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Śladem „Sonetów Krymskich"

Adama Mickiewicza. . --

uż

podczas pierwszej mojej podróży artystycznej do Krymu, przed laty
czternastu, powstała we 11111ie myśl odtworzenia w barwach „Sonetów
Krymskich Adama Mickiewicza" - tych pereł poezyi naszej, wspaniałych swoj,! plastyką, kolorytem i charakterystyką ...
Jednak dopiero w roku 1903 mogłem wyruszyć śladem naszego
wieszcza, który przed siedemdziesięciu siedmiu laty odbywał tę podróż, maj,!c lat dwa~izicścia siedem ...
Z ksi<!żką naszego nieśmiertelnego \vieszcza w ręku, ściśle stosując się do
obranej przez niego drogi, zwiedzać zacząłem miejscowości - w cudnych sonetach
opisane.
Pogodna ojczyzna chanów, oblana falami pięknego morza, przemówiła do
mnie drogicmi dźwi~kami, - językiem twórcy „Sonetów krymskich" - i - stała
się mi blizką, drog,!--bo dla Polaka niema dziś krajów obcych. Od tajg syberyjskich,
mrozem ziejących, po krai'1ce uroczego południa, słońca i kwiatów pełnego, wszędzie
rozsiane S,! wspomnienia „Myśli Polskiej", tulące się do miast dalekich, murów
omszałych, szczytów skał dzikich, fal spienionych morza ...
Nie omylimy się, mówiąc, że niema kawałka ziemi na świecie, którcgoby
stopa polska nie dotknęła ...
Duch polski smutnemi głoskami wypisał „Księgi pielgrzymstwa polskiego"
na mapach ziemi.
To też nigdzie myśl Polaka zupełnie nic jest osamotnioną. Polska wszędzie
się zjawia, wszęclzi e go spotka.
Wrażenia takiego doznałem na Krymie, odrazu uczułem się tutaj, jak
w krainie, którą już poznałem przedtem, zanim ją ujrzałem na własne oczy ... Echa
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na nowo - przemówiły znajomymi glosamimi clrogiemi!. ..
Znalazłem i na półwyspie krymskim tę „Myśl polską", zablc!kan,1 jak wszę
dzie, jak wszędzie stęsknioną do ziemi rodzinnej, - biedną, bezdomną ...
I czułem, że nie jestem samotny w jej towarzystwie ...
Ta „Myśl Polska" jest jedynem ogniwem, które spaja na obczyznic rozproszone cząsteczki narodu w jedn;:! całość, jest duchowym ich łącznikiem w życiu
jest wszystkiem dla niell ...
tułaczem Zrozumiałem, bQcląc daleko od kraju, że dla Polaka niema dziś stron obcych, - są tylko cudze ...
przeżyć

lat

młodzieńczych odżyły

jakże jesteście

I.

Stepy Akkcrma11skie.

Lecz idźmy ściśle śladami wieszcza - a zatem ',,Stepy Akkcrma11skie"
najpierw ...
Przybyłem do Odessy, sk,1d małym statkiem zrobiłem wycieczkę do Akernieznacznej, zapylonej mieściny przy ujściu Dniestru. Zbliżaj,1c się do
manu
portu, obserwowałem ciekawe zjawisko - jak morska woda nic odrazu łączy si~
z wodą rzeczną - widocznie z powodu ogromnej różnicy części składowych.
Oto - płynęliśmy linj~! demarkacyjną, ściśle określoną, choć ruszająq
się, ciemnej, szmaragdowo - błękitnej wody morskiej, obok szaro-żółtych wód
Dniestru. Obserwowałem podobne zjawiska i później w innych 111icjscowościac1I,
nawet przy złączeniu się dwóch rzek.ale nigdzie tak typowo, jak w danym wypadku,
nie rzuca się to w oczy ...
Z Akkermanu zapuściłem się w stepy, gdzie przeżyłem wrażenia pierwszego
-
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sonetu. Niestety „ostrowów burzanu" coraz mniej, bo pług nielitościwy pruje
coraz bardziej dziewiczą glebę obszarów .. .
Lecz „jedimy dalej - nikt nie woła ... " Po powrocie do Odessy, przesiadłem
się na duży statek i ruszyłem do właściwego Krymu, do Eupatoryi najpierw, czyli
Kozłowa, by z jego płaszczyzn studjować „widok gór". Naturalnie, teraz podróż
odbywa się daleko prędzej - - w ciągu czternastu godzin - na doskonałych parowcach, gdyż o statkach żaglowych mowy już niema.
Z punktu widzenia malarskiego jednak, te współczesne „ichtjozaury wodne",
daleko mniej są malownicze, aniżeli piQkny statek na morzu, bez prozaicznych
kominów, płynący wszystkiemi żaglami i, jak jasna, czarodziejska wizja, znikający
11a Irnryzonci r.

Cisza morska.

Morze

było

nadzwyczaj spokojne -

prawdziwa cisza morska.

,,Już wst,!żkę

pawilonu wiatr zaledwie muśnie,
,,Ckhemi gra piersiami, rozpśniona woda,
,,Jak n1arz,1ca o szczęści u narzeczona Młoda ...
Lecz ,,O myśli, w twojej głębi jest hydra pamiątek,
,,Co śpi pośród złych lasów i namiętnej burzy;
,,A gdy serce spokojne,zatapia w nim szpony".
-
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Tu dopiero, samotny i smutny, siedząc na pokładzie statku, śród hałaśli
wej gawiedzi turystów, cieszących się z pięknej pogody, słoika, powietrza, - pojąłem całą słuszność słów wieszcza, głębokie ich znaczenie, wagę ich treści.
,,Hydra pamiątek", związana z poprzcdniemi mojemi podróżami do Krymu, zatapiała w mem sercu szpony ...
Pod wieczór, gdy zbliżaliśmy się do wysokości T2rkankutu, daleko wysunię
tego w morze, cypla półwyspu krymskiego, trzeba było oczekiwać zmiany pogody,
zwykłej w tym miejscu. Morze, oblewające cypel Tarkankutu, zwykle jest zie, niespokojne, na co wpływa, sądzę, położenie gieograficzne samego brzegu. I rzeczywiście, niebo zamgliło się, a morze poczerniało. Jednocześnie prawie wielkie stado
delfinów jakby spostrzegłszy nasz statek, na przełaj rzuciło się do niego, dopęjziło
i-puściło się z nim w zawody. Obserwowałem z zaciekawieniem to, dość zwykle
zresztą, urozmaice11ie podróży
morskiej, przerywające monotonję pustyni wodnych.
Dziwnie silne i bystre
,,morskie straszydła" nie zadawalniały się tern, że pły
nęły w parze z okrętem, lecz
rzucały się w powietrze, dawały nurka pod nkn~t, głów
nie około dziobu i znowu pokazywały się z przeciwnej strony,
- tak ciągle tO\varzysząc okrę
towi, jakby nic chciały nas
opuścić... Lecz te harce delfiŻegluga.
nów też wróżyły nam zmianę ...
,,Szum większy, gęściej morskie snują się straszydła ...
„Wiatr, wiatr! dąsa się okręt, zrywa się z wędzidła
,,Przewala się, nurkuje w pienistej zamieci,
,,Wznosi kark, zdeptał fale i skroś niebios leci,
,,Obłoki czołem sieka, wiatr chwyta pod skrzydła" ...
Zaczęło

na dobre

kołysać,

-

a wkrótce okazały się i skutki tego - w ci,!g-u
w chorobie morskiej ...

połowa pasażerów jęczała

paru godzin,
Nastc!Pi la noc ...
Ja, przyzwyczajony do morza, dzięki mym widokrotnym podróżom morski 111, wyszedłem obronne! ręk,!···
Nad ranem byliśmy przed Eupatorją.
Eupatorja, czyli Kozłów (u tatarów Heżleu) leży w stepowej części Krymu
od morza przedstawia się dość malowniczo w swoim wschodni 111 charakterze.
-
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Prawda, że statek nie zbliża się do brzegu, bo morze tu płytkie, a z oddalenia prę
dzej widok nabiera uroku.
Brzeg jest piasczysty, łagodnie pogłębiający się, co nadaje wyjątkową
wartość tutejszym kąpielom morskim i czyni z Eupatorji pierwsze miejsce kąpie
lowe na całym Krymie ...
Większe i ładniejsze budynki ciągną się wzdłuż brzegu, gdzie założono bulwar, z krzewami dość dobrze rosnącemi, choć wegetacji tu wogóle wielki brak.
Dalsza część miasta przedstawia typowe, brudne, tatarskie przedmieście:
ulice krzywe, W,!zkie, domy z oknami wewn,!trz, sporo minaretów.
Z miasta starego, oprócz resztek ścian, przechował się dobrze duży meczet
Dżuma-Dżami, zbudowany w r. 1552 przez chana Dewlet-Gireja. jest to jeden znajwiększych meczetów w Krymie, wzorowany na meczecie Sofji w Konstantynopolu.
Przypomnieć
tu
111uszG, co do opisów
mia st i wogóle cc1lego
Krymu, że - najstarszy
i bardzo ci eka wy posiadamy w naszej literaturze. Jest 11i111 „Opis Tatarji" przez Marei na Bro11i cwskiego, posła Stefana
Ba tor ego, który w roku
1578 Z\\'icdzał Krym w
poselstwie ocl króla.
Wypocz,!wszy w
Eupatorji po trudach poBurza.
dróży morskiej i zwiedziwszy miasto, zapuściłem się w stepy Kozłowa. jechałem pierwsze dwadzieścia wiorst przez
tak zwany „Piercsyp", długi, wązki przesmyk między morzem a słonym jeziorem „Siwacz" czyli „Zgniłe". Tu w wielkiej ilości wydobywają sól. Podziwiałem
góry soli, ułożone w ogromne, ścięte ostrosłupy, bielejące śród brunatno-czerwonawego stepu. Licrne ()kręty, stojące u hrzegu ładuj~! sól i rozwożą w różne strony.
Sól wszędzie-nawet w powietrrn, unosi się w postaci malutkich kryształków i osiada na twarzy. Dodać jeszcze trzeba do tego specyficzny zapach wysychających
jezior, a całość si~ złoży na wielce oryginalny, choć nieco monotonny krajobraz.
Dalej - min,!lem Saki, słynne swoje! lccrnic,! - wanien błotnych, silnie
działających. Na horyzoncie coraz wyrc1,11iej zarysowywa się Jinja gór krymskich,
z dominującym Czatyrdahem - ,,masztem krymskiego statku". Zbliżywszy się
do gór jeszcze o kilka wiorst, zatrzymałem się w stepowej wioseczce Mikołajówce,
adzie namalowałem kilka odpowiednich szkiców ...
Ze stepów Kozłowa przyjcclrnłem do Symferopola - miasta gubcrnjal-
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nego, położonego nad rzeką Salhirem, biorc!cą początek ze skał Czatyrdahu. Miasto - zwykły typ miast południowych w Cesarstwie - nudne, zapylone; domy
murowane, nużące swą monotonją, przeważnie parterowe; ogrodzenia kamienne i zapylone, białe akacje po bokach ulic.
Nie miałem zreszłc!, zamiaru tutaj się zatrzymywać, gdyż nęcił mnie Bachczeseraj, dawniejsza stolica chanów (od r. 1422 do r. 1783), który i teraz zachowa I
swój charakter wschodni.
W ogrodach pałacu chanów tyle pamiątek, tyle ruin, które tak wiele mówić!

Bachczcsaraj w nocy.

o minionej, a świetnej przeszłości. A pamiątki te i dla nas dziś blizkie, bo aż
cztery ze "swoich przepięknych sonetów, wieszcz nasz tu wyśpiewa!.
Dojeżdża się obecnie do Bacllczesaraju koicją z Sewastopola. Stacja kolejowa jednak dość oddalona od miasta, którego nie widać, gdyż jest wciśnięte
w długi wąwóz między górami. Dopiero gdy się wjeżdża w bramy w postaci arki,
miasto otwiera siQ jedną wązką, dług,!, a zarazem główną ulicą. Partery domów zajmują małe sklepy i pracownic, gdzie sicdz,! rzemieślnicy i w oczach przechodniów
wyrabiają przedmioty swojego zbytu. Id,!C dalej, widzimy dużą ilość fontann
i minaretów. Po ulicach snują się poważne postacie w turbanach i zawojach muł
łów, na razie wolnych od zwoływania wiernych na modlitwy, co uskutecrniaj,!
-
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pięć

razy dziennie. Dodać do tego trzeba krzyki i hałas tatarskich przekupniów
i poganiaczy bydła, oraz niewiast zakrytych zupełnie czardaminn, tak, że tylko
szczelinka na oczy pozostawiona, a obraz miasta o charakterze wschodnim będzie
kompletny.
Po rozlokowaniu się w dość przyzwoitym hoteliku, pierwsze swoje kroki
do pałacu chanów, wcale dobrze podtrzymywanego i pilnowanego.

skierowałem

Całość z ogrodami zajmuje duży czworobok, położony w środku miasta
nad rzeczułką, przez którą przerzucono most, prowadzący do głównej bramy.
Z zaciekawieniem oglądałem te - zbudowane we wschodnim charakterze ,
niegdyś -

\\
Pałac

chanów.

,,Zmiatane czołem baszów ganki i przedsienia,
,,Sofy, trony potęgi, miłości schronienia ... "
,,, ... W środku sali wycięte z marmuru naczynie
„To fontanna haremu; dotąd stoi cało
,,1, perłowe łzy sącząc, woła przez pustynie:
,,Gdzież jesteś, o miłości, potęgo i chwało?!
,,Wy macie trwać na wieki, źródło szybko płynie,
,,O haribo! wyście przeszły, a źródło zostało ... "
To

źródło

haremu, inaczej „fontanna
-
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łez"

albo fontanna Maryi Potockie.i.

Niestety, i

prawie, i woda, jak łzy, nie sączy się z górnego
otworu w niższe rczerwoary ...
Przez sale rozmaite, jak sala sądu, sala przyjęć, śpieszyłem do dwóch pokojów Marji Potockiej, leżących obok komnat samego chana.
Tu wskawją niszę niewielk,!, gdzie stał
krucyfiks Marji Potockiej. Dziwne to sprawia
wrażenie, że w pałacu c!Janów, opory rnuzuł111a11ski ej wiary, znajdował się Chrystus na

źródło zniknęło

krzyżu

ukrzyżowany.

Tradycja o ukochanej i pi~knej żonie KeI
rym-Girej-chana, z domu Potockiej, tkwi żywo
111
dotąd w podaniach ludu miejscowego, jak również znany jest jej gróh, leżący tuż za ogrodem
górnym, w postaci ośmiokątnego ,,tiurbe" czyli
mauzoleum. Wieszcz nasz wziął więc temat
z żywego podania ludowego, w którym zawsze
hywa wiele prawdy.
Niektórzy pisarze rosyjscy utrzymują jedFontanna łez.
nak, że to nie była Mar ja Potocka, poi ka, Icez
jakaś gruzinka. Twierdzenie swoje opierają głównie na napisie na mauzoleum
nad drzwiami, opiewającym: ,,zmów
modlitwę za duszę Dilary-Bikecz". Niemniej przeto, podług naszego zdania,
nie jest to dowodem stanowczym,
gdyż, oczywiście, branka Marja Potocka w niewoli nazywała się inaczej z tatarska, więc łatwo mogla przyj,ić
imię Dilary-Bikecz. A zarzut, iż tatarzy
w połowie ośmnastego wieku tak łatwo
niewolnic z domu Potockich uprowadzić nie 111ogli, nie jest dostateczny.
Znane są .ostatnie zaburzenia kozackie
na U:<rainie, sk,1d nic mało ludu uprowadzono i sprzedano sc1sicdnim tatarom.
Handel niewolnikami - szczególniej szczepów słowia(1skich, kwitł przecież wówczas w Krymie, a niewolnicy
Grób Potockiej.
z narodu królewskiego (t. j. jeflcy poiUkraiNa
cenieni.
byli
specjalnie
scy)
nie liczne są rodziny szlacheckie Potockich, i wspomniana branka, niekoniecznie
I

,
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miała należeć do możnego domu dziedziców Humania, który najazdom tatarskim lub rozruchom kozackim mniej był dostępnym. Nareszcie - żywe podanie ludowe.
Wszystko to St! dane trwale, z których poeta nasz mógł śmiało wyśpiewać
swój śliczny sonet ósmy ...
Wracam do bramy głównej, poza które! z lewej strony przylega ogród zaciszny, gdzie się mieszcz,!, wśród wysmukłych topoli i drzew owocowych, ,,mogiły
haremu" - grobowce z białego marmuru chanów, sułtanów, ich żon i najbliższych
krewnych. Marmury przez czas poczerniały, lub pokryły się ciemno-zielonemi plamami, niektóre maj;! malowane na złoty kolor turbany i ornamenta w barwach
czerwonych i brunatnycłr. Wszystkie S,! dobrej roboty Włochów, których dużn

o

Mogiły

haremu.

zostało na miejscu po podbiciu kolonji Gem1e11skich przez chanów. W grobowcach
i obok nich sporo pięknych kwiatów.
Pierwszy wielki grobowiec, po prawej stronic od wejścia jest Kerym-GirejChana, którego ukochaną żoną była wyżej wspolllnic1.11a Marja Potocka. Dalej dwa duże „tiurbe" czyli mauzolea, w których stoj,! w porz<1dku trumny. W jednym naliczylcm jedenaście - \V drugim trzynaście. Nad grobami mężczyzn i niewiast muzułmanie stawiaj,! kamienne zawoje odmiennego dla obu pici kształtu.
Groby mężczyzn Sć! obite zielonym całunem, a groby kobiet - czerwonym.
W zacisznym tym zakątku, zamkniętym i ogrodzonym zewsz,1d - (z jednej strony przytyka meczet pałacowy) wszystko tchnie przeszłością i mówi o znikomości tego co ziemskie.
-
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„O wy, roze cde11skie! u czystości stoku
dni wasze pod wstydu Iiściami,
,,Na wieki zatajone niewiernemu oku.
,,Teraz grób \<\'asz spojrzenie cudzoziemca plami,
,,Pozwalam mu - darujesz, o wielki Proroku!
,,On jeden z cuclzoziernców poglc!dal ze Izami!. ..
,,Odkwitły

Groby Chanów.

Darujesz rni, wielki Proroku! - bo ze wzrusze11iem przesiadywałem tu
godzinami śród tych mogił i z żalem opuszczałem te groby, które przemawiały
do mnie.
Mu Ila, pil nujący tych mogi I, co mi otwi crał drzwi, a z którym zaprzyjaźniłem siQ, bardzo interesował siQ moje! prace!, cliwalił pomysły wwyhorze punktów
i delektował się sko11czoncmi szkicami, mówi,!C, że to zupełnie inne „pojęcie".
Pałac cały, trzy razy spalony i odnowiony, znajduje si~ obecnie w dobry111
stanie. Prawda, że no'sc malowanie ornamentów nic zawsze dorównywa pierwszym, które s;1 o wicie subtelniejsze - no, ale wiadomo, że „wytrzymanie w stylu"
nie jest rzeczą zbyt łatw,!··· Z tem wszystkiem dobra konscrwacya pzilacu chanów
obecni c jest zapewni ona.
18
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Wycieczki w okolice Bachczesaraju

jeszcze ciekawsze,

niż

samo miasto
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----Mogiły

w ogrodzie.

Oto Czufut-Kalc „żydowska forteca" - ,,miasto
nej skale - tudzież wykute w skale pokoje, korytarze,

umarłe"-na nieprzystęp

przejścia ...

Czufut-Kalc.
Dziś porzucone przez ostatnich 111ieszka1ków-karai111ów, przedstawia
tylko szkielet rniny trzechset, szybko rnikaj~!cych domów.

-
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Miasto

umarło,

jak umiera

człowiek

wszystko co

-

nietrwałe

szybko prze-

szło, pozostały tył ko kości...

to naturalna i

forteca, dokąd i chanowie
nieraz się chronili. Olbrzymia płaska góra, oddzielona od innych - z trzech stron
zupełnie prostopadła i nieprzystępna, tylko przez jeden W,!zki cypel łączy\a się
z resztą świata. Pozostawało tylko przegrodzić ten przesmyk ścianą, co też zrobiono, a forteca gotowa. Kto ją właściwie zbudował - niewiadomo, ale widać
ślady kilku ludów, które następowały kolejno po sobie, zacząwszy od mitologicznych troglodytów, którzy kuli te niezliczone groty.
Obecnie bramy, naturalnie, otwarte, wykuta clość wygodna ścieżka, a w samym mieście zamieszkały dwie rodziny karaimów, którzy pilnują swojego przejest to sekta żydów, nie uznaj,!cych talmudu. Trzeba
szłego miasta. Karaimi dodać, że dołem, w wąwozie u stóp Czufut-Kale ciągnie się słynna dolina Jozafata
w której znajduje się wiele grobowców dziwacznej clla nas formy; niektóre zbudowane z płyt marmurowych, inne zaś z prostych ciosanych kamieni z żydov1-•skiemi
napisami. Najdawniejszy z nich sięga 1249 r. po N. Chr. Grobowce toną w zieleni,
śród starych dębów, wyciągających swe konary jak węże.
Cmentarzysko to funcjonuje i obecnie - chowają tu bogatych Karaimów.
Lecz czas już był dla mnie przenieść siQ na właściwy brzeg południowy, do
którego się wjeżdża zwykle przez Bajdary.
Owóż pojechałem do odległego o kilka stacji od Bachczcsaraju, Sewastopola. Stąd zaczyna się słynna szosa, ciągnąca siQ przez cały brzeg południowy aż
do Ałuszty, a teraz i dalej - do Sudaku. Nie zatrzymuj,!C siQ dłużej w Sewastopolu, wsiadłem do karety pocztowej, wcale wygodnej, 11a osiem osób i ruszylcm, zbaczając nieco z drogi, naprzód do Bałakławy.
Droga, dość z początku monotonna, idzie śród zapylonej równiny, okolonej
wzgórzami, słynnemi z tych krwawych bitew, które tu się odbywały podczas
wojny sewastopolskiej w roku 1854.
Oto mijamy zbiorowe cmentarzysko poległych Francuzów, - dalej pomnik
poświęcony poległym Anglikom, a jeszcze dalej, nie dojeżdżając dwóch wiorst
do stacji Czatał-Kaja, na lewo widać kaplicę i pomnik, wrniesiony na cześć poIegłych Włochów.
Lecz już niedaleko wioska Kadykaj-przed111ieścic Balakławy, w której
był główny obóz Anglików podczas wojny, a za nim Bałaklawa - miasteczko, położone nad zatok,! morsk,!, zupclnie pr;:iwie zamknięte!. Wejście do portu od strony
morza podczas wiatru jest bardzo niebezpieczne. Dużo okrQtów angielskich tu
zginęło podczas stasznej burzy listopadowej w roku 1854. Mi ęclzy i nnemi zatonął
okręt admirała angielskiego, który przywiózł żołd dla wojska - kilka miljonów rubli. Wszelkie usiłowanie wydobycia statku spełzły na niczem, z powodu
wielkiej głębi morza w tym miejscu.
miasteczko zamieszkałe przez Greków,
Wyżej wspomniana Balakława A

niegdyś była

-

nieprzystępna
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obecnie podnosi się i rozwija. Znalazłem dużo pięknych, nowych willi, których
dawniej nie znałem.
Lecz pilno mi na górę, do ruin, panujących nad miasteczkiem, byłej wielkiej fortecy włoskiej Cembalo, wzniesionej przez Genue11czyków. Ruiny zamku
i dziś są imponujące. Widać resztki ośmiu baszt. Przechowały się lepiej dwie z nich jedna - główna-na szczycie.
,, ... Te zamki

połamane

,,Zdohiły cię

i

w zwalisko bez ładu,
o niewdzięczny Krymie!
,, Dzisiaj sterczą na górach, jak czaszki olbrzymie,
,,W nich gad mieszka lub człowiek podlejszy od gadu! ... "
strzegły,

\
Ruiny zamku w

Bałakławie.

Lecz „szczchlujmy na wieżycę". Herbu i napisu obecnie już niema-Włosi
go sobie zabrali, podczas wojny 1854.
Genue11czycy w wiekach średnich osobliwie wzmacniali twierdzę Cemhalo,
jako ważny punkt dla siebie. Tu hył oddzielny zarząd, składający się z konsula,
kasztelana i kapitana portu.
Wkrótce też Włosi urządzili w tym mieście oddzielną djecezję katolicką
z hiskupem na czele.
W roku 1475 Bałakławę spotkał los wszystkich kolonji ge11ue11skich na
Krymie - przeszły pod władzę Turków. W kotku XVI wieku Broniewski rnalazł
już tylko ruiny fortecy Bałakławskiej.
Po kilku dniach pobytu w Bałakławie, wyruszyłem dalej, do Bajdar.
Droga coraz więcej zaczyna skręcać w góry, a pejzaż - nabierać malowniczości.

-
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Nareszcie, przesadziwszy ła11euch dość wysokich gór, wjeżdżamy w dolinę
ze wszech stron górami. Przecinamy ją całą w poprzek i, przejechawszy potok górski, zaczynamy powoli podnosić się wzwyż, śród lasów, pokrywających gęsto te wzgórza. Horyzont siG rozszerza coraz więcej - w stronę Bajdar. ..
,, ... Lasy, doliny, głazy, w kolei, w natłoku
,,U nóg mych płyn,!, gin,! jak fale potoku;
,,ChcG odurzyć się, upić tym wirem obrazów ... "
Bajdarską, okoloną

Widok z wrót Bajd:irskich.

a w drug,! - gęsta ściana lasów, idących w gór~, zmusza
zapomnieć podróżnika (a kto jedzie poraz pierwszy, to nawet nic podejrzewa),
że morze tak blizko, że jeszcze pól godziny, a panorama wpełnie się zmirni ...
Wjeżdżamy, nareszcie, na szczyt drogi i zatrzyrnujemy się obok niewielkiej
stacji pocztowej. Podróżni wyskakuj,! z powow - jeszcze kilkanaście kroków
do wrót Bajdarskich - i turysta staje oczarowany wspaniałą panora111c1, roztaczajQCć! się u jego stóp. W bezmiary przestrzeni rozciąga się morze hlękit11c, Jinja
horyzontu leciwie widzialna w mgle oddalenia. Na lewo góry, skały, lasy i wąwozy
To w jedne!

stronę,

-
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brzegu południowego, śród których, coraz niżej, w ogromnych zwojach, bielejL
dalsza nasza droga.
Słynnym, jak na Rhigi, jest wschód sł01ka w Bajdarach, na który turyści
specjalnie się tu zatrzymuj,! w dwóch małych hotelikach, drogich i niewygodnych ,
lecz przytulonych do samych wrót Bajdarskich.
Ściany, słupy, balkony SćJ sumiennie zapisane nazwiskami turystów, uwicczniaj~cych tu swój pobyt. Naiwna to moda, znamionująca próżność, niemniej
przeto działa zarażaj,1co, ho, odczytawszy tyle nazwisk i dat (dużo znalazłem i polskich), w człowieku budzi siG naśladowca. Mnie to tern łatwiej skusiło, że, maluj,~c
tu stuclja do sonetu XIV, miałem pod ręlq pendzel i paletę z resztkami farb.
Co do wschodu słoika w Bajdarach muszę uprzedzić jednak niewtajemni-

\
\

Kikineiz.

\

I

\

I

czonych turystów, aby nie sprawdziła si~ 11a nich cytata
Odyt'1ca (jeśli si~ nie mylę):

złośliwego

wierszyka

,, ... Zehrali się raz na Rygi,
,,I nic zobaczyli nic-oprócz ... figi ... "
Tylko w późnej jesieni i w zimie kula słoneczna podnosi się z za morza.
W lecie zaś sam wschód sł011ea zakrywaj,! góry - więc widok o wiele jest mniej
nu łowni czy.
O osiemnaście wiorst od Bajdar, leży Kikinciz, dokąd przeniosłem się 1m
kilku dniach pobytu w Bajdarach. Ze stacji dyliża11sów, gdzie się zatrzymałem,
zrobiłem wycieczkę w góry, aby znaleźć „Eski-Bohaz", stare przejście, dziś zapomniane z doliny Bajdarskicj na hrzeg południowy, a którędy musiał przejechać
-
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nasz wieszcz, bo wrót Bajdarskich jeszcze nie było; zbudowano je wacrnie pów r. 1848.
Poszedłem bez przewodnika, zabłc1dziłem z pocz,1tku i tylko po bardzo forsownym marszu, udało mi się odnaleźć owo przejście i porobić odpowiedne notatki.
Po Kikineiz przejechałem, nie zatrzymując się: Simeiz, Myschor, Koreiz,
Aj-Tedor, Oreandę, Liwadję, Jałtę, gdzie wypadł mi nocleg. Z Jałty, po uko1iczeniu
odpowiednich notatek w Kikineiz, pojechałem do Gurzutu, za którym wznosi się
ogromny- Aju-Dah.
Jest to oddzielna zupełnie góra, bardzo daleko wysunięta w morze, tak, że
podróżnik, płynąc na statku, długo widzi sylwetkę Aju-Dahu. Forma góry bardzo
-Oryginalna, bo przypomina niedźwiedzia, który łapy przednie i głowę zapuścił
źniej,

Aluszta z rana.
w wodę. Ztąd też

nazwa Aju-Dall, albo Niedźwiedzia-góra. Co prawda, to Włosi
dopatrują się podobi e11stwa do wi elbł,1da i nazywają tę górę - ,,Cameli o".
Po Gurzufie dotarłem do Ałuszty, gdzie zatrzymałem się dłużej.
Aluszta - starożytny Aluston - z resztkami dawnej fortecy, w postaci
dvvu wież, dominujących nad miastem, rozrzucone111 na wzgórzu, które okrążają
dwie rzeczułki: Demcrdży - z północno-wscliodniej strony, i Ułu-Uzei'1 czy Messarli - z południowo-zachodniej. Wzgórze, na którcm leży miasto, łagodnie zniża
się do pierwszej rzeczułki i bardzo stromo-do drugiej.
Forteca zbudowana była przez cesarza Justyniana I, slowianina z pochodzenia i słynnego prawodawcy w VI w. po Nar. Cllr.
Położenie Ałuszty bardzo malownicze -- głównie swoją większ<! przestrzeni,!.
Bo góry tu odchodzą nieco dalej od brzegu, otaczając półkolem dolinę. A góry te Sć!
-
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rdah, dochodz,1cy
w calem ła11cuclm Jajły; oto najwyższy Czaty
chodu, Demerdży-druga góra
do piGciu tysięcy stóp, broni Ałuszty od północo-ws
groźny Bahu han- od zachodu,
po Czatyrdahu co do wysokości - broni od północy,
Na wschodzie zaś ozdabia
a Kast ell-z amyk a półkole od strony południowej.
a w barwie i formie i ginąca w niezmiernej
Ałusztę górzysta lin ja brzegu, prześliczn

największe

odległości.

ką, w której nie było
Jeszcze nie tak dawno Aluszta była małą wioską tatars
ściśle zabudowane
o,
miast
to
hotelów, a przyjezdni byli rzadkimi gośćmi. Dziśiście, wielce się
oczyw
względem,
i coraz więcej się zabudowywujące. Pod tym
go poety.
zmieniło od czasu pobytu tutaj nasze

\

\

\

\

Czatyrdach.

ane przez wieszcza, a z podróży
Zwiedziłem więc wszystkie miejsca opiew
złem korzyść: oto nauczytej z „sonetami" w ręku, jedną dla siebie jeszcze wywio
i podziwiać nadwyczajn,! plastykę i trełem się te przepyszne sonety wi~cej cenić
, oraz ogromną wrażliwość kolorystyściwość w każdym frazesie, w każdym słowie

ie w utworach swoich poetycznych
czną. Przekonałem się, że Mickiewicz był istotn
wszystkiem, co poeta opisywał,
nadzwyczaj wrażliwym koloryst,1. Rzeczywiście, we
cznie i nadzwyczaj wiernie dostrzega
czuć hylo, że widzi rzeczy ogromnie plasty

iejsze przemiany i odcienia
nictylko barwy lokalne przedmiotu, lecz i najsubteln
vnajcmncgo reflcksowania
kolorów pod wpływem z111ieniaj,1cego się oświetlenia,
bielsze, że odbite od ciemnej
si~ i dopclniania w stosunkach harmonijnych. ,,Tern
-
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zieleni topoli" - pisze on w „Panu Tadeuszu", czynic!C jak malarz, który
tendencyjnie wzmacnia tony ciemne,ażeby osiągnąć więcej blasku w tonach jasnych.
Wizje jego wzrokowe są zawsze zupełnie zdecydowc1ne i wyrażone giętkiem, posłusznem słowem tak dokładnie, iż z całą ścisłością mogą być przełożone na język
barw i kszt1ltów rnaterjalnych. Coś podobnego niezmiernie rzadko da się uczynić
wobec koncepcji innych poetów, choćby tej miary, co Słowacki.
,,Błyszczą

w haremie niebios wieczne gwiazd kaga11ce,

„Śród nich na szafirowym żegluje przestworze

,,Jeden
,,Pierś

obłok,

ma

jak senny łabędź na jeziorze,
a złotem 11rnlowane kra(1cc."

białą,

Artysta-malarz, uchwyciwszy na

płótnie

z natury widok „Bachczcsaraju

w nocy", ma już gotowy cały nastrój i przemijający efekt nieba, wyrażony prze-

dziwnie w tych czterecl, wicrsz2.ch. Pozostaje mu je tylko przetłómaczyć na język
malarski dosłownie, ażeby powtórzyć całkowicie to, co poeta widział i czuł osobiście.
W Ałuszcie uko11czyłem swoje studja
mat „Sonetów Krymskich".
Gdy wrażenia skrystalizowały
z powrotem do Odesy.

-

cło przyszłych

się, wsiadłem

2G

-

moich obrazów na te-

na statek, który

zawiózł

mnie
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skiego Kierbedzia), do zgrabnego, choć niewielkiego statku finlandzkiego ,,Vega", który miał mię zawieść do Stokholmu ...
Po ostatni em gwizdnięciu syreny okrętowej, odbiliśmy od prżystani i posuwaliśmy się wolno środkiem głębokiej Newy. Mijaliśmy doki z wojennymi okrę
tami, budującymi się w nich, lub prawic gotowymi, stojącymi nieopodal na kotwicach. Rzeka coraz więcej się rozszerzała, przechodząc zwolna w zatokę morską.
Brze!:;i Finlandyi oddalały się bzirdziej na prawo, nareszcie znikły prawie
zupełnie z horyzontu.
Wkrótce przeplywaliś111y tuż obok kamicnnycll 111urów fortecy Kronszt1dzkiej. Naprzeciwko stało dużo okrętów wojennych morskich. Między nimi zgrahnie kołysały się na falach wane Cesarskie jachty „Sztandar" i „Gwiazda Polarna"... Lecz i to rniklo, byliśmy w pośrodku zatoki Fi(1skiej, co się zćlraz
dało uczuwać większe111 kołysaniem okrętu przez noc cal,!,
Nad ranem dohiliśmy do Helsingfors'u, stolicy Finlandyi.
Miałem parę godzin czcisu, które spędzi Iem na zwiedzaniu miasta. Wszędzie
czuje się zupełnie inna, odrębna, i stara kultura - inny świat.
Lud oświecony, pracowity, zabiegliwy, zboże rośnie tam nieraz literalnie na kamieniach, więc przy takiej wytrwałości i dohrohyt znaczny. Finlandczycy sami sobie zawdzięczają ten dobrobyt, bo natura jest dla nich macochą ..
Po zwiedzeniu miasta, wyszedłem jeszcze na wzgórze około portu, aby
objąć wzrokiem ogóln,! panoramę grodu i morza, z grupami granitowych, szarych wysepek, rozsiadłych wszędzie na horyzoncie. Wysepki te - S,! to tak zwane „szchery", śród których bezustannie odtąd przepływał nasz statek. Te nagie,
granitowe skały S,! niezamieszkane; na niektórych tylko wic.;kszych, pokrytych
przynajmniej w części lasem sosnowym, dawała się widzieć od czasu do czasu
śród drzew, gontowa chata osadnika. Czasem cieśnina była tak w,gka, iż zdawało się, że podróż odbywa się w jakimś dużym parku z kanałami ...
Lawirując ciągle dohiliśmy do „Gango", niewielkiej mieściny, słynnej jednak ze swych kąpieli morskich i ożywionej w lecie z tego powodu przez licrnc!
rzeszę letników.
Tu na pokład statku wsiadło kilkunastu członków: ,,Salvation ar111y''Ar111ii Zbawieni8, z którą później często spotykałem się w różnych stronach
Europy. Jedynie do Rosyi wstęp im jest wzhroniony. Oficerowie, kobiety i męż
czyźni, o różnych rang2ch, jak i prości żołnierze, śpicwcili prawie przez noc całą
rozmaite psalmy i pieśni nabożne.
Kobiety rozdawały podróżnym swoje wydawnictwa, zaczynaj;:!ce siG prawie zawsze stereotypowo tak: ,,jeszcze jedna dusza wydarta czartu'', - i opis
jak się to stało.
Hałaśliwa ta armia, pod dzielnym swym jenerałem „BootlJ'em", zatacza
jednak coraz szersze koła po całej kuli ziemskiej. Podobno, że członkowie tej
sekty robią dużo dobrych uczynków, wciągając w szeregi swoje ostatnich nędzarzy,
opuszczonych, zapomnianych ...
-
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W kilka godzin po \rypłynięciu z „Gango" zawinęliśmy jeszcze do Abodawnej stolicy Finlandji. Liczba wysepek jakby się zmniejszyła, a raczej, statek zmienił kierunek-dość, że przez noc całą dawało się ucrnwc1ć mocne kołysanie
okrętu. Przecinaliśmy zatokę Fi 11ską i nad ranem, około godzi ny dziesiątej, wpły
nęliśmy do portu stolicy Szwecyi - Stokholmu. Już wjazd sam, gdzie najprzód,
spotykają parowiec ładne wille przybrzeżne, porozrzucane 1112lowniczo po obu
stronach zatoki, przychylnie usposabia widza. Gdy zaś statek przybije cło przystani, położonej obok wspaniałego p, 1 łacu królewskiego, widz jest oczarowL\ny
piQkną panoram,!. Dalsze zwiedzenie miasta i jego podmiejskicl1, pięknych p;irków, jak „Djurgardcn" i innych, utrwala te dodatnie wrażenia. Jeżeli wezmiemy
jeszcze pod uwagę obfitość wody, a z tego powodu i łatwość wszelkiej komunikacyi,
nic omylimy si~, jeśli Stokl10lm nazwiemy prawclziw,! Wcnecjq Północy.
Klimat Szwecji jest widocrnic bardzo zdrowy. Zaimponował mi wyjątko
wo czerstwy wygląd rnieszk1i'1cóvv pólnornej Palmiry - wszędzie rnniiane, zdrowe twarze, co po zielonej cerze 111icszka11ców sL1siednicgo Petersburga, oddalo11eg-o tylko o szerokość zcltoki Botnickiej, tern wiQkszy stan<Jwi kontn1st...
Korzystając z mego pobytu w Skandynawji, zwiedzałem również szkoły
ludowe i śrcdi~ie zakł0dy naukowe, doskonale prowadzone i urzc!dzon~. Stwierdzi km fakt, iż mylne jest, tak u nas rozpowszechnione zdani r, jc--:koby niemi eekie uczelnie były najlepsze, w ludowych specjalnie, stanowczo nad Niemcami
góruje Skandynawja. Stamtć!cl przecież i do nas przywędrowały: ,,Slojd" - tak
modny teraz-gimnastyka szwedzka i t. d.
Po krótkim pobycie w stolicy Szwecji, opuściłem piękne mia~to, wsiadając
zrana na pociąg do Trondhcjmu.
Droga na północ, przez Upsalę, słynną ze swojego uniwersytetu, i dale.i
przez całą prawie Szwecję, trwa blizko trzydzieści godzin. Przejeżdżaliśmy przez
..
liczne górskie, bystre rzeki, tworzące wodospady.
Wszędzie lasy jodłowe, a im dalej na północ, tern piękniejsze. Zdrowy,
orzeźwiaj,!CY zap2c1I żywicy cwje się w świeżem górskiem powictrw, gdyż ciroga stopniowo podnosi się, aż nareszcie poci,!g wjeżdża na pła':kowzgórze Skandynawji. Tu, wzduż linii kolejowej, ciągną się kilometrami zagrody i korytarze,
sklecone z belek i desek, jako ochrona pociągów od zasp śnieżnych... W oddali
błysnęły szczyty Norwegii, pokryte wiecznymi śniegami. Wkrótce, na malej stacji pogranicznej, przesiadamy się do wagonu norweskiego. Droga skręca stć!d
coraz niżej, z111ilnając do zatoki Trondhejmskiej.
Miasto Trondl1ejm (w wymowie duńskiej Trontejem), największe w tej
dawn,1 jej stolicc1, leży swobodnie przy obszernym fjordzie,
częsc1 Norwcgji ohramow,rnym niskiemi górami... Koronacja królów norwegskich odbywa się
i obecnie w tern mieście, które przez to nic utraciło swego dawnego znaczenia.
Ulice, położone wyjątkowo nie na skale, lecz naniesionej przez morze ziemi, są
szerokie i krzyżują się regularnie. Nadawałoby to miastu ogólne wrażenie monotonji i nudy, - gdyby nie ratowała sytuacji wspaniała, starodawna świątynia.
-
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Widz jest zdziwiony, iż na tak dalekiej północy znajduje ślady starodawnej, wy-sokiej kultury, w postaci tej imponującej katedry, której powstanie sięga XI
wieku ery chrześcija11skiej. Szczegóły jej, głównie na zewnętrznej stronie, Sc!
dość niezgrabne, wnętrze jednak robi potężne i nad wyraz artystyczne wrażenie.
Gdy zostanie ukoóczonem odnowienie obszernego gmachu, który poczęści leży
w ruinach od lat kilkuset, to ujrzymy przed sobą jednę z najciekawszych budowli
świata-prawdziwie historyczny gmach, pełen nierówności i zmian stylowych, ale
wielki w zarysach i sprawiający majestatyczne wrażenie. Hestaurowanie katedry
prowadzone jest bardzo umiejętnie, dzięki głównemu budowniczemu, który poświęcił dziełu temu całe życie ...
już pierwszy wieczór w Trondhejmie dał mi przedsmak piękności północ
nych krain. Zawędrowałem około ósmej wieczorem na stok wyniosłego wzgórza,
porośniętego krzakami. Ponieważ zgubiłem właściwą ścieżkę, piąłem się na przełaj pod górę. Sło11ce paliło jak u nc1s o czwartej i owady prześladowały mnie aż
·do wyżyn. Gdym dosięgnął wierzchołka Graakolen, najcudniejszy krajobraz rozpostarł się przedemną w różanem świetle wieczoru. Nieprzejrzanie daleko rozciągają się na wszystkie strony grzbiety skandynawskich płaskowzgórzy, aż do pokrytych obłokami wierzchołków Doorcfjeld i Nordmores. Trondhejmfjord ukazywał się w prawdziwie włoskim kolorycie, różowym, błękitnym i fioletowym
jak pejzaż nad morzem Śródziemnem ... Okna domów miasta jaśniały rzędami,
w odblasku nizko leżącego słof1ca.
Gdym wracał około jedenastej wieczorem do hotelu, gorejąca tarcza słone
czna jakby stanęła właśnie po drugiej stronie fjordu, nad nizkimi pagórkami,
otaczającymi horyzont.
Przysta{1 roiła się od łodzi; długo jeszcze ulice miasta nic uspokoiły się.
Zmroku ani śladu! Byłem w kraju północnego słoi'1ca!l. ..
Następnego południa parowiec nasz opuścił przysta1i.
Droga przez te
pierwsze dwanaście godzin nie jest szczególnie zajmuj,!ca. Prowadzi wciąż mię
dzy wyższemi i niższcmi wyspami; na prawo ciągną się niedaleko góry lądowe.
Niepodobna jednak ściśle określić, czy widzi3ne zarysy należ,! do wysp, czy też
do stałego lądu. Często jedzie się przez wąziutkie cieśniny, ostre zakręty, lecz za
to w spokojnej wodzie.
Te tysi,!ce okrągłych, polerowanych od strony stałego lądu, skąpo bardzo zarośniętych wysepek bronic! brzegi Skandynawji od udcrzef1 fal oceanowych.
A i podróż morska z tego powodu jest przyjemną, gdyż wszyscy zabezpieczeni są
od niemiłej choroby morskiej. Na całej przestrzeni długiego półwyspu Skandynawii szereg tyc!1 skalistych wysepek przerywa się zaledwie w czterech miejscach, gdzie ocean wtargnął szerszą płachtą i daje si~ uczuwać.
Parowiec zatrzymuje się na wielu stacjach, chociaż ludzkie mieszkania
rzadko są tu widoczne. Stacje te, częstokroć ukryte w wąziutkich, cichych zagłę
biach, składają się z małych grup, jaskrawo czerwonych, żółto lub biało pomalowanych domków.
-
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Następnego

ranka

zadrzewienie pochyłości ukazywało
się dopiero po kilku godzinach.
Formy krajobrazu

w cieśninach Namsostjordu. Gęste
dal wysokiego jeziora, do którego zbliżyliśmy

znajdowaliśmy się

zaczęły nabierać

stopniowo

wielkości

i

śmiałości.

W czystem powietrzu zjawiają się dalekie góry i wyspy z ostrymi zarysami i głębokim bł~kitem ni~ha - zupełnie „helle11skim", spotęgowanym, zapewne
przez kontrast z olśniewajć!cymi śniegami lodowców. Skwaru jednak południa w tym
głębokiem błękicie nieba nie odczuwa się i na tern polega różnica... Pojedy11eze

\
Słońce północne.

góry tuż przy morzu dochodzą do tysiąca metrów wysokości, czyli trzech i póf
tysi,!ca stóp. Wierzchołki icl! są nagie; u stóp zaś rozciąga się plaski zwykle pas
ziemi, paręset metrów szeroki i na jakie dwadzieścia metrów wwiesiony ponad
powierzchnię wody. Do tego samego poziomu należć! wszystkie niezliczone pła
skie wyspy. Na niektórych środek podnosi się. Całość przybiera szczególny kształt
pływającego na wodzie kapelusza. Płaszczyzna ta u brzegów powstała bczwcJtpienia skutkiem późniejszego podniesienia się I::!du. Siły podziemne dźwigają
podohno powoli w gón~ cały półwysep skandynawski. Na tym nadbrzeżnym pasie leż<! wszelkie ludzkie siedziby, powstał też w ten sposób gęsty szereg nizkicl1
-
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wysp, poza którym płyną okręty. Bez tego brzeg Norwegii byłby niedostępnym,
skalistym wałem ...
Ruch jest tu nie mały. Spotykaliśmy liczne, po staroświecku zbudowane,
okręty, z wysokim, ostrym dziobem, jak owa łódź Wikinga w CIJrystjanii, -z wysokim masztem i niepomiernie dużym, czworokątnym żaglem. Płyną one pod
wiatr z wielk<! szybkością. W Folkum odbywał się właśnie targ. Rybacy wycią
gnęli swoje łodzie na ląd, rozpięli nad niemi żagiel jak dach namiotu i koczowali tam z rodziną ...
Ku wieczorowi wzrosła znacznie piękność pejzażu. Wjechaliśmy obok jaskrawo czerwonego Rodi do cieśniny między dwiema wiclkiemi i wysokiemi wyspami „Alsteno i „Dyjnaso".
Na „Alsteno" wznoszą się słynne „Siedem Sióstr" - ła11cuch gór z siedmiu osamotnionemi, potężnemi, skalistemi głowami, sięgaj,!cemi wysokości okoStatek długo płynie obok tych dziwacznych skal. Wiło trzech tysięcy stóp.
• dok niezmiernie oryginalny; głównie jednak oświetlenie podnosi tu urok krajobrazu. Dopiero teraz poraz pierwszy zachwycałem się północną, czarodziejską,
jaśniejc1cą nocą.

do godziny dziewiątej blizko, lub dłużej nawet, panuje jasny, zwykły
niczem nie odróżniający się od naszego.
Ale oto słoi'1ce rniża się ku horyzontowi. Cienie wydłużajc! si\'.. Ohłoczki
szybujące na niebie zabarwiaj,! się na czerwono, jak również i wierzchołki gór.
Niziny pogrążają się stopniowo w cienie, a także i powierzchnia morza w miejscach przysłoniętych. Na otwartych zaś płaszczyznach morza zjawiaj,! się długie,
złote i miedziano-czerwone refleksy, biegnące aż do horyzontu, gdzie stoi sło11ee,
jak gorejąca, bezpromienna kula, między świceącemi, bardzo dalckicmi, przejrzystemi smugami obłoków. Na pierwszych planach odpowiadają miedzianym refleksom
po stronie cienistej fal najcudniejsze, ciemno-zielone, niebieskie, gł~boko fioletowe
barwy, tworzące z tamtemi niezrównany kontrast.
Kotliny „Siedmiu Sióstr", porosłe krzewami, wydawały się prawie czarne,Aż

dziet'1

słoneczny,

głowy skał zaś-gorejąco-czerwone.

Pawi ctrze stawało się coraz chłodni ejszcm. Maj es ta tycrna cisza zapanowaw naturze. Czerwic11 sło11ea goreje, nic zgaszona na wierzchołkach gór. Wokoło
jasno jJk w dzie1'i. Parowiec mknie niestrudzony po cichej fali, - przez noc,
która nie jest nocą ...
Nikt nie myśli o spaniu. Podróżni podziwiaj,! przez długie godziny w milczeniu tę symfonję barw, odhijającą się na niebie i na wodzie.
A czar ten podnoszL! majestatyczne, dumne kształty gór i wysp.
O samej północy, gdy słor'1ce stoi najniżej, tylko szczególniej wysoko sterczące wierzchołki różowicj,1. Zarysy północno położonych wysp stoją czarne, tu
i owdzie jaśniejąc czerwonawo na tle złotego nieba. Ciemno wznoszą się sylwetki
przepływających żaglowców z powierzchni zwierciadła morskiego ...
ła
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godziny pierwszej światło znacznie się powiększa. Blada czerw1e11
na górach przemienia się znowu w jasne złoto. O drugiej błyszczą już pierwsze
silne promienic slo{1ca, wznosz,!cego się coraz wyżej ponad gromady gór. .. Była to noc, iście czarodziejska! ...
O szóstej z rana okręt płynął na wysokości olbrzymiego lodowca „Svarti zen". Rozlegle to, jak oko sięgnie, śnieżne płaskowzgórze. Pomiędzy wyniosło
ściami widzi się języki lodowe, ko11eami liżące powierzchnię morza.
Niestety, statek tu się nie zatrzymywał, lecz mknął dalej, i długo, długo jeszcze błyszczał w slo1icu potężny lodowiec.
W południc znależliśmy się w Bodo - ruchliwym porcie, głównym w pół110c1H:j prowincji. Mieszka11ców miasto to liczy z górą trzy tysiące ...
W porcie stało kilka parowców i dużo żaglowych statków.
Niedaleko Bodo wznosi się wyspa Landegade - w dzikich, o „alpejskich"
kształtach gór. Widzimy odtąd nowy żywioł krajobrazu: ostre zęby północnych
gór granitowych. Siedem Sióstr mają jeszcze charakter norweski: są to tępe, masywne tworzywa górskie, noszące wyraźne ślady działania lodowców ... Już na
Svartizen widzi się kilka ostrych iglic, które należą do innej fomacji. Odtąd rys
ten zaznacza się coraz wyraźniej. Jeszcze wszystkie góry są do polowy zaokrąglo
ne i wygładzone, nad niemi jednak podnoszą się zęby i mury zupełnie ostrych i kanciastych kształtów, świeższego pochodzenia. Wyniesienie ich bezpośrednio z morza nadaje im charakter dziki i ostry, zupełnie odrębny ...
Około Landegade - oryginalnej wysepki z górą w postaci ~ycerza na koniu,-okręt przechodzi przez „koło arktyczne" (66 st. póln. szer.) i wypływa na
szeroki Westfjord. Nie jest to fjord w zwykłem znaczeniu, lecz trójkątna zatoka
morska, prawie na sto kilometrów szeroka; ma sto trzydzieści km. długości; na
południo-zachodzie otwarta, ograniczona zaś od wschodu przez ląd stały, z północo - zachodu zamyka łańcuch wysp Lofodei'1skich, zatoczonych półko
lem na sto pięćdziesiąt kilometrów.
Brzegi stałego lądu zarysowują się jako zębate, po części zlodowaciałe
góry, nad któremi górują dzikie szczyty Lofodcnów. Ponieważ oba łaricuchy górskie schodzą się ze sobą na północy, więcej niż trzy ćwierci horyzontu jest okolo11c wici'1ccm iglic i turni. Widok to niezrównany w swej odrębności. Lofodeny
zdalcka tworzą, jak się zdaje, zwarty laflcuch; gdy się jednak wstępuje w Wcstfjorcl i zbliża się do nich, zarysowują się zupełnie osamotnione sylwetki najwyż
szych szczytów wysp. Zdała, wynurzające się z błyszczącej toni morskiej, iglice te wygl::!dają jak zęby jakiegoś fantastycznego wieloryba ...
Dzieri był piękny, ciepły, bez chmur i podróż przez Westfjord mieliśmy
Około

doskonałą.

z powrotem

inaczej - trafiłem na słynne mgły, często tu panujące.
Stojąc na pokładzie statku, palców własnej, wyciągniętej ręki nie widziałem.
Wszystko tonęło w jakimś subtelnym, mlecznym oparze, zapełniającym całą
przcstrzet'1. Parowiec, ciągle dzwoniąc i gwiżdżąc, posuwał się powoli, na oślep.
było
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niezmiernie utrudniają żeglugę i ogromnie
morskiej podróży. Lecz w tamtą stronę - jak
pogoda bardzo nam sprzyjała. Dopiero jednak późno wieczopowiedziałem rem, około dziesiątej, gdy jasny dzień ustąpił jasnej nocy, zbliżyliśmy się do Svolvar - najważniejszej stacji parowców na wyspach Lofoder1skich.
W głęboki 111 cieni u stały ni edostępnc ściany Svol varjuret, który bezpośrednio wznosi się nad miasteczkiem na parę tysięcy stóp wysoko. Wierzchołki
Svolvarjuret oświecone były światelm północnego słońca. Uroczystość nastroju
mgły,

Takie

podnoszą

tu

zresztą dość częste,

niebezpieczeństwo

Svolvacr -

Lofodcn.

była d ziś podniesion,! jeszcze przez naboże11stwo, zaimprowizowane na tylnym
pokładzie. Podróżni na okręcie byli prawie wszyscy Norwcgczykami. Tamtejszemu pastorowi było więc bardzo łatwo w tern otoczeniu i w tych warunkach,
skierować serca słuchaczy do odcwcia majestatu natury. Poważnie i z namaszczeniem rozbrzmiewał hymn kościelny nad gładk,! jak lustro tonią ... Później dały
się słyszeć przejmujL!CC norweskie pieśni narodowe ...
Svolvaer składa si~ z setki kolorowych domków, rozproszonych na przybrzeżnych skałach. Droga wodna w ten sposób tworzy najkrótsze połączenie pojedyr1czych grup.
0
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Z komfortem urządzony hotel usunął natychmiast wszelkie pojęcia o niegościnności „krainy polarnej'".
Nie tracąc czasu, o godzinie jedenastej w nocy wybrałem się na spacer.
Nikt w mieście o śnic nie myślał - nawet małe dzieci bawiły się jeszcze przed
drzwiami domów ...
Pierwsza wycieczka jednak niezbyt się powiodła. Pokazało się zaraz, że
na Lofodenach można jeździć tylko wodą. Poza ostatnimi domami natrafiłem na
mokradła, bagna w nizinach śród skał, tak, że dopiero dobrze po północy znużony, rnalazłem drogę powrotną. Teraz drzwi domów były już pozamykane,
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Vaage-Kollen.

a białe firanki, poza czysto wymytemi ramami
okien, pozapuszczane. Godzinami jednak rozlegał
się śpiew z lodzi, co się tam na morw kołysały, a krzyk mew nie milki przez noc całą.
Nazajutrz postanowiłem wejść na Svolvarjuret, - co nic przedstawia więk
szych trudności, chociaż niema tu najmniejszego śladu wytkniętej drogi.
Przez bujne trawy i po bardzo spadzistej pochyłości, zarośniętej brzózkami,
dosięga się szczytu, po tylnem zboczu góry; przedni stok, spadający w morze,
wydaje się niedostępny.
Szczyty okryte hyly bogatą podalpcjsk,! roślinnością, a wszystko było
teraz,-w lipcu-w pełnym rozkwicie.
Widok stąd wspaniały na najbliższy fjord i na wysokie gó!Y Raftsunud;
ale jeszcze piękniejszą jest panorama z wierzchołka.
-
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u stóp góry piern się dług;:1, plaska wstęga zachodniego fjordu.
Pojedy11cze łodzie rybackie wydają się 111alc11kimi punkcika11ii. Nad tern, ku
Westfjordowi, wznosi się niedoścignięty wzrokiem zachodni fjord, otoczony na
horyzoncie górami stałego lądu. Prawdziwy to ła11cuch alpejski, bogaty w lodowce, zamknięty na prawo przez znaną już sylwetkę wyspy Landegode, ton,!ccj daleko na południe w świetle slonecznem. Tarn to błyska wolne zwierciadło
oceanu; jest ono jednak, gdy się obrócimy 11a południo-zachód, nagle odcięte
przez bliską pyszną, skalistą postać Vaage Kollen około trzech i pół tysięcy stóp
Tu zaczynają się góry Lofodenów. Odgraniczaj,! one horyzont od
wysokości.
południo-zachodu. Różnorodnie to ukształtowany świat górski, lecz tu bez lodowców, i dość wysoko zazieleniony.
Z dolin wyglądają górskie jeziora.
Najpiękniejsza część panoramy leży na północ, gdzie się wznoszą góry
Raftsundu - królowie wysp Lofodc11skich. Jestto cała grupa iglic, czarnycl1 i roz• padniętych jak iglice Mont-Blanc'u-okolic, z którcmi jedynie porównaćhy je
Głęboko

można.

Niebo jaśniało niepokalanym lazurem, owady brzęczały rojami dookoła,
a oko oślepiała pełnia światła, odbijaj(1ccgo się od toni morskiej. Czy dużo \\'idoków na świecie może się z tym porównać'? A przecież otoczenie Svolv~kr'u, chociaż urocze, nie jest bynajmniej najwyższym stopniem piękności wysp Lofode11skich. O wiele ponętniejszym jest - Raftsund.
Ukoi'1czywszy parotygodniowe studja swoje malarskie w Svolvacr, pewnego wieczoru wsiadłem na miejscowy parowiec, aby wyl(1clnwać w Digermullen, małej osadzie, wprost gór Raftsundu. Komunikacja miejscowymi, pocztowymi
parowcami, jest tutaj doskonale zorganizowana. Wogóle muszę tu podkreślić
jedną okoliczność, a mianowicie, iż wyspy Lofode11skie S,! krain,! wysoce ucywilizowan,!.
Jechałem aby studjować słof1ce północne, rnalazłem i inne - sło1ke prawdziwej kultury i cywilizacji. Telegraf, telefon, dobre zajazdy rozumieją się jeszcze
same przez się: ale miejscowe dzienniki i własne drukarnie w miejscowościacll,
zaledwie na mapie krajowej zaznaczonych, - to przecież zadziwiające! Wzięto
od cywilizacji jej dobre strony, a uniknięto złych. Komfort niezbędny do życia
i co zatem idzie, zepsucia obyczajów ...
osiągnięto, ale niema zbytku Do osobliwości kulturalnych Svolvaeru należy małe muzeum - cłom artysty-malarza Gunnar Bergen, młodo zmarłego, a rokującego najlepsze nadzieje.
Mieszka11cy rodzinnego miasta z dumą pokazują pami,!tki po swoim współobywa
tel u...
Jak powiedziałem poprzednio, wyruszyłem wieczorem do Digermullen,
położonego przy wejściu cło cieśniny Raftsundu. Obok przystani, o kilkanaście
kroków wyżej, znalazłem mały, ale ładny i sumienny lrntelik, gdzie się rozlokomalarzy, z ktfiry111i zawałem. Nie traC,!C czasu ja, i clwócll jeszcze artystów pornałem się jeszcze w Svolvaer, a mianowicie Anglik M-r Boney, akwarelista
-
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i M-r Nikolajsen-Norwegczyk, wyruszyliśmy niezwłocrnie zaraz na przechadzkę.
Nic lepszego uczynić nie mogliśmy, jak użyć cudnej nocy, w której wszystkie
wierzchołki gór lśniły w słonecznym blasku. ---- Do wdarcia na Digermulskollen,
za dnia bywa gorąco; powietrze duszne; teraz zaś świeży, orzeźwiający chłodek;
cie11 wszędzie i znany już koloryt nieba oraz gór.
Digermulskollen - . siedemset stóp wysokości, zaokrąglony pagórek na
wyspie Hindo, panuje nad osadą Digermullen, a z wierzchołka jego otwiera się
najcudowniej sza panorama śród Lofodenów ...

Noc letnia w Raftsund.

Dobrze utrzymana ścieżka prowadzi przez gaje brzozowe na wierzchołek,
gdzie stoi małe schronisko.
Panorama podobną jest do Svolvarjuret, bliżej tylko leżą góry stałego lą
du, widok na zachód o wiele jednak wspanialszy.
U stóp ciągnie się Wć!Zki Raftsund, - morska ulica. Na drugim brzegu,
zaledwie parę kilometrów dalej, wznosi się ła11cuch już wymienionych „Tinder",
rozczłonkowanych teraz wyraźnie i malowniczo w pojedy11cze grupy. Wszystkie
cudowne szczegóły dzikich iglic, żeber i turni z ich śnieżnemi urwiskami, wiszą
cymi lodowcami, błękitnemi przepaściami, leżą jakby pod ręką - blizko. Dumne·
i rozerwane czarne wieże sterczały ku niebu, ku dołowi przechodząc w szmaragda-
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wr zbocza. Stoki te, choć jeszcze strome i skaliste, w zręcznym rzucie podnoszą
z gładkiej, jak oliwa powierzchni morskiej.
Nie można się oderwać od tego widoku!
Wierzchołki wznoszą się przeszło na trzy tysić!CC stóp nad poziom morza
wprost; ponieważ jednak względna tegoż szerokość jest ta sama, więc robią wrażenie bardzo wysokich. Granica roślinności i wiecznego śniegu, prawie się tu zlewają. U stóp gór znajdują się jeszcze gaiki brzozowe, lecz tak marne, że się nigdzie
wrażenia lasu nie odbiera, natomiast trawy i mchy są tern bujniejsze i wszędzie się
się

Troldf jord.

rozścielają

na stopniach stromych granitowych ścian ... Ta zadziwiaj,ico świeża
lub pewne żołte mchy, ze szczególnym, złotym odblaskiem, tworzą dziwny,
nadzwyczajny kontrast barw z brązowo-czarnymi granitami, ś11icż11e111i polami
i lodowcami, daleko ciągnącemi się na zboczach ocienio11ycl1.
Zostaliśmy na Diger111ulskollen tak długo, aż barwy nocy usLwity barwom
dnia, i wróciliśmy do zajazdu dopiero nad rankiem, W pokoikach było duszno
i gorąco ...
Uko11czywszy swoje studja malarskie w Digermullen, przeniosłem si~ bli_żej „Troldfjordu", wrzynającego się w łat'1cuch wyżej wymie11io11ych „Tinde1 ".
zieleń,

-
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na fjord, studjowałem zarysy otaczających go gór ...
zaczynałem o jedenastej godzinie w nocy, a ko11czyłem

·stamtąd, wypływając łodzią

·stuclja swoje często
o drugiej.
Najlepszy rzut oka na naturę wysp Lofodeńskich i najgłębsze wrażenie jej
pi~kności, otrzymałem jednak na wycieczce do Troldwand .
.Jechałem przez godzinę łodzią do ko11ca Trolfjordu, bardzo wązkiego, około
dwóch kilometrów długiego, fjordu, wśród zupełnie stromo padających w przezroczą to11, jasno polerowanych, granitowych ścian.

\

\

Troldwand.

widać jak słodka
Tuż rzuca się silny strumic11 w kaskadach z góry i ~łona woda mieszają się ze sobą ... Skały brzegu pokryte mozajk,! mchów. Gromady ptactwa unosz,! się w powi ctrzu.
Wyraźna ścieżka prowadzi wzdłuż strumienia przez bujne krzaki i trawy
do góry. Za jakie półgodziny dochodzimy do ko11ca. Wtedy otwiera się nagle zadziwiaj,1cy widok: leży przed nami jezioro około trzech do czterech kilometrów
długości i kilkaset metrów szerokości. Po lewej stronie i w głębi otoczone głów
nym la{1cuc!Je111 iglic (,,Tindcr"), który spada stromemi ścianami ku wodzie,
z wysokości trzec!J tysięcy stóp ... Skraj jeziora, około przełęczy, zapełniony jest

-
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lodowcami. J~zyk lodowy urywa się na powierzchni i małe górki lodowe pędzc!
po zielonej wodzie do naturalnego upustu, obok którego stoimy.
gdzie wsz~Potężna stromość i dzikość tego obramowania górskiego, dzie cisną się potrzaskane, wiszące z czeluści lodowce i strome, zlodowaciałe żleby
prowadzą do szczytów i ciemnych iglic.
My sami jednak spoczywamy w wysokiej, kwiecistej trawie, i przygląda
my się, jak bryły lodowe pociągane są w wir odpływu jeziora i jak rozbijaj,!
się o kamienie i skały ...
Nie znam alpejskiego krajobrazu tak przykuwającego uwagę, - tak
pełnego kontrastów! Tam, obok, w dole, śmiejące się zwierciadło morskie, tu kwitnąca, bujna roślinność najbliższego otoczenia i zupełna cisza słonecznego popołudnia!...

przedtem i później dużo innych części Norwegji, lecz wszystkie
wspomnieniami z wysp Lofoder1skich. Te ich wązkie cieśniny i dzi• kie iglice w pośrodku dalekiego oceanu ~ z ła(1cuchami Alp, nikn;:!cemi w odd~lli,
zapomnieć się nie dają; przedewszystkiem zaś ich czarowne noce, gdzie wieczorna i poranna zorze spływają w jedną symfonję barw - gdzie trwa jedno wielkie,
wieczne święto piękna bogatej natury.
Poznałem

są przyćmione

-
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Z

podróży

do jezior Szkocji.

\
\

arzcnia lat dziecinnych, lat młodości - jako najgłębsze - llic
przechodzą bez śladów, lecz poniekąd układają dalsze losy czło
wieka, - drzemią, - ukryte gdzieś w tajnikach duszy, aby, przy
pierwszej sposobności, w wicku późniejszym, wyjść na jaw
i zamienić się w czyny.
Pochłaniając w swoim czasie z gorc1czkowe111 zajęciPm powiesc1 Walter Skotta - te walki dawne klanów, czyny Rob-Roya, Nigela i innych,
postanowiłem nareszcie bliżej poznać roma11tyc211e jeziora i góry Highland'u. Interesowały mnie głównie jeziora i brzegi pół11ocno-zachod1iiej strony Szkocji,
gdzie panorama najdziksza. Skały te, stojąc na przedniej straży przed ocea1~em,
zostały najdziwacrnicj poszarpane przez jego potężne fale. Tutaj ocean, jakby
z tryumfem, powyrywał najdłuższe fjordy w niespodziewanych zakrętach.
Do tego jeszcze pewne zdanie Walter Skotta o jednym z tych fjordów:
,, Loch Duich czeka swojego poety, któryby rozsławił piękności tej zatoki morskiej" - zainteresował mnie ogromnie - powiedziałem też sobie: ,,a więc muszę
być w tym fjordzie".
Wystudjować Loch-Duich pod względem malarskim to był cel wytyczny mojej podróży ...
Tu muszę dokładniej określić znaczenie słów „fjord" i ,,Loch", ponieważ
często o nich będzie mowa, a nie wszyscy może jasno przedstawiają sobie ich
różnicę.

,,Fjordem" w Norwcgji - słowo du11skie - nazywa się długa zatoka morska, często bardzo Wc!zka, bo śród prostopadłycł1 wysokich gór, wrzynająca się
w lc!d i mająca wyjście do morza.
-
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,,Loch" zaś - słowo celtyckie - oznacza nietylko taką morską zatokę,
lecz i jeziora słodkiej wody, zamknięte śród gór, je otaczających.
Otóż cała Szkocja, szczególnie północno-zachodnia jej strona, składa się z tych
zawiłych zatok morskich, wysepek, a wewnątrz z niezliczonej liczby jezior.
Więc na te słynne z malowniczości jeziora poprowadzę czytelnika z sobą ...
Punktem wyjścia mojej podróży hył Londyn, a unikajc!C, jak zawsze zresztą, w swoich wycieczkach, utartych szlaków turystycznych, zostawiłem na stronie „Great Eastern Railway", któraby mnie przeniosła przez jedną noc do Edynburga - stolicy Szkocji, postanowiłem udać się drogc! morską, opływając cały
prawie „ląd Wielkiej Brytanji", jak mówią Anglicy o swoim kraju, w stosunku
do dużej ilości pomniejszych wysepek, otaczaj,!cych Anglję.
Owóż w jeden z mglistych, zwykłych zresztą tam poranków, wsiadłem
na statek, który miał zawieść mnie do Aberdeen'u.
Parowiec „luno", stojący w przystani na Tamizie, odrazu wzbudził we mnie
• zaufanie swoją mocną budową i wysokiemi dziobem i bokami. Wiedziałem, że
w porze letniej będę miał podróż spokojną, ale pomyślałem, iż w jesieni i zimie
widocznie morze tu jest bardzo złe, jeśli taki statek przeznaczono na to kursowanie.
Parowiec nasz był już naładowany, a pasażerów było niewielu -stąd więc
i hałas przedodjazdowy niewielki. Nikt mnie nie żegnał na ;brzegu, więc obojętnie czekałem ostatniego dzwonka, poczym „luno", cofnąwszy się w tył, zrobił obrót na środku Tamizy i zwolna, bardzo ostrożnie, zaczął przesuwać się
śród niezliczonego lasu masztów, kominów, pomniejszych łodzi.
Była godzina jedenasta rano.
Nie schodziłem z pokładu, zachwycony, jako marynista, tym bogactwem
motywów morskich, pozycji parowców, ich grup i t. d. na każdym kroku.
Takiej ilości statków najrozmaitszych, różnych typów, wielkości, struktury, nigdzie więcej nie daje się widzieć, gdyż handel Wielkiej Brytanji, obejmując cały glob ziemski, gromadzi co rok na wodach Tamizy kilkadziesiąt tysięcy
wszelkiego rodzaju okrętów ...
J tak upływały cale godziny , - jak w kalejdoskopie - aż bardzo powoli
ilość okrętów zaczęła się przerzedzać, rzeka coraz więcej się rozszerzała, przechodząc nieznacznie w szeroką zatokę morską. Zresztą cała prawie Tamiza,
z powoju swojego krótkiego przebiegu, tak jest zależną od morza, że ma swoje
przypływy i odpływy ...
Coraz częściej spotykaliśmy żaglowce, kierujące się w rozmaite strony, pod
wszystkiemi żaglami, z powodu słabego wiaterku. Oświetlone promieniami wieczornego słor'1ca, malowniczo zarysowywały swoje zgrabne sylwetki na tle pogodnego nieba ...
W wieku pary i żelaza, zdawałoby się, że żaglowce są już przeżytkami.
Tymczasem trzeba oddać słuszność praktycrnemu konserwatyzmowi Anglików
w tym względzie. Żaglowce swoje dotąd otaczają sympatją, wiedZć!C, że tylko
-
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przeszedłszy służbę ·na żaglowcu,

która jest daleko więcej skomplikowana, aniżeli
na parowcach, można się wykierować na prawdziwego marynarza - można mieć
doskonałych majtków, a o to oni bardzo dbają, z tego są dumni i zazdrośni. Trzeba widzieć tych flegmatycznych Anglików, jak się hazardują podczas takich,
naprzykład, wyścigów lodzi żaglowych w Coves na Isle of Whigt...
Statek nasz coraz bardziej oddalał się od brzegu, aż nareszcie ziemia znikła z horyzontu. Okazało się, że zbliżamy się do mielizny, tak zwanej ,,The

Tamiza -

Wasch",
żymy się

Most

Londyński

(London Bridge).

zmuszającej

parowce daleko odchodzić od brzegów, do których zblidopiero nad ranem, ale już na granicy Szkocji.

I rzeczywiście, wyszedłszy zrana na pokład, zobaczyłem tuż, bardzo blizko
od statku, szary, skalisty monotonny brzeg, wzdłuż którego posuwał s_ię nasz
okręt.

śniadaniu

i reszta, nieliczna zresztą liczba podróżników, ubzała się
innemi dwu Szkotów w narodowych strojach. Nie będę tu
opisywał szczegółowo tego stroju, znanego dobrze wszystkim, powiem tylko, że
typowa spódniczka powstała z dawnej tuniki rzymskiej, a cały ubiór nadzwyczaj

Po

na

pokładzie. Między

-
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praktyczny i jedyny do chodzenia po górach. Kto robił wycieczki górskie, ten wie„
jak prędko się męczą kolana, wskutek zwykłych, tak nie estetycznych zresztą,
wązkich, długich „inexprimabl'ów." Stanowczo powinienby już zajść przewrót
mody w tej gałęzi męzkiego stroju. Oby najprędzej':'!
Wszystkie pułki „Highlandcrów" - najbitniejsze wojsko angielskie, zachowały swój strój narodowy. I rzeczywiście widok, naprzykład, górali o mocnych, opalonych kolanach, biegnących do ataku, z rozwiewającemi się wązkie
mi wstążeczkami czapeczek na głowie, przy ostrych dźwiękach „Fifpipes" jest
prawdziwie męzki i imponujący ... Albo taniec wojskowy śród dwu położonych
na krzyż pałaszów!. ..
Jeden ze wspomnianych Szkotów wydobył „Fifpipes" - narodowy instrument ~zkocki - w rodzaju kobzy - miech kozi z pięciu rurami, i zadźwię-
czały głośne, przenikliwe tony melodji narodowej celtyckiej.
Statek szedł około brzegu.
Całość przy północnym kolorycie nie hyła pozbawiona uroku.
Miałem przedsmak Highlandu.
Dobiliśmy do Aberdeen - miasta większego, najdalej na północno-wscho
dniej stronie Szkocji położonego. Tu wylądowałem, aby przejść na poci,ig, który
miał mnie zawieść na zachód od Inverness.
Parę godzin wolnego czasu, jakie miałem, użyłem na zwiedzanie miasta,
które, zresztą, nie zainteresowało mnie więcej. Port dość duży, domy mocno zbudowane, przeważnie z granitu. Nad wszystkiem szare niebo i zbyt ostre, jak na lato powietrze, mówiło o dość niedalekiej północy.
W hotelu zjadłem pierwsze śniadanie - prawdziwie szkockie. Do herbaty z mlekiem ustawiono wielką ilość rozmaitych powideł, galaret, serków owocowycl1 z jabłek, śliwek, pomara11cz, których przyrządzeniem szczycą się tamtejsze gosposie ... Osobliwie słynie tak zwana „rnarmelada z pomarai'1cz"; przygotowywaniem jej w wielkiej ilości odznacza się Dundee- jedno z miast na zachodniej
stronie Szkocji.
Pociąg szybko mkn,!ł na zachód śród pól zielonych, czasem brzegiem morza.
Miejscowość powoli stawała się coraz więcej górzysta.
Inwerness---jest pięknie położonem miastem, śród jezior, z dalek,! panoramą
gór. W środku, na skale -- były zamek-forteca. Wszedłem na górę zamkową
skąd się roztaczał śliczny i oryginalny widok ... Przed bramą wjJzdową zobaczyarmaty ok2łem kilka ustawionych armat, znajomego mi typu. Zhliżylcm się trofea wojenne mężnych Highlanderów z krwawej wojzały się starorosyjskie ny pod Sewastopolem ... Inverncss drogą wodną przez jeziora i słynny „Caledonian Canal" złączone jest z Oban - pięknem miJstem na 22chodniej stronie·
Szkocji.
Tym sposobem znany ,,Caledonian Canal'' dzieli ukośnie cal,! Szkock
·na dwie połowy - bli ższ,! i dalszą.
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leży „Ben Newis" najwyższy szczyt Szkocji i całej Anglji,
jednak 4406 stóp.
Lecz czas było już dalej w drogę. Wsiadłem na mały parowiec, aby przepłynąć część jeziora i przenieść się na drugą stronę. Statek płynął śród małych,
skalistych, pokrytych lasem wysepek - obok majaczyły góry przybrzeżne
z pełzającemi po nich szarcmi obłokami. Te tak nizko leżące obłoki, to była pierwsza rzecz, co mi się rzuciła w oczy, jako coś wysoce charakterystycznego dla pejprawdziwy kraj niebios i obłoków! Czasem tak się zniżały, że
zażu Szkocji zdaje się, laską dotknąć by ich można lub wejść w nie. Ta mgła tajemnicza podwyższa wrażenie wysokości gór i nadaje tak romantyczny, a oryginalny wygląd
Highlandzkim jeziorom.
Bylem w pochmurnym kraju Ossjana!
Wylądowawszy na drugim brzegu, przeszedłem na dyliżans, który miał
mnie zawieść do „Loch-Maree" jednego z większych i pięknych jezior, gdzie zamierzałem dłużej studjować. Nim zaprzężono konie, pocztmistrz zaproponował
nam-kilku podróżnym, obejrzeć wodospad, znajdujc:icy się niedaleko od stacji. U;zcdlszy z tysiąc kroków, usłyszeliśmy szum spadającej wody, na który
l icrowaliśmy się. Śród gęstych drzew i skał ujrzałem wodospad, niewielki zresztą,
gdyż spad wody miał jakie dwadzieścia stóp wysokości. Było to jedno z urozmaicci'1 podróży, bo o ile z góry dyliżans jechał szybko, o tyle ciężko i powoli
włóki się w górę, przyczem podróżni niezmiennie wychodzili z dyliżansu i szli
Kilku jadących szkotów, widocznie miejscowych, mało jakoś byli
piechotą.
dobrani, więc i rozmowa ogólna nie zbyt się udawała. Tembardziej, że powitał
nas prawdziwy „quit Scotsch mist" nadzwyczaj drobny deszcz, wlaści wie pyPoznałem się dobrze z tym
łek wodny, pędzony wiatrem z rozmaitych stron.
deszczykiem, bo przez ~ cały mój pobyt w Szkocji w ciągu ląta miałem go codzie,'}, - zrana, wieczór albo w południe, a najczęściej dzień cały. Smutny kraj!
Co prawda, ta ilość wilgoci zdrowiu nie szkodzi, a miejscowi mieszka11cy udają
z zasady, że nie widzą jej, lub nie uznają. Przecież nazywają swój kraj „merry
En[!,land"-wesola Anglja-omal nie słoneczna.
Przed wieczorem, przesadziwszy jeszcze jedno pasmo gór, ujrzałem z przełęczy piękną panoramę tego wielkiego jeziora „Loch-Maree", do którego cl,1ży
le111. Zatrzymałem się w pierwszej, małej wioseczce „Kinlochcwe", na brzegu
jeziora, w małym lecz wygodnym hotelu, który tu si~ znalazł. _Jedyny zarrnt hotcfowi, że był dość drogi - lecz zresztą to wszędzie w Anglii - podróż i życie
kosztowne. Oto jedna z przyczyn, dlaczego Anglicy tak lgną cło Szwajcaryji naprzykład, bo tam robi,! oszczędności, mając wszelki ulubiony komfort taniej,
aniżeli u siebie w domu ...
Ukoi'1czywszy swoje studja w Kinlochewe, przeniosłem się na drugi koniec jeziora do „Poolewe" - innej malej osady, gdzie znalazłem jeszcze i hotelik, choć już znacznie gorszy, aniżeli w Kinlochcwe, bo coraz więcej zbJczalem
w stronę od zwykłych dróg.

Na tej drodze

nie

przewyższający
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W parę dni po moim przyjeździe, zupełnie niespodziewanie, otrzymuję
kosz ślicznych truskawek od poblizkiego obywatela ziemskiego. Całe wielkie LochMaree z otaczającemi go górami, okazało się własnością lorda Kennette Mackanzie, przedstawiciela znanego klanu i rodu szkockiego tego imienia. Tu zaś rzą
dził, na małym stosunkowo obszarze, młodszy brat nieobecnego lorda Mister
Mackanzie i on to zjawił się do mnie, aby zawrzeć znajomość. Był to już niemło
dy, wysoki, siwy, pięknie zbudowany Szkot, z ujmującemi manjerami - miły interlokutor. ,,Muszę panu koniecznie pokazać mój las „my forest" - powiedział
do mnie i umówiliśmy się na jutro zrobić wycieczkę do jego lasu.
Zrana na drugi dzie11, Mr Mackanzie zjawił się punktualnie o m znaczonej
godzinie i wyruszyliśmy w drogę.
Przejechawszy kilka kilometrów, wjechaliśmy w wąwóz, zamknięty w naj-

Loch Fionn.

miejscu bramą, od której w obydwie strony ciągn,il się drut kolczasty,
po górach. Mr Mackanzie otworzył bramę kluczem i wjechaliśmy wąwo
zem dalej śród gór. ,,Oto mój las", powiedział do 11111ie. Byłem trochę zdziwiony,
że się znajduję w lesie, w którym niema ani jednego marnego drzewka. Okazało
się, że te bezpłodne torfowiska i wzgórza, pokryte niezwykle bujnym wrzosem
karmią jedynie jelenie; prawo polowania na tę zwierzynę stanowi główny i omal
jedyny dochód tamtejszych właścicieli ziemskich. Mr Mackanzie wyjął lunet~,
popatrzył przez nią na otaczające wzgórza i na jednym z nich pokazał mi ruszające się ciemne punkty-to były jego jelenie. Wszystko było w porządku. Ruszyliśmy dalej i stanęliśmy wkrótce na brzegu dziwnie malowniczego, dzikiego
i romantycznego jeziora „Loch-Fionn". Niedaleko poci skalą przytulony hyl
mały „Cotage", dokąd weszliśmy ogrzać się i osuszyć. Rybak, nam asystuj,!cy,
rozniecił ogień, rozpaliwszy kawałki suszonego torfu, jedynego opału, którego
węższym

pnący się
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tam moc wielka,

gdyż cała

Szkocja, w tej części przynajmniej, którą zwiedziłem
przedstawia jedno olbrzymie torfowisko.
Tymczasem przygotowano nam łódź, do której wsiedliśmy i popłynęliśmy
jeziorem. Co chwila zmieniały się przed oczyma dziwaczne, strome linje otaczających gór, tworząc coraz to nowsze panoramy. Wszystko to śród szarych, rozpłakanych chmur, pełzających nizko nad nami i co kilka minut zasypujć!
cych nas pyłkiem wodnym. Góry, otulone mgłą, wydawały się jeszcze wyższemi,
groźniejszemi. Czasem z trudem wielkim promień słońca przedzierał się przez
chmury i dawał śliczną plamę malarską. Całość była w nastroju mela11cholijnoromantycz11ym.
Jezioro samo, ciekawe dla gieologa, powstało, zdaje się, z roztopionych
lodowców - jak można sądzić po linjach, zostawionych na skalach od spełzają
cego lodu.
Skręciwszy w jedną z zatok bocznych, Mr Mackanzie zajął się połowem ryb,
a ja studjami otaczającego mnie pejzażu. Rybki, jakie chwytały się tutaj na
wędkę, były nie duże, bardzo ciemnej barwy, nieznanego mi gatunku ...
Gdy się skarżyłem w rozmowie z Mr Mackanzie na ci<!głe deszcze, jakie
tu widzę, bronił on klimatu i dowodził że pomimo wilgoci, nie znają tu febry,.
a gdy zapytałem, czy widzą tu czasami jasne, błękitne niebo, odpowiedział, że w jesieni, w paździeniku przeważnie, błękit nieba i wody bywa czQsto zadziwiają
co głQboki, jak włoski, bez jego skwaru oczywiście. Jest to zresztą cechą gł~boko
narodową u mieszkańców Wielkiej Brytanji, że wszystko co ich - to najlepsze- ,
i-prawie że słusznie. Że klimat w Szkocji musi być zdrowy, dowodem silna, nadzwyczaj rozwinięta budowa kości Szkotów. Najpiękniejszych mężczyzn widziałem w Szkocji. Kobiety natomiast mniej są uderzające.
Rozwój kości mieszka11cy miejscowi
tłómaczą też używaniem narodowej potrawy „porydż", rodzaju kaszki z owsa do
mleka lub bez,-której od dzieci11stwa uży
wają obficie. Wchodzące u nas w modę,
reklamowane rozmaite „Herkulesy" są
właśnie imitacją tej narodowej potrawy
szkockiej ...
Mr. Mackanzie, mój miły „cicerone",
pokazawszy mi swój las, znowu zaproponował mah! wycieczkę, aby zaprezentować mi
swoje bydło miejscowej rasy, piękne okazy,
które pojedy11czo spotkałem już przedtem.
Z chęcią się zgodziłem i nazajutrz, w innej
części posiadłości Mr. Mackanzie, ujrzałem
całe stado wołów, krów, byków i owiec wybornej rasy górskiej szkockiej. Szeroko nadBydło rasy szkockiej.
północno-zachodniej,

\

-

51

-

\

. obf'1ty włos, mocna
. t
. d zy_ roaa1111
b .
Owce natonnas
. b . e grzywy, mię
aJ·nie rozstawione
rogi, UtJn nie obywatela z1emsk1ego.tka cienkich
I
zw
ko nawe
I tkie kopy
. · I
budowy. Czarn:,d
jed:"abis:cJ,
budowa
k ledwie
z p
kockie sukna , kor y
czarny male11k1 pys
. Iem teraz dlaczego _sz.
śnieżnej wełny. Zrozt11~11a doskonałego obrob1e111a, sam materjal surowy I

nóżek,

Ycz

odznaczałyzachwydc~Iai°nością
~,ę_
wyglądały

s:,~:~~

n~~ęt~a długiej,

. orównane, bo oprocz,
.
vo. e dobra, zacz<!
mep. Jest
.
wyborna...
.
·
bez
zadowolema,
sv
J. " wszystko,
prze
.
kazawszy nu, me .
za. majora tow.
. .,
Mr Mackan21e, po
·esprawicdl1wy zwyc J
zie. . us ka
nad . do mnie,
111
d . zam
sobie
samemu. poznt
. .. CJ'
,· musze
aorzko
St
.
zaw
.
I • Iem
::-,co posia
. dam"-pow1e z1a dla tego t Y!ko '
uroc z1
mrę
b
'
. kupić od brata moJ·eao·

sicrśc

ę

rżać przeżyty,
ł

Musiałem tę

z1ęcże się

trochę

~

Loch Torridon ·

n

. .
·inów ' ta"
posiadłoi,C nsiadam
w izbiemOJ~c
. . Nie
. J. est em lordem,
'
•• Ilościami
ego
hramaJoraty
' _- Siu.
.
.
cale
zyc1e.
·wnamu
z
po~1c1c
l
.
.
c1erp1ec
.
z·istka
w
poro
'
I
·
1
{}
nic
zaoc
zie,
ści moJe. t o zaledw1e c 't ·octów truc n<> by o s 't:

chaJąc

treściwych

że

1

0

pożegnać

amkniętej
~

przenieść się

wy½_
t Yeh _ . tek feodalizmu
...' _ . ,
M:ick211zie Esq. i
L za11
obecnie,. t o 11rzezyhylo
gosc111 ncao
. o,..
zat<ik1· r11orskieJ· ,, oc
Lecz czas L
t
razem- 11ra½1e
Ze
· ICJ· drodze: nwic Nic
.
do innego " oc,I '' , ym ko1imi po n1ez
go?.don"
przyjcchalemf. lu
nic
p 'taa~'ów" (chata)
Torn
'
ianego JOrt
I starych ,co ' b
.
Oo tego zapomn '.. ' . d kilku hicdnyc ,, . ,
t '..swoie
. Lirzadz1c.
latwcm jakos. się
'~ . k Sro
tosunkowo naJ.b og atszy
. . Tam cz
Ll

d~kąd

turyści zaf(l,!Cłclją

,~skazano mi na jeden, J" o s
,, położony by
penaty. . .
I na
MoJ stary „cotage
_

52

-

było też
rozłożyłem

najdalej
małym

cyplu,

wysuniętym

w zatokę-nad samym brzegiem wody, tak, że przy wietrze, fale, rozbijając się
u progu, zasypują bryzgami wody domek cały. Dach złamany przez burzę, omszały,
doskonały w barwie dla malarza. Gosposie-dwie zgrzybiałe staruszki----ciotka
z siostrzenicą, mówiące z sobą po celtycku i dziwiące się, iż egzystują ludzie na
świecie, co nieszczególnie władają językiem angielskim. Mowa starożytnych celtów,
zamieszkałych niegdyś po całej Europie, dość dźwięczne słowa, przeważnie krótkie, dużo gardlanych dźwięków, przechowała się i w Bretanji. Mieszka11cy obydwóch krajów mog;:! się porozumieć między sobą, choć stosunków żadnych, tym
bardziej stałych, nie mają. Domek nasz, składał się z dwu izb, z których paradną
na lewo ja zająłem. Duży kominek, w którym prawie codziennie, choć był czerwiec, z powodu zimnego wiatru, zapalano cegiełki torfowe. Łóżko w ścianie,

\
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Stary „cotagc" ( domek).

w postaci szafy, coś jak w Hollandji, dopełniało umeblowania pokoju. Malutki
ogródek z kartoflami i kilka kur, jakie zastałem-to były główne źródła obiadowe. Raz tylko gospodyni, c!Jqc mnie uraczyć, wypisała zapas mięsa pocztiJ, omal, że nic z Edynburga, które przyszło w takim stanie, iż prosiłem uprzejmie gospodynię, aby tego więcej nie robiła. Pytałem, czy nic przyjeżdżają tu
turyści? Okazało się, że przed paru laty był jeden Anglik-sportsmen (zapewne
jaki~ dziwak) w celu łowienia ryb, który żywił się konserwami. Miałem i ja też.
rację, zabrawszy z sob;:] spory zapas rozmaitych konserw ...
A jednak te dni szesnaście, które spędziłem w tym zclpo111nia11ym zakątku„
zostawiły najlepsze wspomnienia w duszy mojej. Zżyłem się z temi górami, co
zamykały mi horyzont ze wszystkich stron-było mi tam dobrze!! Gosposie
moje, widz,!C, iż 111aluję studja z ich domkiem na pierwszym planie, prosiły mnie
-
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o jedno. Czy nie mógłbym namalować tak, aby dach był jak nowy bez uszkodzenia. Biedne! chciały widocznie widzieć swój domek z całym dachem, choć na
obrazku, lub nie życzyły sobie pokazywać swojej biedy ludziom, bo są dumni
ci biedni okoliczni mieszkat'1cy. Stwierdziłem to i potem w kilku wypadkach.
Studja swoje uko11czyłem tutaj, kurczaki były zjedzone, czas było prze- ,
nieść się na drugą stronę gór, do sąsiedniego fjordu. Rzeczy wyprawiłem czół
nem z rybakiem a sam ruszyłem brzegiem Loch Torridon'u piechotą. Z począt
ku droga szła brzegiem nad wodą. Minąłem parę pałacyków-własność miejscowych landlordów, poczem drożyna zaczęła się podnosić w góry aż do przełęczy,
z której u stóp moich zobaczyłem szerszą zatokę morsk,!, dok,!cl docierają czasami
i tatki, a więc i komunikacja z resztą świata!.
Mała, biedna wioszczyna Shicldaiget na samym brzegu lllorza, do której
Dopytywałem, dla
wstąpiłem, też była jakaś milcząca, bez żadnego ożywienia.
czego mieszkai'1cy są ubodzy, okazało się, że są to wszystko górale, którycl!
• landlordzi wyrzucili na brzeg morski z gór, aby sobie zaokrąglić pola dla hodowli jeleni, i zmusili tych ludzi niewprawnych, zająć się połowem ryb. Niestety,
brak wprawy, jak i mała obfitość ryb, sprowadziły ubóstwo i siln,! emigrację
do Ameryki, gdzie założyli nawet Nową Szkocyę. Dużo wiQc widziałem domów w ruinach, opuszczonych przez właścicieli. Ta „croffters cotage", kwestja
nie tak dawno zaogniła się i sprowadziła tu i owdzie nawet ostrzejsze zatargi.
W Shicldaiget rzuciły mi się w oczy dwie osobliwości. Naprzód strasznie
poszarpane, stare szkielety lodzi ryhackich, walające się na brzegu morza,
zdatne tylko chyba do pieca. Dziwiłem się temu. Okazało się, że właściciele statków, mieszkając o parę kroków, ziębną od chłodu, a resztek swoich łodzi nie ruszaj,!, bo przesąd, iż spotka ich nieszczęście, jeśli znikli,! te resztki, nic pozwala
i 111 na to.
Druga właściwość wioski, z jaką tu po raz pierwszy się spotkałem, była
nadzwyczajna ilość mew, czujących się tak bczpicczncmi, iż często z kurami na
podwórkach walczą o resztki wyrwcane.
Ta obfitość wszelkiego ptactwa zwykle rnalllio11uje kulturalność i łagc
dność usposobienia miejscowych mieszkai'1ców. Jak przy chi11skich wioskach, naprzykład, obfitość dzikich bażantów.
Doczekałem się w tym opuszczonym fjordzie parowca, którym wypłyną
łem Ziiowu nn szerszy trakt i oparłem się w Kyleakin, rnalej rybackiej wiosce na
,,[sic af Skye" (wyspa obłoków) jednej z wysp Hcbriclu, znanych już w gl~bo1<:iej starożytności. Wyspa ta, z brzegami ogromnie pociętemi, głęboko wrywaj,!cemi się w nią fjordami, oddzielona jest od IQdu Szkocji tak W,!zkim przepływem
morskim, iż go można było w jednern miejscu przegrodzić łai'1cucllem. Zrobiła to
jakaś „Saucy Mary"-przeklęta Marja, której zamek w ruinach stoi tuż na
wzgórrn. Bicm!C haracz w ten sposób od każdego przeplywaj~!cego statku, wzburzyła nareszcie przeciwko sobie lud, który zameczek zdobył i zrujnov\·al. .. Tak mówi miejscowe podanie.
-
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Kyleakin jest

dość ożywioną osadą,

z

całą flotyllą łodzi

rybackich, zajmui ja podejścia śledzi do brzegu,
a wtenczas zaroiło się i ożywiło wszystko na brzegu. Mężczyźni na łodziach wyciągali sieci i przybijali do brzegu z ryhakami. Kohiety i wyrostki płatali z hły
skawiczną szybkością i oczyszczali tłuste śledzie, wkładając zaraz w heczki
i przesypując warstwami soli. Nawet sło11ce się pokazało na to święto rybackie
i oświeciło oryginalny i malowniczy obraz. Tysiące mew z przeraźliwym krzykiem
unosiło się nad głowami, z nieporównaną lotnością chwytając odrwcane częś
ci ryb. Widać było, jak po tak sutem uraczeniu się, siadały zmęczone tuż na skałach z zupełnem zadowoleniem.
Na pierwsze śniadanie w te dni, do hcrhaty podawano mi świeżo smażone
śledzie, które w tej postaci jadłem po raz pierwszy. Smacrne, choć cokolwiek
za tłuste.
Z Kyleakin, cło zaczarowanego Loch-Duich, cło którego clążyle111, było
• jakie parę godzin jazdy wad,!,
Jednego więc pięknego dnia, po uko11cze11iu studjów w Kyleakin, naj,!łcm ryhaka, by mnie wiózł do Loch-Duich.
U/ożyłem swoje hagażc na dnie czółna, rozwinęliśmy 111ald1ki żagiel i puś
ciliśmy się w drogę po południu, najprzód przepływem morskim, wyżej wsponrnianym, obok ruin zamku „Saucy Mary".
Czółenko szybko, równo mknęło, panoramy gór rn1ic11i,dy 3ię bystró też,
i wkrótce skierowaliśmy się na zachód cło szerokiej zatoki morskiej. Jeszcze pól
godziny drogi i na prawo ukazała się przedemn,! cała zatoka Loch-Duich, okolona
dziwacrnemi pięciu ostremi szpicami gór, zlancmi w jedn,! masę, pr;:1wic prostopadłą. Wiedziałem już ze starego podania celtyckiego, że mam przed sobą „ Fi vc
Sistcrs of Kantil'', pięć sióstr Kentajlu, oświeconych w tej chwili promieniami zJchodzącego sł011ea. Zawodu, co do romantycrnego uroku całej zatoki, nie dornałcm.
Z niecierpliwości,! dobi Iem do brzegu, aby się rozlokować w małej osadzie ryb=icki ej
przy wejściu do dwu tu schodzących się zatok morskich „Locll-Duich" i „LocliLong".
Tuż ohok, na małym cyplu, odcinanym od stałego 1,!du podczas przypływu
morza, tworz,!cym wtedy wysepkę, sterczały ruiny „Oonan Eilan Castle" zburzonego prn~z Anglików przed stu kilkunastu laty.
Zacząłem gromadzić studja do przyszłego mojego ohraw „Loch-Duicll".
Rozgl,!daj,!C się w okolicy, nJpotkalem małe opactwo katolik<'iw, z kilku w 11i111
mieszkającemi księżmi. To resztki clziałalności nieszczęśliwej królowej Maryi Stuart, która starała się utwierdzić w Szkocji katolicyzm,-lccz losy jej nic dopisziły!
W Edinhurgu, zwicclzaj,!C muzeum miejskie, widziałem okrutny topór, którym ~cię
to uroczą, biedną królowę, a w British Museum \V Lnndynie jej ksi,iżkę do nabożei'1stwa. Smutne losy! a przeszłość Anglji i Szkocji krwawa i nirnblagana! ...
Trzy tygodnie spędzilc111 w romantycrncm LoclJ-Duicł1. Czas było 111y~lcć
jących się głównie połowem śledzi. Doczekałem
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o odwrocie. Wyczekałem przyjścia odpowiedniego parowca i z żalem pożegnałem
,,pięć sióstr Kentajlu".
Był koniec lipca i góry Highlandu przybrały swój odrębny, tak je wyróżnia
jący od innych koloryt. Czerwono brunatny ton wrzosów, poprzecinany pasami
pożółkłycl1 paproci, tworzył odrębną zupełnie kombinację zabarwienia gór. Szczyty
ich, okutane szaremi chmurami, coraz to zniżającemi się, stanowiły całość oryginalną i pełną mclancl10Iijnego uroku.

\
\
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Ruiny zamku Donan Eilan Castle.

Statek nasz, zabierający nic tylu rzadkich pasażerów, ile beczek ze śledziami,
ci,!gle wpływał w boczne zatoki, zabierajć!C swój ładunek.
Wkrótce przepłynęliśmy obok innej CZQści „lslc of Skye", na której, śród
gór, leży najdziksze i najgroźniejsze „Loch Coruisk'', którego zwiedzić bliżej, niestety, już mi siQ nie udało. Zdaleka tylko widziałem poszarpane góry, je otaczaj,!CC.
Płynąłem dalej wzdłuż zachodniej strony Szkocji. WiQkszym i głównym miastem w tej stronie jest Oban (ksi c!Ż~ wysp) do którego zawinęliśmy pomyślnie.
Tu zmQczony podróżą morsk,!, zresztą, chcąc jeszcze zwiedzić „ Loc!J Lo111011d" królowę jezior i „Loch Katrine", panią jezior, opiewane przez Walter Skotta, wysiadłem, aby dalszą część drogi odbyć kolej;!.
57

-

"Cl

i::

o

E

o
....J

..c
u
o

....J

\
I

\

I dobrze zrobiłem.
Statek poszedł dalej w drodze do Glasgow i w nocy wybuchną! na nim pożar
w kabinie, w którejbym jechał. Kilka osób zginęło, w tej liczbie bohaterska młoda
,,Stewartess' (dozorczyni kabin), która się uratowała, lecz przypomniawszy sobie~
iż w kabinie pozostało jeszcze dziecko, rzuciła się na dól i już wydobyć się krętem:
schodami na wierzch nie zdążyła, biedna. Zginęła na posterunku, podług słynnych
słów Nelsona, bohatera Trafalgaru: ,,England expects, cvery men to do us duty„
(Anglja oczekuje, że każdy z was spełni swój obowiązek ... )

Edinburg -

Old Town (Stare miasto).

Poci,!g szybko mknc!I wśród gór Higlilandu. W całej wogóle wielkiej Brytanji pfJciągi chodzć! z rzadką jak u nas szybkości,!; sto kilometrów na godzin~ to zwykła jazda.
Wkrótce wysiadłem na stacji kol ej owej, z której zrobi Iem wyci cczkQ do ślicz
nego jeziora „Loch Katrine".
O,l.lcj przejec!Jalem „ LnclJ Lornond '', najwi ęccj znane i wi l'I kie j czi nro, lcŻ,!Ce niedaleko Edinhurga, umysłowej stolicy Szkocji, do której wjcclialcm \\' sohot~ wieczorem, na szczęście, bo tu, w kraju zwolc1111ik<J\v l(noxa, w niedzidQ nic
dostać, ani nawet nigdzie umieścić się bym nie mógł. Zn,u1c111 jest, jak surowo Anglicy przestrzegają dni świątecrnych i dumni są z tego, dowollz,!c, że to jest praw-
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dziwa cywilizacya właśnie, dać odpoczynek tym, którzy go nie mają. Więc poczta
ustaje, odpoczywaj,! listonosze. Poci,1gi, w przeważnej części, nie chodzą, o ile moż
na wstrzymać tak olbrzymi ruch, jaki naprzykład jest w Londynie. Obiad bywa głó
wnie zimny i o zmienionej godzinie, bo służba ma wyjście. Czytanie Biblji lub ~iedzenie, każdy w swoim pokoju, jedynie się zaleca.
Z tym wszystkiem trudno nie przyznać, że z humanitarnego punktu widzenia
Anglicy maj,! rację ...
Dla chqcych podróżować oszczędnie S,! wszędzie, w Angji i Szkocji, tak

\
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Edinburg -

New-Town (Nowe miasto).

zwane „Tempera11ces hotels" hotele umiarkowania, gdzie wszystko 1111ec można
w dobrym gatunku, S11lllicn11ic, za ceny nic wygórowane. Alkohol tylko jest stanowczo wykluczony, a światła gasz,1 się o godzinie jedenastej. W każdym pokoju na
ś cianach wypisy z Bihlji.
W poniedziałek zacz;:!lelll zwiedzać miasto, pięk1de polożonc śród wzgó1 z.
Po ś rodku miasta Akropolis, skala, na której wrnosi się stary zamek, Holyrood, poniżej stara dzielnica. Nowe Ateny, nawet co do położenia! ..
U stóp góry zamkowej, pi~kny park, ją okalający, obok najparadniejsza ulica nowego miasta z poważn,! architektw ,! swoich granitowych domów. W centrum
-
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ulicy majestatyczny pomnik, w kształcie wysokiej kaplicy, poświęconej najpopularniejszemu ze Szkotów, - Walter Scottowi.
Lecz i duchowo, Nowe Ateny zawsze stoją na swojej wysokości. Sława
uniwersytetu w Edinburgu jest oddawna utrwalona. Obecnie na wysokości tradycji podtrzymuje ją znakomity chemik Lord Kelvin (Tompson). Muzea miejskie,
bogate galerje portretów mężów zasłużonych są pełne i ciekawe. Wszystko mówi
o kwitnącej kulturze.
Ciekawe zabytki zwróciły moją uwagę w jednym z muzeów miejskich. Są
to wielkie krzyże z mogił królów Szkocji, wyciosane z jednolitej płyty, skomplikowane w formie, bo otoczone kołem jakby promieniami. Pochodzą przeważnie z
wyspy Jona, gdzie najpierw zakwitła wiara chrześcija11ska.
Dziś i tamtejsze słynne opactwo, cmentarze-wszystko w ruinach.
Podróż moją ukoi'1czyłem.

Wrażenia

Szybki
łem

do

Highlandu zaczęły się krystalizować.
przez noc jedną, przeniósł mnie do Londynu,
do swojej pracowni, zamkniętej przez lato.

pociąg

Paryża,

-
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skąd

powróci-

Wisłą

do

Gdańska.

\\

\

\

,,Cudze chwalicie, swego nie znacie;
Sami nie wiecie, co posiadacie".

O'"'

' '

, #Doznać malownicze brzegi Wisły-matki rzek polskich, która jak stulą
~ t
wiąże na zawsze dawne środkowe województwa z Pomorzem, za~ .
mieszkałem przez Kaszubów (uporczywie i dotychczas opierają
'
cych się nawale niemieckiej), miałem oddawna ,wielką ochotę.
Skorzystałem więc z ułatwic11, jakie dawało młode a ruchliwe nasze
Towarzystwo Krajoznawcze, urządzając wycieczkę do Gda11ska
cl11ia 9-go lipca I 909 r. wsiadłem przed wieczorem na statek.
Po za tern 111iałelll inny cel zwiedzenia Gda11ska - czysto.artystycrny, a specyalny ... Przed paru laty, podczas pobytu mego w „królewskim grodzic", jak Lwów
dawniej nazywano, w archiwum micjskicm wyswkałcm plan współczesny, choć
szematycrny, oraz opis zwycięzkiego ataku floty polskiej na statki szwedzkie,
stoczonego nri morzu w ntoce Gda11skiej.
Jak wskazywał rysunek miejscowości, odbyło się to na morzu w okolicach Oliwy, słynnego opactwa Cystersów, sprowadzonych przez książąt Pomorskich w Xll wieku, a przyląclkicm Hela, zamykającym zatok~ od strony północno
zachodniej. Powziąłem niezłomny zamiar wydobyć ten fakt historyc211y z pyłu wieków, bo sam się żywo zainteresowcdern krótkicmi, niestety, dziejami mc1rynarki
polskiej. jechałem więc zebrać odpowiednie matcrjały do przyszłej mojej kompozycji, a mianowicie-porobić studja morskie, oraz w tak zwanym Artusl10fie, obecnie giełdzie kupieckiej, obejrzeć modele dawnych statków, przechowywanych z pietyzmem przez rajców bogatego miasta portowego.
Horoskopy na początku podróży były jednak niewesołe. Ciężkie ołowiane
chmury zawisły nad horyzontem. Wiatr wzmagał się coraz więcej i zc1czynal coraz
~ilniej miotać girlandami i lampionami, w jakie przystrojono nasz „Włocławek".

,, t
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Nastąpiła

jednak pora

odejścia

statku; ostatnie

przeciągle gwizdnięcie, ostatni e
odprowapożegnanie

odrzucenie
jesteśmy
i
u
pomost
na środku Wisły. Za

dzających,

łopotały

parowca i

żywiej

koła

posu~
obok roz-

raźno

waliśmy się

taczającej ~i~

w świa

tłach wieczornych ma1owniczej panoramie
Starego Miasta - dalej cytadeli, potem
lasku
dziś
głośnego
mlocii 'lskieg n-nare szcie Bielan.
Warszaw a od strony Wisły.
Wiatr jednak nie
ustawał; ukośny, zimnych do ciasnej,
podróż
spędzał
dobre
na
ny, jesienny deszcz zaczynał smagać
.
kajuty
odnej
niewyg
tako do
jako
Ułożyłem się
snu na wązkiej ławeczce, przeznaczonej dla panów -w dziobie statku. Naraz około pół
nocy gwałtowne uderzenie o
jakiś przedmiot twardy obudziło mnie z drzemki. Zerw2łem się na równe nogi i instynktm rnie rzuciłem si~ ku
wyjściu na pokład. Nie było
to wcale łatvm11, gdyż musiale111 wymijać i przeskakiwać
przez stosy nagromadzonych
tobołków i przez skulone ciała
moicll towarzyszy podróży.
Wydobylc111 się nareszcie do
góry ... Ciemna, elan tej ska noc!
Wicher aż przechylał statek,
który, gwiżdżąc, zatrzymał się
Na „Włocławku".
i wysłał łódź ra tu11kową. Z dołu rzeki zbliżył się drugi statek
ł
krwawo błyskaj,Jc ogniami, odbijającemi się w wodzie, zatoczy
pasażerski

-

G6

półkole i wyłowił rozbitków. Byli to właściciele galary, naładowanej dachówką
i stojącej
na kotwicy,
a wbrew
przepis o 111,
nic oświe
tlonej lat ar n i am i,
co hylo po\rndc111 wyp a d k u.
Rozbitki
zzi Qbn i ę ci,
w jednej
Czerwińsk od strony Wisły.
biel i ź n ie,
przestraszeni, przeszli na nasz statek. Stalo się to pod Czerwińskie111 i płynąc w tamtą stronę wysadziliśmy ich na brzeg, żeby w dzie11 mogli coś przedsięwziąć dla
wyratowania swojej galary.
Nad ranem o 5-ej stanęliśmy pod Płockiem, przed zamkniętym mostem pły
wający111-w oczekiwaniu, gdy go otworzą, aby nas przepuścić. Czasu było dosyć,
aby zwiedzić starożytną katedrę o dwóch wieżach, dominującą nad wysokim brzegiem rzeki. Wobec jednak ciągłego biota i deszcw niewielu znalazło się odważnych, którzy wysiedli na brzeg.
O godzinie dziesiątej
zrana przybiliśmy do przystani
we Włocławku. Tu nas powitali delegaci Włocławskiego
Towarzystwa Krajornawczego,
a zarazem gospodarze wycieczki, gdyż oni to zaprojektowali
tę
podróż,
a Warszawiacy
przył,!czyli się do nich w charakterze gości. Zaprowadzono
nas do klubu wioślarskiego,
wręczono znaczki wycieczkowe
i... posypały się mowy, narady,
plany, które zresztą potem
ci,!gle zmienialiśmy.
Most łyżwowy pod Płockiem.
Włocławek

więc

był

punktem zbornym.
Po bardzo pobieżne111 obejrzeniu miasta, bo czasu
-
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już

nie

było, odbfffśmy

\
\

od przystani o godzinie dwunastej,
stu osiemdziesi~ciu turystów.

już

we dwa statki,

mając

na

pokładach

blizko

Dobrzy11.

Brze:;i

Wisły

zaczynaj,!

hyć

coraz bardziej malownicze; mijamy Bohrowniki,

1-<(atcdra w

starożytną

osadQ kresow,!, po której

Włocławku.

pozostały

zamku.
-
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dziś

jedynie n1111y obronnego

Żegluga dalsza na Wiśle, pomimo wichury, zrywającej kc1pelusze z głów, była zajmuj,!cą, a nawet przyjemną, bo ten sam wicher, lecąc z dalekich pól i łąk,
odświeżał płuca i nerwy, zmęczone gwarem miejskiego życia, i dodawał cnergji do
wytrwania w trudach.
Fale radowały oczy, pędząc szumnymi zwałami, coraz mieniące się barw~
i kształtem, a brzegi, okryte soczystą zielenią, przykuwały wzrok to w jedn;:!, to
w drug;! strorn~. Zdała podziwialiśmy na wysoki cm wzgórzu ruiny Raciążka i, wznoSZc!C,! się wśród murów, starożyt11,! wieżę kościelne!.

\
\

\

Wydawanie pólpasków.

w Nieszawie, poczem wkrótce przybiliśmy
rosyjskiego. Tu wręczono nam „półpaski".
pa11stwa
do Czerwonego Krzyża-granicy
Dobrze po południu stanęliśmy w Szylnie-na granicy pruskiej.
Po dość długiem oczekiwaniu ukazały się nareszcie uroczyście pikclhauby
pruskie. Zacz~ło się od tego, iż zaaresztowano wszystkie aparaty fotogralicznc.
Wszelkie rcklamacje,natural11i e, na nic się nie zdały, a czasu straciliśmy dużo. Oprócz
tego-zatarg z restauratorem, któremu wszystkie żywe kaczki i kury, jakie zabrał
na zapas, tak wysoko oclono, iż rw,Jc włosy, miał zamiar wrzucić spiżarnię krzyczćJ-·
q do wody.
To była próbka gościnności pruskiej.
Płynęliśmy jednak dalej. Wisła zmieniła swój wygl;:!d, bo na każdym kroku
Niezadługo zatrzymaliśmy się

-
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widać

ogrom pracy, włożonej celem ujęcia w karby kapryśnej rzeki. Co kilkanaście
metrów, w równych odstępacll, zbudowano kamienne przyczółki, wysunięte wrzekę, o które rozbiJa się wiosną lód, nie odrywając ziemi. Brzegi wysadzone gęstą
wikliną, która zalega na dziesiątki km. bez przerwy, utrwalając je i broniąc od
wody. Podobno miliony wkładane w uregulowanie brzegów, wracajc! się Niemco1~~
w trzy lata. Godna to podziwu, wzorowa gospodarka, trzeba to przyrnać; szkoda

Pomnik Kopernika w Toruniu.

tylko, że ta równa, gęsta wiklina ani jedną gałązką nie śmie wybujać ponad inne wszystko pod jeden strychulec. To zamiłowanie do strychulca jest wysoce charakterystyczne, a dla artysty nieco nudne.
z powodu opóźnienia na granicy w Szylnie, przybyliśmy do Torunia po
siódmej wieczorem, zamiast o czwartej. Z pięknych planów, jakie układaliśmy we
Włocławku, nic nie pozostało; zwracaliśmy uwagę miejscowej ludności bezłaclnem
-
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błąkaniem się po ulicach. Trzeba było temu zaradzić. U nówiliśmy się,
iż wszyscy
spotkamy się o dziewiątej na kolacyi w polskim hotelu „Muzeum" podzieliliśmy się
na grupy i udaliśmy się zwiedzać rodzinny gród naszego wielkiego Kopernika.
Styl ratusza toruńskiego nie jest jednolity. Przeważa gotyk, ale miesza się
renesans. Główna wieża, przeszło sto stóp wysoka, ma łuki i nisze gotyckie; ale cztery małe, ośmiokątne, narożne wieżyczki maj,! łuki romańskie. Dzielą się na dwa pię-

\
\
\

Kościół św. Jana

w Toruniu.

ter ka, zwężające się ku górze. Parter zajmują sklepy, z tych jeden, całe swe sklepienie
opiera na jednym słupie, stojącym w środku. Korytarz zdobią herby szlachty pomorskiej i obywateli toruńskich.
Obejrzawszy ratusz, podeszliśmy do pomnika Kopernika, wzniesionego przed
ratuszem.
Wielki astronom stoi w szacie fałdzistej średniowiecznych uczonych; prawą
jej poł~ zarzucił na lewą rękę, w której trzyma astrolabium, prawą ręką wska w je
71
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niebo. Napis opiewa: ,,Nicolaus Kopernicus Tl10ru11ensis. Tcrrac motor, solis coelique
stator."
Od pomnika oko bieży w dól, przez ulicę Żeglarską aż do Wisły, ale po chwili
musi się zatrzymać na olbrzymich murach kościoła św. Jana.
Najstarsza to podobno świątynia chrześcija11ska w Toruniu z wieku XIII,
a rozmaite przystawki i przebudówki czynią wrażenie niejednolitości i psują nic-

Krzywa

wieża

w Toruniu.

co ten piękny zabytek starożytnego stylu. Wnętrze kościoła, impom1jć!Cej wysokoś
ci, podzielone na trzy nawy, przechowuje w sobie wicie pami,!tek historycznych,
z których najważniejsze dla nas, Polaków, są dwie: nagrobek Jana Olbrachta,
oraz obraz, przedstawiaj,!CY Kopernika, modlącego się pod krzyżem, obraz ten
ufundował około r. 1SSO Melchior Pyrnesius, lekarz toru11ski.
Kościół Panny Marji, największy, podobno, w Toruniu, ciąży ogromem i brakiem ozdób. Zato wewnątrz imponuje wysokością wszystkich trzech swoich naw.
-
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Rozdzielające je wysmukłe filary lekko biegną wzwyż, a dl'likatne żebrowania luków wiążą się wdzięcznie z chórem, unoszącym bogate rzefoione organy. Kolorowe
witraże rohoty nowożytnej, przedstawiają Zwiastowanie, z prorokiem lzJjaszem
i św. Janem Chrzcicielem po bokach.
W kościele Panny Marji pełno tablic i nagrobków. Najwspadalszy, w osobnej
czarnym marmurem wyłożonej kaplicy, grobowiec Anny Wazówny. Posąg księż
niczki z białego marmuru w charakterystycznym stroju panujących z owej epoki,
spoczywa na czarnej marmurowej trumnie.
Obok świątyni ostrołukowy mur z arkadami w stylu Odrodzenia, zawierać
ma prochy znacrniejszych obywateli miasta z XVI-go wieku.

\
\

\I

Zamek w Malborgu.

Trzeciego kościoła, św. Jakóba, z powodu restaurowania, nie mogliśmy oglc!ani w pierwszej, ani w powrotnej bytności. Nazewnątrz świątynia
pięknemi wieżyczkami.
swojemi
imponuje
Noc już zapadła, gdy oglc!daliśmy pochyłą wieże!, jednę z wielu, rozstawionych niegdyś wśród podwójnego muru, broniącego Torui'1 od strony Wisły.
Po drodze zwaliska kilku ciekawych starożytnych kamienic, o wysokich dachach i bogatcm zdobnictwie, oznaczone rozmaitemi godłami. A wsz~dzie tak przy
starych, jak i nowych domach, balkony pi~knie przystrojone kwieciem i zielenią.
Szkoda, że w Warszawie podobna moda nie przyjmuje się, gdyż te kwiaty
na balkonach bardzo zdobić! domyi).
dać wewnątrz

Przyp. p<iźn.
Moda upiększenia balkonów kwiatami przyj~la

1)
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się również

i w Warszawie.

Wieczór zeszedł nam na wspólnej wieczerzy w hotelu „Muzeum", w wielkiej
sali, ozdobionej malowanerni na ścianach widokami miast Poznania, Krakowa,
Warszawy, Torunia.
O późnej już godzinie zwiedziliśmy, specjalnie dla nas oświetlone, Polskie
Muzeum Toruńskie, założone w r. 1875 przez Towarzystwo Naukowe, mające na
celu zbieranie i przechowywanie zabytków w Księstwie i Prusach Zachodnich,
oraz pielęgnowanie nauk i umiejętności w języku polskim.
Zbiory niezbyt duże, ale są zabytki ciekawe.
Nazajutrz, wcześnie ruszyliśmy w dalszą drogę w weselszem już usposobieniu.

Sala w Malborgu.

szybko z biegiem wody, podziwiając regulacyę Wisły, nie narażaj=!cej nas na żadne niespodzianki; każdy najdrobniejszy kawałeczek brzegu
jest tam zużytkowany. Wszędzie ład i porządek, a razem z niemi i dobrobyt.
Przewijały się jedne za drugiemi dostatnie gospodarstwa, fermy, folwarki, dwory
i osady.
Mijamy na dziesięciu pagórkach malowniczo położone Chełmno, z ostrymi
zarysami starożytnych gmachów i kościołów, dalej Świecie, nareszcie dopływamy
do Grudziądza, miasta o średniowiecznym wyglądzie.
Na bardzo stromym, zielonością pokrytym brzegu Wisły, wznoszą się stare, czerwonawe szczyty domów, nad którymi górują fantazyjne zarysy zamczyska
z wyniosłą basztą. Czerwone omszałe mury, na tle ciężkich chmur, nabierały jaPłynęlismy
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kiegoś silnego, choć stłumionego kolorytu. Zdaje się jakby cały krajobraz był pyłem
wieków zasnuty.
Lądujemy ... Gdzież droga do tego dziwnego grodu? Wejście równie fantastyczne, jak i cały widok,-szare, murowane, pełne zakrętów schody prowadzą na
górę. Otwieramy małe drzwiczki do jakiegoś ponurego budynku, w którym błysz
czy przez otwór światło dzienne.

\
\
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Malborg. -

Część dziedzińca.

Wchodzimy i... czar prysnął; znajdujemy się na ulicach ładnego, ale już nie
tak dziwacznego miasta. Staramy się dowiedzieć o drogę na zamek. Na dźwięk mowy polskiej, zaczynają nas otaczać twarze o sympatycznym, rozradowanym uśmie
chu. Byli to Polacy-robotnicy, którzy ofiarowali się oprowadzić nas po mieście.
Pytamy o „Gazetę Grudziądzką"-zdaje się jedyny dziennik polski, mający
około siedemdziesięciu tysięcy prenumeratorów. Jeden z naszych towarzyszy,
-
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zecer, jak się okazało, biegnie do domu i przynosi kilka egzemplarzy pisma, za które nie chce przyjąć zapłaty.
Oglądamy zamek, bezdenną starą studnię na górze, szerokie horyzonty nad
Wisłą i jej wybrzeża i pędem biegniemy do statków, z żalem żegnając się ze współ
ziomkami, licznie zebranymi na brzegu. Rozlegają się pieśni z brzegu. powiewają ,
na pożegnanie chustki i kapelusze, dolatuj c! serdeczne słowa pożegnania.

Podwórze w

środkowym

Zamku z

pałacem

Płyniemy

Wielkiego Komtura.

dalej ...
Mijamy piękny most około Kwidzynia, dalej miasto Gniew i-skr~camy do
Nogatu.
Wkrótce zarysowują się przed nami potężne zarysy poczerniałych od starości murów Malborga, i wkrótce !,!dujemy w tej groźnej ongi stolicy krzyżackiej.
Siedlisko c.l3wnych wrogów naszych, Krzyżaków, zwraca myśl w wicki średnie.
Malborg powstał około roku 1276. Najstarsz,i część Malborga, tak zwany
Hoheschloss , Wysoki zamek), wykot'1czo110 w roku I 280, jako siedzih~ dla dwunastu tylko rycerzy zakonnych.
-
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Pierwotnie bowiem, Herman von Salza, przybywszy do ziemi polskiej,
zamieszka! \V wystawionym mu przez Konrada Mazowieckiego zamku Nieszawskim.
W Malborgu osiedlił się Henryk von Wilnowa, jako mistrz mniejszy, równie
jak następnie jemu poclohni w Chełmnie, Toruniu, Elblągu. Dopiero później znacznie, po ostatecznem wyparciu Krzyżaków z Azji, wielki mistrz - Sigrid von
Feuchtenwagen, w roku 1309 opuści! Wenecję i osiadł na stale w Malhorgu, fundu-

\
Pałac

Wielkiego Mistrza.

j ~!C zarazem ko11wcnt dla siedemdziesięciu rycerzy tego zakonu. Wówczas rozszerzono znacrnic już istniejąq część zamku i przystąpiono cło budowy t. zw. średnie
go zamku, który był wlaściwem miejscem zamieszkania wielkiego komtura.
Od tego czasu zaczęło się bezwzględne tępienie żywiołu słowia11skicgo i jawnie wyciągnęła się groźna ich, żelazem okuta prawica ku Polsce i Litwie. Na tym
to zamku, rycerze, przysięgając na czystość i ubóstwo i posłusze11stwo, prowadzili żywot rozpasany i zarnaczyli się okrucic11stwem.
-
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Tu więzili rycerskiego Kiejstuta, i tutaj prowadzili układy z Witoldem, zako11czone morderstwem jego synów, wziętych w zastaw, bohaterską walką Polski
i Litwy pod Grunwaldem i przejściem zamku pod władzę Polski.
Ale wejdźmy pod świeżo odnowione sklepienia malborskie.
Zamek dzieli się, jak już mówiliśmy, na Wysoki i Wewnętrzny (Mittelschloss).
Łączy je most zwodzony.
·
Na podwórzu środkowem-studnia starodawna z wiadrami spiętymi la11-

Kaplica zamkowa w Malborgu.

cuchem, pod nakryciem. Portyki kryj,! systematycznie poukładane pod ścianami
starych rzeźb i sztukaterji, w części może, przywodzących niemiłe wspomnienia dla odnowicieli. Wspaniałe krużganki prowadzć! do licznych, wielkich
i wysokich sal. Są tu izby do prywatnego użytku wielkiego mistrza; drzwi bogato
rzeźbione prowadzą do sali przyjęć, wspartej na granitowych filarach, ozdobionej
witrażami nowożytnemi przedstawiającemi dzieje zakonu, w sposób oczywiście
pochlebny.
odłamy

-
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Wokoło stalle rzeźbione, na ścianie nad paradnem siedzeniem, portrety
wielkich mistrzów naturalnej wielkości.
W drugiej sali przyjęć, wspaniale sklepionej na jednym olbrzymim filarze,
pokazują w ścianie kulę, pozostałą tu z r. 1412: z czasu oblężenia Malborga przez
Jagiełłę. Kulą tą, wycelowaną przez okno, chciano strzaskać ów jedyny filar i zagrzebać w gruzach obradujących tu dygnitarzy krzyżackich. Pocisk jednak o kilka
cali przeszedł koło filaru i utkwił w przeciwległej ścianie. Ta kula Jagiełły jest
bodaj jedyną obecnie polską pamiątką w Malborgu, gdyż przy restaurowaniu
starano się usilnie usunąć wszelkie ślady panowania Polaków. Zniszczono więc
pamiątkowe napisy, sztukaterje Jagiellonów i Wazów; nie pozostało nic z bogatego
portyku z herbami Polski i Litwy, który wiódł do sali posiedze11 wielkich mistrzów, służącej następnie za salę tronową królom polskim ...
Sale mówią o strojnem i hucznem, a olbrzymie kuchnie, kotły i rożny, o dostatniem i wygodnem życiu rycerzy-muichów.
Kościół zamkowy jest pod wezwaniem Najświętszej Marji Panny. W środ
ku kościoła wisi starożytny żyrandol. Przegrodzenie ażurowe dzieli kościół na dwie
części, prawdopodobnie przez ucwcie mniszej pokory, aby wyższych ustrzedz od
zbytniego zbliżenia się do niższych braci. W tej drugiej części, nawprost ołtarza,
chór z organami, pod niemi ambona. Z boku otwory w ścianie do cel pokutnych,
aby i ukarani samotnem zamknięciem bracia, mogli widzieć wielki ołtarz ...
Wyszliśmy wreszcie z pod sklepionych murów i zwrócili ku dworcowi, aby
stąd dla pośpiechu koleją dojechać do Gda(1ska.
Mając jednak sporo czasu do odejścia pocic!gu, wzięliśmy dorożk2.rza, aby
nas obwiózł po mieście i wskazał ważniejsze jego osobliwości.
Odwróciliśmy się jeszcze w pojeździe, aby mieć wyobrażenie o całości. Front zamku zdobi olbrzymia jaskrawa mozajka, wyobraż.ająca Matkę Boską
z Dzieciątkiem, która miała niby błogosławić wyruszających na wyprawę Krzyżaków.

Miasto samo niezbyt obszerne i nie zajmujące. Gdzieniegdzie stare domy,
jakiś fronton rzeźbiony. Miłą jest czystość, wszędzie balkony ukwiecone. Wtem, niespodzianie, wpada kilka drobnych kamyków do naszej dorożki!'? To łobuzy ulicrni
w ten sposób uczcili obcych wędrowców w Malborgu.
Wtem gnieździe krzyżacki em nic mogą nam dotąd jeszcze darować zwycięz
twa pod Grunwaldem; uczestników wycieczki, głośno mówiących po polsku na
ulicach miasta, spotykano ordynarnymi wymysłami i zaczepkami.
Syci więc tych „sympatycznych" wraże11 Malborga, opuściliśmy wieczorem
złowrogie dla nas miasto i o godz. 9-ej przybyliśmy do Gda11ska.
Powitał nas na dworcu zacny doktór W. i kilku studentów-Polaków, którzy przygotowali już dla nas w kilku hotelach schronisko i tam nas porozmieszczali.
Nazajutrz pierwsze kroki nasze skierowaliśmy do najstarszego z kościołów,
chluby i ozdoby miasta, imponującego kościoła Panny Marji (Mariakirche), którego
buclow~ zaczęto w roku 1343-dm, a uko11ezono w roku 1502-im.
-
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UJając się w nocy na spoczynek do hotelu, widzieliśmy pobieżnie zarysy
katedry Maryackiej z jej wyniosłQ, szeroką wieżą, zwaną tu popularnie „grubą
Maryśką''. Gmachy widziane w pomroce wieczornej, zyskują na rozmiarach i przybierają jakieś fantastyczne kształty; lękałem się więc, aby katedra dzisiaj w dzie11 widziana, nie straciła na potędze; przecież taki jest jej ogrom, że nawet
w świetle porannej godziny nie drobnieje, ale też i w najwesclszem sl01ku nie zdoła się rozweselić. Tę ponurość sprawia zupełny brak ozdób na zewnątrz. 1\'1ury
ponad dachem wycięte są w zęby trójkątne, a tych brzegi znowu wycięte wnmiejsze ząbki; zreszt,! wysokie aż do przerażenia, obnażone aż do zasmucenia ściany,
chmurzą się ową barwą, tak cenioną przez znawców, bo tylko pendzel wieków
barwę ciemno-czerwon,!, która przypomina tła wazonóvv
może j,! nadać etruskich.
Nie jest to ów gotyk przejrzysty, nadpowietrrny, pieszczony, przez którego
misterną robotę widzisz lazur nieba.
Świątynia zbudowana w tak zwanym wiślano-baltyckim gotyckim stylu,
a jest to pewna odmiana gotyku.
Gda11szczanie z dumą opowiadają, że ich kościół co cło wielkości jest
pi,!tym w c1Jrześcijat'1stwie; nie wiem, o ile twierdzenie ich jest prawdziwem, ale
to pewne, że wysokością i szerokością przechodzi Notre-Dame de Paris, co nie
mało znaczy. Świ,Jtynia może pomieścić dwadzieścia cztery tysii1ce ludzi. Ma
ona sto pięć metrów długości, a szerokości sześćdziesi,!t sześć, w wyższej zaś
części trzydzie~ci pięć.
Wnętrze czyni także wrażenie wspaniale, tern wspanialsze, że wszystkie
trzy nawy S,! równej wysokości; prócz nich, po bokach, widzimy trzydzieści hogatycll kaplic, niby powprawianych wkoło świ,!tyni, jak klejnoty wkoło mszalnego hielicha; wszystkie prawic kolejno stawiane są przez możniejsze rodziny miejscowe.
O ile katedra na zewn,!trz trzyma się w lodowatej jednostajności, o tyle
wnętrze jej przepełniło się bogactwem. Pomimo, iż kościół przerobiono na protestancki, nowi wyznawcy, przez uszanowanie dla przeszłości, zachowali wielką w;ść przyozdobier1; i dziś jeszcze trudnohy wyliczyć mnogość posążków, chor,!gwi i arabesków, jakie w~clrowiec odkrywa na stalach, filarach, w najmniejszym zakątku.
Najbardziej olśniewJjącym jest przystrój wielkiego ołtarza; nieraz pewnie
widzieliście i podziwiali~cie monstra11cjc, dfoig0jące kościołek ze złotego filigranu, w którym rozstawione figurki zacllwycv ją wykoi'1czeniem. Otóż takie
pieścidełko złotnicze, powiększone do rozmiarów c,licj wysokiej ściany, najwierniej wyobraża ow'1 ozdobę, której wielki ołtarz tworzy podstawę; jest to jakby kilkopiętrowa fasada, wyżłobiona w kapliczki, nisze i ganki - wszystko zlotem nakrapiane. Na każdym ganku, w każdej kapliczce stoją cale zastępy świętych i aniołów, także od stóp do głowy blyszcz,!cych, zbrojnych w złote palmy i złote har-
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fy. Ołtarz ten, przedstawiający koronację Matki Boskiej, jest dziełem mistrza
augsburskiego, Michała Szwarca.
W zakrystyi pokazywano nam stosy dawnych ornatów, kielichy, kosztowności i ró;ine sprzęty kościelne, starannie przechowywane, Jedna z kap uszyta
ze wschodniej makaty, z arabskim napisem z XIII w., opiewającym sławę i mć!
(lrość sułtana Nazr-el-Edina. Posadzkę tworzą same niemal płyty grobowe. Najwię
kszą osobliwości,! tego kościoła, a durną Gda11szczan, jest obraz: ,,Sąd ostateczny"tryptyk umieszczony w jednej z kaplic bocznych. Twórcą tego dzieła był jeden
z pierwszorzędnych arcy-mistrzów średniowiecznych. Oceniają go obecnie na dwa
miljony marek. Malowidło to miał zdobyć na Holendrach, wiozących je do Rzymu, korsarz, Paweł Brneke, i ofiarował Gda11szczanom. Obraz przechodził je~zcze rozmaite koleje. Chciał go zabrać Rudolf Il, potem pragnęli go kupi(· August III i Piotr Wiciki. Wreszcie, w czasie zajęcia miasta przez Francuzów, zabrał
obraz do Francji Napoleon wraz z innemi dziełami sztuki. Pokój paryski jednak
zwrócił miastu dzieło Memlinga.
W drugiej kaplicy znajduje się piękny tryptyk Wita Stwosza. Rzeźba
kolorowam,, przedstawiająca sceny z życia Matki Boskiej.
Dalej, podług naszego zdania, najpiękniejszym zabytkiem tego kościoła
jest krucyfiks z Chrystusem, naturalnej niemal wielkości, o wyrazie wielkiego cierpienia, przenikającego patrz,!cych bolesnym dreszczem.
Wogóle kościół Maryacki obfituje w podania; pokazują tu zasuszoną rę
kę ojcobójcy, która ciągle wystawała z grobu; jest tu też bochenek chleba skamieniałego, którego jakohy odmówił biednej, zgłodniałej kobiecie jakiś zamożny
człowiek.

zabytków tegoż kościoła należą wspaniałe organy, pięknie rzeźbiona bromowa chrzcielnica, oraz olbrzy1i1i zegar z XV wieku, robiony w Norymberdze, - obecnie zepsuty; niegdyś za każdem uderzeniem
godziny wychodziły figury, które przedstawiały sceny biblijne.
Szpeci kościół nictylko dla katolików, ale i dla miłujących piękno protestantów, olbrzymi, ciężki, z białego marmuru pomnik Marcina Lutra, psujący
tu nastrój całości - kościół bowiem, pomimo swej obecnej przynależności do protestantów, zaclHnval swój pierwotny charakter.
Za Kazi mi crza Jagie!Io11czyka, w I524 r., kościół Maryacki został przernaczony na katedrę dla sufragana pomorskiego. Ale już w r. 1572 zajęli go protestanci.
Czas jakiś odprawiały się tu nabożet'1stwa w obu obrządkach, pod patronatem królów polskich, jako kolatorów katedry. Mieszczanie jednak gda11scy, starali się ciągle o odebranie zupełne kościoła katolikom. Osiągnęli wreszcie cel
upragniony w ostatnim roku życia Zygmunta Augusta.
Nareszcie, dla przecięcia sporów z coraz liczniejszymi protestantami, Jan
111 Sobieski z prymasem Olszewskim zbudowali niedaleko kościoła tak zwaną
,,król ewsk~! kap li cQ'' dla katolików ...
Do ciekawych, a

pięknych
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Ulice Gda11ska odznaczają się wielkć! malowniczości,!, z powodu swych
wysokich, a bardzo wąskich, często dwuokiennych tylko domów, którym wiele
charakteru dodają stare ganeczki czyli wystawki, obecnie już rzadko spotykane.
Malowniczy Krahntor, zbudowany 1411 roku nad Motławą, skupiał niegdyś dokoła siebie całe życie handlowe miasta. Tu przybijały okręty z całego świata, wyładowywane olbrzymią windą (od której nazwa bramy), do szeregu imponuj,1cych rozmiarami i starością, okratowanych, jak więzienia, śpiclirzy, których liczba
dochodziła niegdyś do dwustu siedemdziesięciu. Piękne starożytne bramy zachowane są doskonale. Tak zwana Wysoka Brama-Hoher Thor z XVI wieku, ozdobiona jest Polskim Zygmuntowskim orłem, oraz drugim, mającym Ciołka na
piersi, snać z czasów Poniatowskiego. U spodu wyryty napis: ,,justitia et pietas
duo sunt regnorum omnium fundamcnta." Niedaleko wrnosi się świeżo restaurowany „Peinkamer", gmach tortur, w stylu Odrodzenia, z wież,! nakrytą i Stockturm, jedna z najstarszych budowli, datująca jeszcze z czasów krzyżackich,
i włączona niegdyś do ochronnych murów miasta.
staq bra111c!, zwane! Langgasse Thor, oczom naszym przedstawia się wspaniały starożytny ratusz z XVI wieku. Na jego wieży, dwieście sześć
dziesiąt stóp wysokiej, błyszczy zdała posąg Zygmunta Augusta w koronie, z tarczą i chorągwią w ręku. Z przedsionka ratusza, przepysrnie rzeźbione, dębowe
schody prowadzą do sali, gdzie zasiadał burmistrz miasta z panami radnymi;
ściany w niej boga to wykładane drzewem, na sufi tacll freski, przcdstawiaj,!ce
sceny z historji Gda11ska.
Za

główną

Z ratusza kilka kroków do dworu Artusa, Artusfl10fu, tak nazwanego przez

króla angielskiego Artura i Rycerzy okrągłego stołu. Była to dawna resursa, oraz miejsce zebra(1 i uroczystości sześciu dawnych stowarzyszcii kupieckich Gda11ska. Tu kupcy wystawiali próbki zboża swego na sprzedaż i obradowali
nad ekonomicznemi sprawami. Gmach ten za czasu okupacji Francuzów zamieniony był na lazaret; obecnie stanowi on giełdę miejscową. Fasada w stylu gotyckim ma trzy ogromne ostrolukowo zakoticzone okna; naci frontonem renesansowym, posągi Scypiona afryka1iskicgo, Temistoklesa, Kamila i judasza Machabeusza. Wnętrze gmachu przedstawia się hardzo interesująco: - spotykamy tam
dol~ładne odbicie cywilizacji i obyczajów średniowiecza, oraz zabytek ówczesnej
sztuki. Uwagę zwraca wysoki na dwanaście metrów piec majolikowy, którego każ
dy kafel przedstawia odrębn;:! postać. Wspomniane rzeźby wprost przykuwają
oczy; są one nieraz wstawione w obrazy, jako figury ludzkie, lub zwierzęce.
W ten sposób wykonany jest obraz, przedstawiaj,!CY Djanę i Akteona, za111ie11io11ego w jelenia.
pamięć

Z innych wartościowych dzieł sztuki wymienić należy: ,,S,Jcl ostateczny"obraz z XVII wieku, wykonany przez Gdat'1szczanina Mcrnera, oraz ciekawe fryzy z historycmemi scenami; między innemi, Jagiełło oblegaj;:icy Malborg, dalejwjazd Kazimierza Jc1gicllo11czyka efo Gda1iska. Poniżej podpis niemiecki, gor;!co
-
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króla i jego poszanowanie dla miasta, który świadczy, jak mile królowie
polscy bywali tu widziani.
Wszędzie w salach wiszą staroświeckie zegary, żyrandole i modele dawnych
statków. Modele te - Sć! to obernie jedyne pamić!tki dziejów, niestety krótkotrwałych, dawnej marynarki polskiej, doniosłość której zrozumiał doskonale, daleko widzący polityk, król Władysław IV.
Dzieje więc marynarki polskiej nie są zbyt obszerne, bo jak powiedzieliśmy wyżej, okres trwania marynarki polskiej, nie był długi 1).
1
Co prawda, podobno jeszcze Wizymierz miał chwytać okręty du11skie na
Bałtyku. Był to zapewne który książę Pomorski w odległej starożytności - poprzednik Bolesławów na tronie.
Za czasów też Mieczysława I i Bolesława Chrobrego rozbrzmiewała po Bał
tyku Sława Wikingów skandynawskich, z którymi byli w przyjaźni ci pier-wsi
królowie nasi. Wikingowie siedzieli u Odry w grodzie Jomsburgu, który sobie
pod Winet,! zbudowali; byli to głównie wychodźcy skandynawscy, latorośl
owych królów morskich, którzy, postrachem napełniając Europę, zaniepokoili
ostatnie dni Karola Wielkiego. Z Wikingami wiązała się miejscowa pomorskolechicka ludność i pod ich przewodnictwem puszczała się daleko na morza.
Potem widzimy małe floty Obotrytów i Lutyków w nieustannej wojnic
z Danją, Sasami i wogóle z Niemcami, którzy coraz rnornicj napierali na północną
Sł owi a11szczyznę.
Dzieje to floty polskiej, boć te ludy pomorskie były tylko przedłużeniem
Polan, plemieniem Iechickiem; dzieje ich upadku, to dzieje klęsk i nieszczęść
Polski, jako przedstc!wicielki całego plemienia w tych stronach zachodnich.
W cic!gu ostatnich walk, w których owe ludy konały rod naciskiem germanizmu, a było to w dobie, kiedy u nas panowali synowie Bolesława Krzywoustego, - żeglarze Iechiccy odznaczali się od wclg,! i ni era z burzyli Lubekę, w której
osiadali Niemcy.
Słowia11scy też żeglarze pierwsi podali sposób przewożenia jazdy na okrę
tach. Zdobycze Bolesława Krzywoustego sięgały aż do wyspy Rony, czyli Rugii.
Później na calem pobrzeżu baltyckiem zaświecił Gdat'1sk, jedyna osada,
którą już spotkał św. Wojciech w swojej podróży na północ. Pod koniec XIII wicku Gcla11sk nabywa większego znaczenia.
Okolica gcla11ska należała ciągle do Polski od czasów Bolesława Chrobrego,
potem - do księstwa Pomorskiego, które utonęło w Polsce przcmysławowej.
Opanowali Gdai'1sk za Władysława łokietka zdradc! Krzyżacy w r. 1309.
Polska dotarła do morza znowu wskutek wojny z Krzyżakami za Kazimi crza Jagiello11czyka i wtedy Gdai'1sk począł się uważać za osobną rzcczpospolitci, tylko pod opiek;i Polski zostająq. Otrzymał w r. 1437 przywilej od króla na_
wnl11,1 żeglugG.
1)

Patrz „Marynarka polska" Bartoszewicza.
-
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ziemianie polscy, idąc za starodawnym obyczajem,
rybackie dla własnej wygody. Arcybiskup gniestatki
Bałtyku
źniet'1ski posiadał nawet duże
które, naładowawsz:,·
okręty,
zbożem i mięsiwem, posyłał
do Flandrji i wielkie zbierał
hngactwa.
Morsztyn, kupiec krakowski, za Jagiellonów, na włas
nych okrętach wiódł handel
z Anglją i Hiszpanją.
Teraz za panowania Polski
wszystko to chcieli sobie przyDowłaszczyć Gda11szczanie.
wód, jak łagodne było wszęPrzystań „Długi most" w Gda11sku.
dziei i zawsze panowanie Pol-ski, którą niesłusznie , a do~ć często oskarżają o ucisk.
Tak się działo aż do czasów Zygmunta Augusta. Znakomity ten król powłasnym
wziął pierwszy myśl utrzymywania floty rządowej, co skutecznił
kosztem.
Kiedy zakon poddał się Polsce, a Szwedzi z góry, Iwan Groźny od wschodu parł się do Inflant, potrzeba floty jeszcze silniej się uwydatniła. Szwedzi zabierali Polsce zamki, król postawnosił zabierać im okn~ty. Wezwał wszystkich na
ochotnika do uzbrajania statków i mianował admirałem Tomasza Sierpinka.
Z~łaszało się ochotników wielu
i upowszechniło się dla nich
nazwisko frei bi terów.
królowi
się
Powodziło
nadspodziewanie dobrze. Pokazały się najprzód na 1110rw trzy okr~ty z flag,! polską, potem dwanaście, pi~tnaście, potem i książę królewiecki dodał do tej liczby trzy
swoje okręty . Ruch ten zacz,11
się w r. 1556, a rozwinął się
szczególniej po cstatecrnym
traktacie z Gotardem Ketlere111.
niebardzo
Gda(1szczanie
Ratusz i kościół Panny Maryi w Gdańsku.
bo to
tloty,
tej
z
byli kontenci
ich wolność handlową. W roku 1563 odebrali Gdai'1szczanie
ograniczało
rozkaz, żeby wspierali Sierpinka wojenncmi potrzebami i żywnościQ, a dalej,
W dobie
utrzymywali na

krzyżackiej,

-
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żeby urządzili dziesięć kaprów do zabierania nieprzyjaznych okr~tów. Bo wojna
morska była w owe czasy przedcwszytskiem korsarską. Jako kaper królewski
odznaczył

osobliwie

się

w tych czasach

Wąsowicz.

Musiało

wtedy głośne wśród
swoich nazwisko Jana z Kolna,
admirała w dui'1skicj służbie,
który odkrył Grcnlandj~, a
więc Arnerykę, przed Kolu111bem. Jan z Kolna był to Mazur -- rodem z mcdego miasteczka pod Lomż,J żył za
czasów Kazimierza Jagiello11czyka.
Wi cl kość okrętów, to jest
siłę ich, zastosowano do ilości
łasztów, które unieść mogły.
Gda11sk. Sala giełdy.
Anglicy pojemność okrętów
rachowali na beczki, my na
łaszty. Były więc okręty od sześćdziesięciu do dwustu łasztów, czyli
osiemset do sześciu tysięcy korcy. Na
większych okrętach miało być po trzydzieści armat. Siła więc artylerji nie
•
też

być

była

mała,

zwłaszcza

jeżeli

się

tysiąc

zważy

ówczesnych wojsk lądowych.
Utrzymanie wielkiego okrętu kosztowało
siedemdziesic!t do osiemdziesięciu tysięcy złp. rocznic; na dzisiejsze pieniądze
wynosiłoby to mniej więcej siedemset
tysięcy zł. p.
Dalsze dzieje floty polskiej drze111i,1 aż do Władysława IV. Stefan Batory
nic miał czasu myśleć o flocie.
Chodkiewicz na dwóch zdobytycl1
w Parnawic okrętach, przykupiwszy do
nich kilka od Anglików, Holendrów i,
dołc1czywszy kilka drobniejszych statków, uderzył na flotę szwedzką, która
Artushof i giełda w Gdar'1sku.
tamowała llandel pomiędzy I~yg,! a obcymi portami i odniósł nad ni,J zwycięstwo.
zbroić okręty w Gdai'1sku. Wf,!-·
Zygmunt Ili rozkazał przygotować
zala się tedy z przypadku nowa flota, ale nic puszczajć!C się na morze,
liczbę
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trzymała

się

ojczystych

tern

brzegów

znakomite

jednakże

oddawała

przysługi.

zwykle pod Helą, przejmując okręty angielskie, dowożące
nieprzyjacielowi żywność do Królewca i Elbl,!ga.
Lanckorot'1ski, komendant na Pucku, wiele dokonał.
Lata 1626-1628 były najszczęśliwsze, Dnia 28 lutego na flotę szwedzk.::!,
z jedenastu okr\'.tów złożoną i stoj,!cą pod Gda11skiem, uderza dziewięć polskich,
Cypelman na Mikołaja Hoenszilda.
Zwycięstwo było piękne; admirał szwedzki poległ, niedobitki schroniły
się do Pilawy.
Czatowała

Most na

Wiśle

pod Trzcwcm.

• Król Zygmunt t~ flotę własnym uzbroił kosztem; stracił j,! pod Wizmarem. DL11'1czycy spalili i zatopili, lub zabrali. Sto dwadzieścia dział, moc broni
i wszelakich zapasów przepadło.
Władysław IV wzić!ł si~ do budowania nowej floty, wycl10dzc!C z zasady,
iż potężna Polska powinna mieć flotę.
Trzej bracia: Izaak, Abraham i Arnst Spiri11gowie, rodzina kupiecka IJOlenderska, służyła królowi na morw i prowadziła osobno rozległy handel. Byli
to razem kupcy i korsarze, nawet cokolwiek bohaterowie morscy. Król postanowi! korzystać z ich doświadczenia i 11a półwyspie ł łcla wystawi! w pobliżu Pucka,
wsławionego już działaniem floty polskiej za Zygmunta III, zamek obronny -

8G

główną przysta11 dla okrętów i nazwał ją od swego imienia Władysławowem;
ufortyfikował też

inne miejsca.

Co większa, król postanowił panować na morzu, znieść przewagQ Gda11ska
i wzi,!ć pod kontrolę księcia królewieckiego.
Owóż król po zawarciu pokoju w Stumsdorfie ze Szwecją w roku J 635,
zatrzymał dla siebie cło nałożone przez Szwedów i urządził pobieranie go w Gda11~

\

Krużganki.

Wysoki Zamek. -

sku, Pilawie i Memlu. Spiringowie doskonale się królowi do tego nadali. Bandera
nasza swobodnie rozwijała si~, ale tak nazwane „spiringowe cło" wszyscy, którzy
na niem tracili, przeklinali.
Ze śmierci~! jednak króla sko11czylo siQ wszystko.
Zbrojownie w Pucku zaraz Gdat'1szczanie zabrali, okr<c:ty i rynsztunki
także gdzieś przepadły. Bandera polska przechowała się tylko jako pamiątka.
Andrzej Borszkowski, podpułkownik polski, który poległ w roku 1812
-
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pod Krasnem, jeszcze w

przeszłym

wieku w Tulonie

widział

trzy nasze flagi sta-

i kupiecką.
Rysunek i opis bander taki: tło czerwone z odcieniem niebieskim, rękaw
złoty, ręka biała, miecz niebieski-to bandera królewska, narodowa zaś miała na
~le czerwonern tylko białego orła. Nareszcie polska bandera gdańska-kupiccka
na tle czerwonem dwa małe białe krzyże, jeden na drugim, z koroną złotą.
Po zwiedzeniu Gdańska, zrobiliśmy wycieczkę do Oliwy, słynnej ze swej
piękności i dobrze znanej w historyi polskiej. Położona na wzgórzach, lasem pokrytych, prawie, że nad samem morzem, posiada niezrównane w swej malowniczości widoki. A oprócz tego tyle wspom111e11 historycznych! Tu Zygmunt III zaprzysiągł „pacta conventa", a nieszczęśliwy syn jego, Jan Kazimierz, po strasznem
spustoszeniu Polski przez Szwedów, zawarł tu rnany pokój z Karolem Gustawem
rożytne: królewską, narodową

Bandera narodowa.

Bandera królewsk;i.

dnia 3-go maja 1660 roku, moce! którego zrzekł się swych praw do korony
szwedzkiej. Zachował się dotąd pomi,!tkowy stół gclat'1ski, na którym akt ów
podpisano; na ścianie zaś umieszczona jest tablica z odpowiednim napisem.
Zwiedziliśmy starodawny kościół i ogród dawnych opatów, dzisiaj króln\·ski111 zwany.
Tradycja powiad<1, że kościół i klasztor ufundował \V koi'1cu X li wicku
Sobiesław I, książę pomorski, sprowadziwszy Cystersów z Francji. Kościół w formie krzyża, początkowo zbudowany był w stylu ro111at'lski111, nastęirnie rozwinię
ty w stylu gotyckim, w parę stuleci później pozyska! wiele ołtarzy or.'.lZ organy
barokowe, -- przedstawia więc dziwną mieszaninę stylów.
Prócz wielkiej liczby pamiątkowycll pomników, najbardziej zasługuj,!
na uwagę organy, jedne z największych i najpiękniejszych w świecie. S,! one cizi('. -
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Zwycięski atak floty poL,kiej n<1 szwedzką 2~ listopada 1627 pod Gda11skiem.

(Z obrazu Wł. Nał~cza).

mnicha, znanego pod nazwą brata Michała, który dwadzieścia lat pracował
nad ich wykonaniem. Odzywają się tylko podczas wielkich uroczystości. Dla nas
zrobiono wyjątek i mieliśmy możność usłyszeć ich wstrząsające dźwięki, które
falami mclodji, naprzemian to majestatycznej w swej potędze, to niezrównanej
w swej rzewności i harmonji, wypełniały rozległą świątynię ...
Park wokoło kościoła jest strzyżony na sposób włoski. Urozmaicają go stawy, kaskady, mostki, dwie w postaci muszel kamienne groty, o subtelnem, odpowiadającym sobie echu, tak, że cicha nawet mowa w jednej słyszana jest w drugiej ...
Najpiękniejszą częścią ogrodu jest długa aleja z widokiem na morze ...
Z żalem opuszczaliśmy urocz,! Oliwę, aby udać się do odległych o jednę
stację kolejową Sobot. Dzisiejsze Zoppoty, znana dobrze miejscowość k,!pielowa,
coraz bardziej się rozwija i zabudowuje.
Przez jej, ocienione zieleni,! ulice, śpieszyliśmy na brzeg morski, gdzie
towarzystwo nasze rozproszyło się na mniejsze gromadki, aby skupić się i w spo• koju podziwiać cudny zachód slo11ca nad Bałtykiem.
Powrotną drogę do Gda11ska, odbyliśmy morzem, dziwnie tajemniczem
i pociągającem w ciemnościach nocy.
Przenocowawszy poraz drugi w Gda{1sku, zebraliśmy się zrana w porcie
kolo Griines-Thor i si cdliśmy na morski statek, którym po czterech godzinach
drogi mieliśmy się dostać na półwysep Hel.
Morze tak łagodne wczoraj, pocie11111iało, pomarszczyło się, na wysokich
szafirowych falach znaczą się białe piany. Statek kołysze dość silnie, słychać
narzekania mniej wytrzymałych osób, część pasażerów zapada na chorobę morsk,1. Ukazują się nareszcie brzegi Hela; jest to długi, a bardzo Wć:!Ski półwysep,
pokryty lasem. W osadzie tegoż nazwiska rnajduje się wyniosła latarnia morska,
z której szczytu widok jest nader rozległy.
Półwysep Hel jest w rnacznej części zamieszkałym przez Polaków. Odległa o dwie mile od przystani Jastarnia jest osadą czysto polskć:!. Są to potomkowie różnych Kmiciców-warcholów, którzy tu chronili się przed kondemnatami
łem

trybunałów.

lv1ieliśmy kilka godzin czasu. Towarzystwo rozproszyło się. Ja, pamięta
j,Jc o wytycznym celu mojej podróży, z „molo" daleko wysuniętego w morze,
porobiłem potrzebne mi studja morskie.
Wrcher jednak coraz więcej się wzmagał i w chwili naszego odpłynięcia od
brzegu wprost przeszedł w burzę. Nieho literalnie połączyło się z morzem, które
nabrało złowrogiej, ciemnej barwy. Ogromne bałwany coraz czQścicj przelatywały przez pokład statku, zalewały go, i wylękłych pasażerów, nieprzyzwyczajonych do morza. Kołysanie stało się wprost zatrważające, a jQki i narzekania chorych potęgowały grozę położenia. To też, gdy po paru godzinach dobiliśmy do
Sohot, większość pasażerów uciekła ze statku i wolała wrócić do Gdai'1ska
koleją.
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Wisłą.
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(Z obrazu

Wł. Nałęcza).

Burza jednak zaczęła uspakajać się. Niewielka liczba wiernych morzu zoza to sowicie wynagrodzona - niebo wyjaśniło się, fale ucichły i wśród pięknej pogody dopłynęliśmy do portu.
Jeszcze jeden, ostatni zachód sło11ca na Bałtyku i żegnać go musimy; przesiadamy się na nasze wiślane statki i z żalem puszczamy się w odwrotną
stała

1

drogę.

W Toruniu towarzystwo się rozdzieliło; część wróciła koleje!, część została,
by dokładniej zwiedzić miasto i dalej plyn,!Ć Wisłą. We Włocławku jednak był
koniec naszej wycieczki. Prawie wszyscy wrócili do Warszawy kolej,!. Zaledwie parę osób przesiadło się na zwykły pasażerski statek, aby dłużej rozkoszować się
wodn,! podróżą . A podróż to poważna,. gdyż przebyliśmy około tysić!Ca kilometrów wod,!.
Ostatniego dnia Wisła roztoczyła przed nami z cale! kokidcrją swe powaby - spokojna, majestatyczna, a dziwnie mieni,!ca się w kolorycie, waczyła
nam drogę perłowym szlakiem. Odbity zmieniały się co cllwila, przelewając src• bro w złoto, szmaragdy w szafir, opalizując efo słoi'1ca i sypi,!C brylantami. Wdychaliśmy aromat przeczystego powietrza, wypoczywaj,!c po truciach forsownej
wycieczki i zebraniu dużej sumy silnych a różnorodnych wrażd1.
Wracałem zadowolony z podróży, gdyż i cel swój bezpośredni-artystyczny
osic!gn,!łem i obmyśliłem przyszłe moje kompozycje z nigdy niezapomnianych dla nas dziejów marynarki polskiej.
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W Jastarni.
\

\
I
I

ysoce zainteresowany wyci eczk,1 „ Wisłą do Gda11ska", urzą
dzoną przed paru laty staraniem Towarzystwa Krajoznawczego, niezmiernie żalowalem, iż nie udało się nam wtedy
dotrzeć do prawdziwych Kaszubów, co było w planie podróży.

całym

półwyspie

piero o
polskie.

szesnaście

Hela okazała się niemieck,! osadą, jeJyną zreszłc! na
Helu, okalającym od północo-zachodu zatokę Gdai'1ską. Dokilometrów dalej, zaczynają się wsie kaswbskie, 11asze, żywe,

Otóż

w tym roku inną ułożyłem marszrntę. Postanowiłem odrazu zatrzyw Jastarni - głównej osadzie rybackiej na półwyspie Helu.
Do Gda11ska przyjechałem pociągiem bezpośredniej komunikacji z Warszawy przez Mławę i Iłowo. Połączenie kolejowe jest doskonale -- po dziewięciu
godzinach podróży wysiada się w Sapotach. Wobec tego kwestya bojkotu Sopot
upada całkiem. Warszawa nic może się obejść bez morza tak blizko położonego,
gdzie się ma możność odpocząć w cudownem morskiem powietrzu po trudach
i gc>rc!Czkowem życiu wielkiego miasta. Chodzi jednak o to, podług mego zdania,
aby unikać przeludnionych Sopot, a docierać o kilka 111il dalej, do wsi kc1szubskich, gdzie się znajdziemy wśród swoich. Prawda, że tam niema kurortów i wykwintnych hoteli, a li tylko schludne gospody, i że trzeba się zgodzić na życie
skromne. W miarę jednak popytu moglibyśmy stworzyć swoją polską miejscowość
kuracyjn~!; chodzi tylko o odwiedzanie tego tak niesłusznie zapomnianego zakąt
ka dawnego Pomorza, dawnego kawałka ziemi polskiej. Najwięcej nadają się
do założenia przyszłego letniska nadmorskiego dwa ptmkty--Karwia i Jastarnia.
mać się dłużej
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Pierwsza - jest to wieś prawdziwie kaszubska, przeważnie rybacka,najdalej wysunięta na północ nad Bałtykiem, placówka swojska. Fale ma wię
ksze, aniżeli Sopaty, procent soli w wodzie znaczniejszy, morze żywsze - oto
przewaga samego terenu. Dodać do tego trzeba szerokie, twarde, czyste, powoli
opadające wybrzeże, najodpowiedniejsze do morskich kąpieli. Są i zaczątki
przyszłych hotl'li - dwie gospody, w których można dostać znośnego pożywienia,
Droga - koleje! rano o godz. 7 z Sopot przez Redę do Pucka, a stąd
kolejką krokowską do Sławoszyna, gdzie stajemy o godz. 9 i pół rano; od
Sławoszyna niecałe sześć kilometrów do Karwi.
To dla osób, które się obawiają podróży morskiej, dla odważniejszych
zaś, niema jak półwysep Hel z czysto polskiemi osadami Jastarnią, Borem, Kusfeldem (Kuźnice), Chałupami! Prawda, że trzeba odbyć trzy i pół godzinrn! podróż morzem, co czasem przy wzburzonem morzu bywa rzeczą nieprzyjemn'-!·
Ja jednak nie moglem się uskarżać - podróż mi się udała - morze było spokojne i w oznaczonym terminie wylądowałem bez przygód we wspomnianej wyżej osadzie niemieckiej Heli.
Tu jednak zaczynały się trudności co do dalszej podróży, gdyż być może
i w projektach rządu pruskiego leży, aby Kaszuby były zapomniane - osobliswie przez polaków. Inaczej trudno wytłómaczyć sobie, iż o ile starano się podnieść Hel i), hez wielkiego zresztą powodzenia, o tyle nic nic zrobiono dla Jastarni. Połączenie Gda11ska z Hel,! niemiecką jest uregulowane przez parowce,
trzy razy dziennie kursuj,!ce tam i z powrotem.
Wybudowano tu duży kurhaz, wygodrn! przysta11, hotele, które nie S'-! jednak przepełnione jak w Sopatach, leżących z drugiej strony zatoki. Dla Jastarni polskiej nic zrobiono nic. Statki tu nic dochodzą, przystani niema - jedncm
słowem,-żad11ej zachęty i atrakcji dla letnich gości.
jedyna, zdaje mi się, para koni w Heli, należy do właściciela wędzarni
niemca, który też nadużywa swojego monopolu. Zapłaciłem mu tyle, za wynajęcie wozu do Jastarni - odległej o szesnaście kilometrów od Heli, ile mnie kosztowała cała podróż od Warszawy do Gdat'1ska. Ale nie było rady.
W dżdżsty, pochmurny dzier'1 ruszyliśmy przez lasy. Droga dobra, miejscami piaszczysta,-cale 16 kilometrów lasem, a przy wsi Borze - brzegiem „małego morza".
Gdy droga skr~ciła w lewo - z lasów do brzegów morza, ujrzałem schlu<foe, czyste, murowane domki Boru - pierwszej z tej strony osady, czysto kaszubskiej. Jakby na przywitanie, słoi'1ce oświeciło pochmurny dotąd krajobraz,
i omyte deszczem czerwone dachówki i mury domów zajaśniały gorąccmi plam~mi na tle ciemnego lasu sosnowego.
Byliśmy nareszcie śród swoich. Przejechałem przez piaszczyste uliczki

1

)

Hela -

nazwa niemiecka.

Hel -

nazwa polska.
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(Przyp. autora).
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Boru (bo o brukach tu niema nawet mowy, a zresztą - i potrzeby) i stanąłem
w Jastarni.
Przy wjeździe do osady wita pod lasem stojący, piętrowy, murowany hotel „pod morską mewą", p. Józefa Muży - gdzie też i rozłożyłem swoje penaty.
Miałem duży, wygodny pokój o trzech oknach z widokiem na zatokę Gdaflską,
czyli na „małe morze", jak je rybacy nazywają.
Na drugi dzień zrana pośpieszyłem na studja na brzeg, gdzie stały w malarski em nieładzie, tworząc zresztą malownicze partje, stare „kutry" i „boty".
Tu muszę wytłórnaczyć różnicę między tymi dwoma typami statków,
tern bardziej, że lepszych nazw, zdaje się, nie mamy w mowie naszej a obecne;
niewątpliwie, są pochodzenia obcego.
Owóż „bot", jest to łódź mniejsza, o trzech żaglach, z których główny
największy nazywa się „gafla", drugi nad nim trójkątny, najmniejszy, poci szczy-

~· ----~ ,----Nagrobek morski.

tern masztu, nazywa się „topk", a trzeci na przodzie „fok". Obsługa łodzi skła
da się z trzech ludzi. Na tych botach rybacy wyjeżdżają na połów ryb.
,,Kuter" zaś - jest to znacznie większa łódź z wielkim żaglem, z podwójnem dnem czyli pokładem, gdzie jest i mała kajuta na ko11eu łodzi; pośrodku
urządzony zwykle bywa zamykany na klucz basen z wodą do przewożenia ryb
żywemi. Na tych właśnie kutrach rybacy nasi przywożą ryby na targ do Gdai"1·
ska, zwykle dwa razy na tydziei'1.
• Właśnie był dzie(1 targowy i pora odpłynięcia do Gda11ska. Zaledwie ustawiłem stalugi i rozpocząłem swój szkic, zaczęli się zhliżać i przechodzić kolo
mnie rybacy i rybaczki, czyli tak zwane „hohorki", uginające się pod ciężarem
wysokich koszów na 1plecach z rybami. Mężczyźni przewozili ryby na małych
wózkach podręcznych. Lud rosły, dzielny, wesoły. Wszyscy uśmiechali się i witali mnie gościnnie staropolskim. ,,Boże dopomóż".
Przyjemnie było patrzeć, jak sprawnie, szybko i zręcznie wykonywali
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czynności ładowania łodzi

i odpłynięcia, co nie było tak łatwe. Jak
zaznaczyłem już wyżej - żadnej przystani tu niema, a woda płytka -- tak że
że ,kutry" stoją na kotwicach w znacznej odległości od brzegu. ,,Maszopi" radzili sobie, nie narzekając. Mężczyźni w dużych, nieprzemakalnych butach brnęli
po wodzie, popychając przed sobą wózki z rybami, inni zaś obyczajem rybackim brali na plecy „hohorki", nie chcące zamoczyć swojego obuwia, i przenosili
je na łodzie, które podpływały do „kutrów". Coraz częściej słychać było trzepotanie podnoszonych i rozwijających się żagli i wkrótce cała flotylla, jak stado
mew, pociągnęła w ukośnej linii do Gdańska.

wszystkie

Cmentarzyk rybacki w Borze.

Scenka p1 zede mną była czysto morska, malownicza, a tern droższa , że
swojska, z życia rybaków, których dotąd nie znałem.
Okazuje się, że ci d~ielni rybacy-marynarze z Jastarni, są to częściowo
potomkowie rozmaitych „Kmiciców" - warchołów-szlachciców, którzy ongi,
uciekając przed kondemnatami czyli wyrokami sądowymi, tu znajdywali spokojne schronisko. Obecnie potomkowie ich są to spokojni i odważni rybacy, dumni
ze swojego zawodu; - małżeństwo, naprzykład, z niewiastą z lądu, uważają tu
za pewien mezalians.
Wspomniałem wyżej o „maszopach", więc muszę wytl l.lllla czyć - co
to rnaczy „Maszoperja" - słowo wzięte z holenderskiego - jest to związek rybacki dla wspólnego działania i samopomocy. Każdy członek maszopcrji obowią. -
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zany jest dostarczyć pewną ilość sieci i narzędzi rybackich. Polów składa się
w ręce „szyprów" czyli starszych, którzy z matematyczną niemal dokładnością
dzielą ryb/ na równe części śród stowarzyszonych. Ksi,!dz i nauczyciel również
należą do działu. Wdowy zaś i małoletnie dzieci, pozostałe po maszopach, doW ten sposób „maszoperja", opiekując się
stają połowę udziału męża i ojca.
słabszemi, zapobiega nędzy oraz żebraninie. Jest to więc doniosła instytucja w ży
ciu naszych rybaków, gdyż morze, karmiąc tylu, od czasu do czasu pochłania też
swoje ofiary. Tak się stało w zimie roku zeszłego ze szwedzkim parostatkiem,
którego czarną sylwetę wystającą ponad wodą widzę niedaleko brzegu o kilka
kilometrów od Jastarni.
W ponurą, grudniową noc rzucony na mieliznę, został prawie na dwoje
przełamany falami. Podczas mojego pobytu właśnie pracowano około niego, aby
Stary rybak jednak, z którym rozmawiałem o statku, baruratować, co się da.
dzo pesymistycznie zc1patrywał się na tę robotę. ,,Piasek" powiada „coraz wię
cej zaciąga kadłub, a przyjdą „wały" i rozbiją statek do reszty".
Przy samej Jastarni, również przeszłej zimy, rozbił się drugi szwedzki
parowiec „Archimedes", przyczem kilku ludzi zginęło z zimna i wyczerpania,
reszta załogi ocalała.
Są i grobowce, zwyczajem marynarskim, na miejscach zatoni~cia statków.
Jest to wielka beczka metalowa ze sterczącym szpicem na latarkę, a ła11cuchem
umocowana na kotwicy, rzuconej w miejscu rozbitego okrętu. Taki właśnie pomnik umieszczono n2cl hiednym „Archimedesem". Beczka jest malowana jaskrawo, aby była widoczna zdała, - napis angielski ,,\\Tcckcd".
W czasie mojej bytności, po pewnym dniu burzliwym, morze zerwało z łań
cucha i wyrzuciło ten pływający grobowiec na hrzeg. Skorzystałem ze sposobności, ahy zrobić szkic odpowiedni, który tu doł,Jcza111.
Te ciągle niebezpicczc11stwa, jakim podlegają marynarze na 111orrn, wyrabiają z nich ludzi wysoce religijnych. I rzeczywiście nicrn tylko opieka Stwórcy
crnwa nad naszymi rybakami. W niedzielę wygląd Jastarni i przyległych osad
Boru i Kusfcld zmienia się nic do poznania. Jedyna to parafia czysto rybacka,
gdzie nieraz nieboszczyka wirzą na łcdzi dla wygrdnicjszej drogi, na jedyny
cmentarz, gdzie leżą sami rybacy polscy.
O ósmej zrana przybrani odświętnie, ale nieco za poważnie, ho czarny kolor d~minuje, wszyscy ciągną do kościoła. Mężczyźni zasiadają w kościele po lewej stronie, niewiasty po prawej i zaczynają unisono ~pie\\'ać różaniec i litanię
do Matki Boskiej-opiekunki rybaków.
Rytm śpiewu nieco monotonny, lecz wręcz odrębny, przypominaj,Jcy miarowe kołysanie łodzi na morzu. Rytm oryginalny - tu zdaje się tylko przechochował się i zasługuje, aby który z naszych historyków muzyki i kompozytorów
z,vrócił na to baczniejsze! uwagę.
O dziesiątej zaczyna się suma, kazanie i 11abożei'1stwo po polsku. Wszyscy
-
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się modlą gorliwie. Po południu rozchcdzą się na obiad, a o trzeciej zaczynają się
nieszpory,-dzie11 cały zatem poświęcony jest tutaj Bogu.
Wieczorem tylko młcdzież zbiera się w gospodzie i przy szklaneczce „bajerszu" (lekkiego piwa) i nie\-vybrednej muzyce tańczą ochoczo.
Lecz i tutaj skromność i surowość ohyczajów, jak i we wszystkiem, odegrywa swoją rolę.
Przcdew~zystkiem, najczęściej mężczyźni ta11czą s2mi ze sobą. Ulubionym
tai1cem jest tu znany „diuk-wiwat" - rodzaj polki. Ze szklankami „bajerszu"

\

II,
~

Hohorka ni osą ca ryby.

\\

I

dwaj ta11czący przyskakują do siebie, cbracaj,! się, przytupuj;:!, ciągle trzymaszklanki w ręku, a obecni otaczając kołem tańczących, sekundują im i zach~cają.

jąc

Nic\\:iasty raz na miesiąc zaledwie przyjmują udział w tych tanach częściej nie wypada. Poczcm dość wcześnie rozchodzą się, gdyż ze świtem trzeba
wyruszać na morze na połów.
Wstrzemięźliwi są wielce, więc i tej plagi społecznej-alkoholizmu, niema tu również.
W Jecie ~lynie odpust w Swarzewie, na który z Jastarni wyrusza procesja; - prawie cala wie~ idzie piechotą przez cały półwysep. Po drodze przyłą-
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Wielkiej wsi - i wszyscy docierają naresz-:cie do Swarzewa, odległego o jakie pięć mil od Jastarni.
Niedaleko kościoła w Jastarni - tuż zaraz za wsią, mieści się i cmentarz- jedyny w całej Polsce, gdzie leżą sami rybacy. Cmentarz położo1_1y śród
„diun" i otoczony jest lasem. Mogiły zrównane z ziemią, nie tak, jak u nas, a
to z tego _powodu, iż wiatry tu panujące wywiałyby i rozdmuchały' nasypy. Otóż
dla utrwalenia gruntu, rząd, do którego należą lasy na całym półwyspie _:_ energicznie ich broni.
Lasy te za czasów polskich nazywały się i były królewskiemi. Obecna
gospodarka leśna prowadzona jest, trzeba przyznać, doskonale. Dla wzmocnienia przybrzeżnych piasków ciągle się sadzi „charszcz" i specjalne osty, wzmacczają się pobożni

z Kusfeldu,

Chałup,

Żak (przeważnie

niające

do

połowu węgorzy

korzeniami piasek. Za zerwanie tych

roślin

morskich).

grozi kara do

sześćdziesięciu

marek.
przeważnie są

sadzone od strony „wielkiego morza", które posiaobjawia zaborczego charakteru. To też rybacy skarżą się, iż szczeg-ólniej jesienią zalewa ono daleko piaski wybrzeża, i się
gając do pasa żyznej ziemi, uszczupla coraz bardziej ich lasy i pastwiska.
Domy mieszkalne mieszczą się na Helu zawsze od strony zatoki, t. j. tak
zwanego „małego morza", które jest spokojne i płytkie, szczególniej od brzegu;
nie posiada ono prawie wcale fali, a wiatr przeważnie dmie od strony północnej
lub północno-zachodniej, od której wsie są osłonięte pasmem wzgórz, lasem poOsty te

dając silniejszą

i

częstszą falę, więcej

rośniętych.

To też malarski charakter ob u tych części Bałtyku różni się zasadniczo;
o ile zatoka przedstawia przeważnie gładką taflę wody, zrzadka niewielką falą
poprzecinanego, o tyle pełne morze jest zmienne, jak kameleon i daje coraz inny
-
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widok w przeróżnych porach dnia. Jasne, przejrzyste i chłodne w mgłach poranku,
ciemnieje i nabiera głębszych tonów po południu. Najpiękniejszy jednak widok
przedstawia pod wieczór, kiedy tarcza słoneczna chyli się ku zachodowi i ozłaca
swymi promieniami to11 morską. Czasem sło11ce chwilowo kryje się za chmurę,
a wówczas leją się blaski rude, które pokrywają fale barwą roztopionej miedzi.
Są to efekty niezwykle silne, ale szybko przemij1jące i dlatego nader trudne do
uchwycenia.
Pociągają one jednak niezmiernie artystę zamiłowanego w pejzażu morskirn, stanowiąc dla11 niewyczerpan,! skarbnicę.
Na studjacll nad tym zmiennym, a pociągającym żywiołem, trawiłem też
dnie całe przez kilkutygodniowy pobyt mój na Kaszuhach. Z Jastarni zrobiłem
wycieczkę po całym brzegu polskim aż do Karwi, nn!ej osady rybackiej, ostatniej placówki polskiej przed Pomeranj,!. Tam również namalowałem dużo szkiców morskich, które wykorzystałem w szeregu obrazów kompozycyjnych wzi~tych z życia naszych dzielnych rybaków morskich. Szkice, notatki, studja rysunkowe piętrzyły się coraz bardziej i składały się na wszechstronny materjał do
obrazów, których treść zaczerpnąć nmicrzałem z pięknej krainy kaszubskiej.
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SPIS TREŚCI.
Str.
Śladem „Sonetów Krymskich" Adama Mickiewicza
Podróż

Z

na wyspy

podróży

Wisłą

Lofodeńskie

27

do jezior Szkocji

43

63

do Gdai1ska

W Jastarni

7

93

....
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SPIS R VC I N.
Str.
„Sonetów Krymskich" Adama Mickiewicza:
Stepy Akkerma11skie
Cisza morska
Żegluga . . .
Burza . . . .
Bachczesaraj w nocy .
Pałac chanów .
Fontanna łez .
Grób Potockiej
Mogiły haremu
Groby Chanów
Mogiły w ogrodzie
Czufut-Kale . . .
Ruiny zamku w Bałakławie
Widok z wrót Bajdarskich
Kikineiz
Ałuszta z rana
Czatyrdach . .
Podróż na wyspy Lofode11skie:
Svolvaer . . . . .
. .
Sło1ice północne
Svolvaer - Lofoden
Vaage - Kollen . .
Noc lltnia w Raftsund
Troldfjord . . . . .
Troldwand . . . . . .
Z podróży do jezior Szkocji:
Tamiza - M ist Londyński (London Bridge)
Loch Fionn . . . . .
Bydło rasy szkockiej . .
Loch Torridon
Stary ,,cotagc" (domek)

Śla1em

1

-
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li
12
13
14
15
16

16
17
18
19

19
21

22

23
24

25
29
33
3f)

37

39
40
41
47

50
51

52
53

Str.
Wyspa obłoków . . . . .
Ruiny zamku Donan Eilan Castle .
Loch Duich . . . . . . . . . . .
Loch Lomond . . . . . . . . . .
Edinburg - Old Town (Stare miasto)
Edinburg - New-Town (Nowe miasto)
Wisłą do Gdańska:
Warszawa od strony Wisły
Na „Włocławku"
Cz~rwit'!sk od strony Wisły
Most łyżwowy pod Płockiem
Dobrzy11 . . . . . .
Katedra w Włocławku . . .
Wydawanie półpasków . . .
Pomnik Kopernika w Toruniu
Kościół św. Jana w Toruniu
Krzywa wieża w Toruniu
Zamek w Malborgu
Sala w Malborgu
Malhorg. - Część dziedzi11.ca
Podwórze w środkowym Zamku z pałacem Wielkiego Komtura
Pałac Wielkiego Mistrza
Kaplica zamkowa w Malborgu
Przystań „Długi mo.5t" w Gdat'!sku
Ratusz i kości<H Panny Maryi w Gda11sku
Gda11sk. Sala giełdy . . . .
Artushof i gUda w Gdańsku
Most na Wiśle pod Trzcwcm
Wysoki zamek. - Krużganki
Bandera królewska . . . . .
Bandera narodowa . . . . .
Zwycięski atak floty polskiej ze szwedzką
Wie~ nad Wisł[! . . . . . . . . . . . .
W Jastarni:
Jastarnia. - Widok ogólny
Nagrohe!( morski
Cmentarzyk rybacki w Borze
Hohorka niosąca ryby
.....
Żak
Powrót z połowu w Karwi
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