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K ró tk i przew odnik dla p o d ró żu jący ch

Motto:
Idź w świat daleki, miej oczy otwarte, 
lecz pieniądze w garści zwarte.

(Przysłow ie arabskie z 1001 nocy.)

Nakładem drukarni Reinharda Meyera w Raciborzu.



W międzyczasie wyszło i niemieckie wydanie, 
a czeskie jest w przygotowaniu.

Wszelkie prawa przedruku i przekładu zastrzeżone.



Przedmowa

Książka ta powstała po 12-letniej praktyce mej w Egipcie. 
Wrażenia wywiezione z ziemi Faraonów odżyły w mej pamię
ci, gdy wojna wszechświatowa wytrąciła mię z dotychczaso
wego biegu życia i powołała do służby marynarskiej w Kilonji. 
Tem żywiej i barwniej przesuwały mi się przed oczyma wi
dziane obrazy i jasne chwile w tej krainie słońca przeżyte. 
Wspomnienia te przeznaczam głównie dla mych pacjentów, 
którzy wielokrotnie wyrażali życzenie, spędzenia choć kilku 
miesięcy w tej rajskiej krainie najbardziej urozmaiconej i naj
stosowniejszej na pobyt zimowy. Niech służy im moja książka 
jako przewodnik i wskazówka podróży.

Aby suchy styl opisowy ożywić, pozwoliłem sobie miej
scami własne poglądy i myśli włączyć. Takie nastroje duszy 
mają jednakże tylko wówczas wartość, gdy pochodzą od ludzi 
w świecie szeroko znanych, o których się wie i mówi. Dla
tego proszę moich czytelników z góry o wyrozumiałość, jeżeli 
wrażenia, jakiemi się dzielę, miałyby sprawić zawód.

Kilonja, podczas wojny wszechświatowej, 
dnia 25 lutego roku 1918.

Autor.

Dopisek do wydania drugiego.
Po pierwszem wydaniu wyczerpanem w bardzo krótkim 

czasie następuje drugie, które poprawiłem i uzupełniłem kilku 
ilustracjami. Przy kłopotliwych zabiegach codziennego życia 
pragnę, by cztelnicy moi znaleźli chwilę wytchnienia przeno
sząc się w, miniony świat piękna kształtów i myśli oraz w om
szałą dziedzinę Faraonów.

Kudowa na Ślązku 1924 r.
Autor.





>

Wstęp.
Po czteroletniej asystenturze w klinice uniwersyteckiej 
w Berlinie, kierowanej przez czcigodnego profesora 
Leydena, oraz po krótkim pobycie jako lekarz naczel

ny w sanatorjum „Hermsdorf-Berlin“ objąłem praktykę w Ku
dowie, zawdzięczając ją przypadkowi. Przypadek! tak jest 
istotnie. Pięknego bowiem po południa na ocienionej weran
dzie u hr. M . . .  go na Nollendorfplacu przy filiżance czarnej, 
wybornej moki zrobiłem znajomość z właścicielem willi 
w zdrojowisku kąpielowem Kudowie, baronem K . ..  Przed
stawił mi on tak ponętnie wszelki tam urok przyrody i klimatu, 
że nie wahając się długo, postanowiłem osiedlić się w Kudo
wie. Sądził, że umiejętność moja władania kilku językami po
mocną mi będzie w uzyskaniu międzynarodowej klienteli. B y
łem wówczas młody, przedsiębiorczy, pełen zapału i wierzy
łem w Sheakespeare’owską zasadę, iż my ludzie jesteśmy tylko 
aktorami na szachownicy życia, dyrektorem naszym jednakże 
jest los, który nam rolę do spełnienia przeznacza. Tak więc 
Kudowa stała się placówką do dalszej mej pracy.

Lecz, gdy sezon letni upłynął a zima znów kołysała swera 
„dolce farniente“ , nużyła jednostajność. Natury twórcze nie 
mogą pozostać beczczynne; życie kształtują wedle przeżytych 
doświadczeń, czerpiąc z nich dalszy temat i podnietę do pracy. 
Zapragnąłem więc i ja dalszej działalności na zimowe miesiące. 
Ale najchętniej gdzieś hen daleko, gdzieby inni ludzie, inne 
wrażenia, inny świat przynieść mi mogły pojęcia nowe. Mój 
poprzedni szef, ekscel v. Leyden, skierował mi uwagę na 
wschód, na słoneczny Egipt, ten prawdziwie kraj zaczarowa
ny. „Stworzył Pan u mnie“, rzekł mi kiedyś, „kilka prac 
eksperymentalnych w zakresie chorób zapalnonerkowych, 
jedź więc do Egiptu, do Heluanu, doskonałej stacji klimaty
cznej dla chorób nerkowych i przystosuj nabytą wiedzę prak- 
tycznie, którąś w laboratorjum dowiódł eksperymentalnie".
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Rada wielkiego uczonego zaświtała mi błyskawicznie i 
zaledwo śnieg pierwszy niwy przypruszył (tyle czasu pochło
nęła bowiem odpowiedź skierowana do ministerjum spraw we
wnętrznych w Kairze o prawo praktyki przez pośrednictwo 
konsulatu niemieckiego) siedziałem w ośnieżonym pociągu, 
okrytym soplami lodu przed dworcem Anhalckiem. Wywie
szony na moim wagonie napis „Rom uber Munchen, Brenner, 
Verona, Mantua, Bologna, Florenz", wskazywał cel podróży. 
Odjeżdżających żegnali liczni znajomi kwiatami, cukierkami 
i t. d. jako miły dowód pamięci, tylko mnie nikt nie żegnał. 
Ukochana matka moja, którą dotąd z uwielbieniem wspomi
nam, dawno już nie żyła, a sędziwego ojca mego odwiedziłem 
na kilka dni przed odjazdem. Pogrążony w zadumie, w baj- 
ronicznym nastroju, siedziałem wciśnięty w kąt przy oknie. 
Z peronu dochodziła mię ożywiona gwara ludzka; „wesołej, 
szczęśliwej podróży," a „napisz zaraz z Florencji, Rzymu, i 
Neapolu", odbijało się o moje uszy. Słuchałem tego obojętnie. 
Nie wzruszało mię nawet spojrzenie ślicznych oczu kobiecych, 
wyzierających raz po raz ciekawie z pod futrzanego beretu 
w moje okno. Siedziałem wciąż apatyczny, duszę mi mąciła 
niepewność przyszłości mej w Egipcie, która jak warstwa 
mgły zimowej przesłaniała mi widnokrąg promiennych na
dziei. Nie przeczuwałem co mi przyniesie świetna kraina 
Faraonów i jakie jutro kryją mi ciężkie, szare, zimowe 
chmury. Czy będzie mój los jasny czy smutny? Czy promie
nia słoneczne Włoch, względnie Egiptu, oświecą też promie
niem szczęścia nieznaną drogę mego życia?

Ponurą przędzę mych myśli przerwał wchodzący do prze
działu podróżny wyniosły, jasnowłosy mężczyzna. Z najobo
jętniejszym wyrazem twarzy i witając mię obojętynm również 
ukłonem, ułożył na siatce swój bagaż podróżny, opatrzony 
etykietką: „Norddeutscher Lloyd via Neapel-Aleksandrien." 
Więc cel naszej podróży był jednaki. Spojrzenia nasze skie
rowały się nawzajem pytająco, gdyż i on spostrzegł napis mej 
walizki. Młody jeszcze nieznajomy ujawniał żywą inteligencję 
i typ wyłącznie niemiecki. Znać było, że nie obcym mu sze
roki świat. Znajomość nasza nawiązała się szybko, i ledwo
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pociąg ruszył z Anhalckiego dworca wśród okrzyków i po- 
wiewań chustkami żegnających się przyjaciół, zagadnął mię 
pierwszy mój towarzysz podróży.

„Więc i Pan jedzież do Egiptu?“ zapytał, ukazując na 
adres mego sakwojażu. „Nazywam się K ... i jestem sekre
tarzem niemieckiego rezydenta ministerialnego, tajnego radcy 
legacyjnego, br. O ... w Kairze, który w Monachjum wsiądzie 
do naszego wagonu. Ma Pan pożądaną sposobność przyłącze
nia się do nas.“

Ucieszony propozycją ogromnie, dałem ujście mej wymo
wie. Tematem naturalnie był Egipt. Chciałem bowiem zapo
znać się z tamtejszemi warunkami. Informacje pana K ... były 
wysoce zajmujące. Opowiadał mi bowiem o cudnych zacho
dach słońca, złocących ostatniemi promieniami piramidy i pu
stynię, o bujnym i gwarnym życiu w hotelach, przepełnionych 
zbiegowiskiem ludzkiem z całego świata, o przysłowiowym 
spleen’ie Anglików, spędzających tygodnie, nieraz miesiące 
całe pod namiotami wśród Beduinów i spieki pustynnej.

Ożywiona rozmowa nie ustawała, a pociąg nasz pędził 
błyskawicznie, mijając śliczne i pamiątek pełne miasteczka 
Turyngji i Saksonji. Im bliżej granicy bawarskiej, tem po
nętniejszy stawał się urok zimowy.

Natura stroiła drzewa i krzewy w biel krystaliczną a 
świeży śron ubierał całość zimową urokiem niezapomnianej 
baśni. O zmroku byliśmy na granicy bawarskiej Probstcella 
a o godzinie 10-ej wieczorem stanął pociąg w stolicy i rezy
dencji bawarskiej Monachjum.

Mój towarzysz przedstawił mię natychmiast baronowi O. 
— Wyglądał na człowieka pięćdziesięcioletniego, średniego 
wzrostu, nieco przysadzisty, o dystyngowanym wyglądzie. 
Wciśnięty w oko monokl dawał mu cokolwiek ostry wyraz, 
zakrój ust miał lekko sarkastyczny. Może dla ukrycia go był 
uprzedzająco miły i uprzejmy i zaprosił mię natychmiast do 
swego towarzystwa. Będąc członkiem bogatej rodziny ban
kierskiej z nad Renu, posiadacz przytem jednej z pierwszo
rzędnych stajni wyścigowych, oddawał się z zamiłowaniem 
kosztownym wykopaliskom w Mezopotamji. W Kairze zaś
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zamieszkiwał pałac otoczony wysokim murem na placu Midan 
Babelouk, mając do usług arabską służbę i arabskie konie. 
Był naówczas przydzielony do specjalnej misji ambasadora 
hr. Bernstorfa w Kairze.

Po wspólnej przekąsce udaliśmy się każdy do przeznaczo- 
go mu oddziału w wagonie sypialnym, do Ala. Nie mogłem 
jednakże zaraz usnąć. Choć rad z tak pomyślnego obrotu 
rzeczy, pogrążyłem się w smętnej zadumie. Dlaczego, my
ślałem los tak nierównie wszystkich obdziela. Jedni w pocie 
czoła zdobywają chleb powszedni, a troska o byt rodzinny 
ryje im przedwczesne bruzdy na czole, gdy inni szczęśliwi, 
promienni o wypielęgnowanej cerze i rękach zdradzających 
zbytek i zadowolenie z życia, zdążają teraz na Riwierę. Ob
cym im los tylu smutnych i wydziedziczonych. Ile wdów 
przedwcześnie zwiędłych pracuje, szlochając nad kolebką cho
rego dziecięcia, ile kalek i nędzarzy w szarych zaułkach wiel
kiego miasta wyciąga rękę po jałmużnę mrużąc oczy, jakby 
chcieli uniknąć widoku własnego upokorzenia. A niejeden 
przechodzień odwraca egoistycznie oczy, by mu obraz nędzy 
ludzkiej nie zmącił pogody życia. Większość z moich towa
rzyszów podróży posiada niezawodnie dobrobyt, i kto wie czy 
dla wielu z nich gromadzenie majątku i wspinanie się na wyż
sze szczeble społeczne nie jest celem jedynym. Zdrowie nad
wątlone krzepią ci wybrańcy szczęścia pod promieniami sło- 
necznemi ziemi Faraonów. Biedni zaś wydziedziczeni pozo
stają w kraju ojczystym, zimnym, wilgotnym i wymierają 
powoli...

Uderzający bolesny kontrast między bogactwem a naj
jaskrawszą nędzą, to ustawiczne zmaganie się kapitału a pra
cy, tworzy jedno z nierozwiązalnych problematów i jest od lat 
tysięcy sprężyną walk i wysiłków ludzkich, których wiek obe
cny z całym zasobem kultury rozwiązać nie jest w stanie. 
Przeciwnie pogoń za pieniądzem i zbytkiem wzrasta coraz 
bardziej.

A jednak zdobycze materjalne i sława nie przynoszą szczę
ścia. Największem dobrem będzie zawsze siła woli, spotęgo
wana rozumem i wewnętrzna harmonja ze światem zewnętrz-



Z Monachjum przez Innsbruck, Brenner.

nym oraz radość z odczuwanych cudów natury. Ludzie 
skromni, niezamożni, przywykli do miernoty życia, czują głę
biej i żywiej otaczające ich piękno, niż ci, obdarzeni a zblazo
wani, niosący na dnie duszy nudę, przesyt i zmęczenie. — A 
przytem, dzięki Bogu, ile jest jeszcze jednostek dobrej woli, 
które życie swe poświęcają, by rozplątać węzły nędzy ludz
kiej i wypełnić choć w części przepaść dzielącą te dwa od
mienne światy.

Gdym tak rozmyślał, leciał nasz pociąg z Monachjum 
wzdłuż dolnego Innu do Kufstelnu, stacji granicznej między 
Niemcami a Tyrolem i ztąd doliną dolnego Innu ku stolicy 
Tyrolu Innsbrukowi. Urocza ta dolina w srebrzystej poświa
cie księżyca uwydatniała się cudnie jak w bajce na tle potęż
nych skalistych złomów i szczytów Alp.

Samo miasto Innsbruck, położone jest również wspaniale 
w kotlinie Innu, otoczonej niebotycznemi szczytami. Liczy 
ono 45 tysięcy mieszkańców i posiada uniwersytet oraz słynny 
wydział teologiczny. A choć dopiero w wiekach średnich 
z osady przeistoczył się Innsbruck w miasto, miał już za cza
sów rzymskich niemałe znaczenie jako wyjście na szlak prze
łęczy Brenneru. Liczne, starożytne, ciekawe budowle i ko
ścioły nęcą przybysza. Między innemi zamek Ambra, malo
wniczo położony na wzgórzu, wzniesiony w XVI wieku przez 
arcyksięcia Ferdynanda. Romantyczny ten Habsburg zrzekł 
się blasku monarszego, by poślubić słynną z piękności mie
szczankę Innsbrucką Filipinę Welser i wraz z nią wśród cu
dnego otoczenia przyrody pędzić życie wolne od trosk i am
bicji dynastycznych. Grobowiec jego i małżonki ukazuje prze
wodnik w kościele katedralnym. Katedra ta posiada jeszcze 
inny bardzo szczególny pomnik. Jestto ogromny sarkofag 
z bronzu, umieszczony w samym środku wnętrza, przedstawia
jący cesarza Maksymiljana w pozie leżącej wydłużonej.

Otaczają go wokół spiżowe posągi wielkości nadnatural
nej współczesnych mu członków rodziny i innych panujących. 
Dwa są dłuta Fischera i wysoce artystyczne. W mrocznej 
cieni zdają się być te postacie wskrzeszonemi duchami średnio
wiecza.
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Po pięciominutowym przystanku popędził pociąg dalej 
w górę, ciągniony przez dwie lokomotywy, mijając Alpy Ziller- 
talskie poprzez dolinę Sillu, dopływu Adygi. Przejeżdżaliśmy 
przez stacje Matrei, Steinach, St. Jodok, przez fantastyczne, 
wspaniałe wiadukty, wąskie doliny, okolone stromemi ściana
mi Alp aż na szczyt Brenneru o wysokości 1350 metrów. 
Przesmyk ten jest najstarszym szlakiem alpejskim. Tędy bo
wiem przechodził Annibal*), gdy się przedzierał przez Alpy, 
idąc na Teutonów i wlokąc w obozie liczny zastęp słoni i wiel
błądów. Stacja Brenner, 1362 m. n. p. m., jest najwyższym 
punktem tego przesmyku i Alp Stubajskich, jak je tu nazy
wają. Stanowią one rozgraniczenie dopływów między Adria
tykiem a Czarnem morzem. I znów zwolna zjeżdżał pociąg 
w dół w dłuż rzeki Eisack, dopyłwu Adygi przez Gossensass 
(zimowej stacji klimatycznej dla nerwowo-chorych 1065 m) 
następnie przez Sterzing do Franzensfeste, obronnej fortecy i 
punktu węzłowego sieci kolejowej Pustertalu, idącej z Willach 
(wysokość 747 m). W Brixen (rezydencji biskupiej) wchodzi 
tor kolejowy w wąwóz o stromych porfirowych ścianach na 
prawy brzeg rzeki Eisack i niespodzianie przed oczyma widza 
otwiera się rozkoszna urodzajna dolina Bozenska.

Bozen po włosku Bolzano (265 m. w.) jest obecnie po Inns- 
bruku najważniejszem miastem Tyrolu i liczy 23 500 mieszkań
ców. Już w wiekach średnich posiadał główny skład towa
rów, któremi handlowała Wenecja z północnemi krajami. 
W głębi rysują się fantastyczne Dolomity, grupy Schlernu i 
Rosengarten, przybierające o zachodzie słońca barwę płynne
go karminu. Samo miasto zdobią słynne, a śliczne ogrody ks. 
Campo-Franco i hr. Toggenburga oraz pomnik Waltera v. d. 
Vogelweide. Ponieważ ztąd wypadły mi nieraz odwiedziny 
pacjentów w Meranie, więc i o tej miejscowości chcę 
wspomnieć.

*) Annibal jeden z największych wodzów starożytności, syn Kartagińczyka 
Hamilkara Barkasa, urodzony 247 r. przed Chr. walczył jako nieprzejednany 
wróg Rzymian przeciwko nim w Hiszpanji i we Włoszech. Odwołany do 
Kartaginy przegrał bitwę pod Zamą przeciw Korneliuszowi Scipionowi i otruł 
się, gdy posłowie rzymscy zażądali jego wydania.
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Linja boczna prowadzi z Bożen w 1 1/2. godziny wśród ma
lowniczych stoków górskich przez słynną z winnic swoich 
wioskę Terlan do dwóch zimowych stacji klimatycznych Gries 
i Meranu, bardzo zaleconych dla suchego, tonizującego klima
tu rekonwalescentom, suchotnikom, chorym na serce, nerki i 
płuca.

Miasteczko samo z sąsiedniemi gminami Ober- und Unter- 
mais liczy 9 300 mieszkańców i leży w ślicznej okolicy, oto
czonej winnicami i zadrzewionej owocowemi sadami, świad
czącej o zamożności mieszkańców. Malowniczość otoczenia 
podnoszą pnące się na skałach zamki i zameczki. Liczne zbyt
kowne hotele jak Meraner Hof, Palast, Erzherzog Johann, 
Habsburger Hof, dwa sanatorja: Martinsbrunn i Stefania, 
śliczne przechadzki wzdłuż Passery i Kurhauzu, droga dr. 
Tappeinera na szczyt Kuchelbergu uprzyjemniają pobyt przy
byłym. Godnemi widzenia są: teatr poświęcony pamięci An
drzeja Hofera, bohatera ludowego Tyrolu i charakterystyczna 
ulica altanowa (Laubengasse), gdzie się znajdują Tyrolskie rze
mieślnicze składy. Pominąć nie należy artystycznego lokalu, 
zawierającego pamiątki po Christomanosie, nauczycielu grec
kim nieszczęśliwej cesarzowej Elżbiety, zamordowanej przez 
Lucheni’ego.

Na północny wschód od wrót passerskich prowadzi wzwyż 
droga do zamku Tyrolu, starodawnej siedziby hrabiów Tyrolu, 
od których kraj przyjął nazwę. W 1253 roku wygasł po mie
czu stary ród, po nim objęli rządy hrabiowe Gorycji, z tych 
zaś ostatnia po kądzieli Małgorzata Maultasch zrzekła się dzie
dzictwa na korzyść Habsburgów.

Dalej nieco zamek Schenna z XII stulecia, nabyty przez 
arcyksięcia Jana w 1844 r. i odziedziczony przez syna jego hr. 
Meranu. Wierny romantycznym obyczajom rodowym Habs
burg ten poślubił córkę pocztmistrza z Aussee, Annę Plocht 
(późniejszą hrabinę Meranu) wzruszony jej odwagą. Poznał 
ją bowiem w czasie piekielnej burzy, gdy powoziła dyliżansem, 
nie tracąc na chwilę przytomności umysłu. Zamek zawiera 
obecnie wiele pamiątek po Hoferze. Piękną bardzo jest jeszcze 
wycieczka do Lana, ztamtąd kolejką zębatą do Vigiljoch.
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Po tym krótkiem zboczeniu z drogi wracamy znów do 
Bozen. O 5 rano ruszył nasz pociąg dalej na południe ku 
Włochom. Odczułem tu już dodatnio wpływ transalpińskiego 
klimatu w przeciwstawieniu do chłodnej mgły Berlina. 
Ożywczość powietrza odświeżyła mi umysł i nerwy zmęczo
ne nocną podróżą. Przejeżdżaliśmy znów Adygę i minęliśmy 
kilka stacji, zatrzymując się dopiero w St. Michele i Trydencie 
t. j. włoskiem Trento. Siedziba arcybiskupa tyrolskiego po
siada cenny z przeszłości charakter przeważnie włoski i wiele 
dawnych pałaców marmurowych i strzelistych wieżyc kościel
nych. Sobór trydencki 1545—63 wsławił to miasto. Na placu 
przed dworcem wznosi się wdzięczny pomnik Dantego dłuta 
rzeźbiarza Zochia.

Następnie przejechaliśmy Roveretto zasługujące na uwagę 
ze względu na Castello Dante. Tu przebywał wieszcz włoski 
lata wygnania z Florencji w 1302 r. Po stacji Mori stanęliśmy 
w Ala na granicy Włoch; opuściliśmy nasze wagony sypialne, 
oddaliśmy pakunki do rewizji i spożyliśmy ranne śniadanie. 
Byliśmy już we Włoszech. Czar otoczenia, przejrzystość 
nieba i woń poranku płynąca z gór niosła otuchę i wewnętrzną 
pogodę.





Część I.

Włoskim szlakiem.

Rozdział pierwszy.

Przez Alpy, Weronę, Mantuę, Bolonję 
do Florencji.

Jesteśmy u stoku południowego Alp na drodze do Wero
ny. Dzień jest jasny i słoneczny, światło i powietrze 
napawają niezrównaną rozkoszą. Lazur przezroczy 

nieba dopełnia charakter włosko-północny. U stóp wyżyn i 
skał górskich widnieją uczepione domostwa włoskie o płaskich 
dachach, miejscami zaś ujęte z obydwu stron murem z piasko
wca wązkie drożyny, po których toczą się dwukołowe wózki, 
zaprzężone w muły. Jakże łagodniej wiał tu wiatr niż dnia 
poprzedniego, gdyśmy zaśnieżone pola i miasta bawarskie 
przejeżdżali. Alpy nietylko potężną są osłoną Włoch od 
mroźnych prądów Północy, lecz skłonem swym południowym 
chłoną w siebie ciepłotę i promienia słoneczne, a przy paro
waniu porowatego, skalnego piaskowca powstaje tu tempera
tura równa miejscowościom bardziej na południe wysuniętym.

Zaraz na wstępie uderza nas roślinność, plantacje winne; 
szlachetne kasztany okrywają stoki gór, w ogrodach zielenieją 
wawrzyn i myrt, kwitną oliwki i pomarańcze napełniając po
wietrze rozkoszną wonią, gdzieniegdzie strzelają w eteryczny 
błękit fantastyczne formacje skalne. Nigdzie może bardziej 
nie przenika natura włoska swym czarem i potęgą, jak tu u jej 
granic, zwłaszcza nad jeziorami Garda, Como, Lugano, Mag- 
giore i w jej uroczych stacjach klimatycznych Arco, Riva, Salo, 
Lugano i Locarno. Osłonięte ścianą Alp od wiatrów i mgły, 
przepojone promieniami ożywczemi, są nietylko modnemi sta-
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cjami klimatycznemi, ale niezrównane jako pobyt dla płucowo 
chorych, wątłych i rekonwalescentów. Riwjera dzięki liguryj
skim Apeninom i liguryjskim Alpom Morskim ma te właściwo
ści jeszcze w o wiele wyższym stopniu. Jednak w kierunku 
Werony żyzna dolina Padu już tego dodatniego klimatu nie po
siada. Jest on tu raczej bardziej ostry i kontynentalny i tu 
znów dają się uczuwać chłodne wiatry z niemieckiej strony, 
które, przenikając łańcuch Alpejski, spływają w nizinę dopiero 
tu dalej ku południowi. Z tego powodu zaliczoną jest rzeczna 
dolina Lombardzka do sfery bardziej chłodniej i wietrznej.

Siła pary uniosła nas z błyskawiczną szybkością przez 
dolinę Padu i stanęliśmy w Weronie.

Miasto to jest perłą Włoch północnych o średniowiecznej 
warowni, liczące obecnie 75000 mieszkańców, położone ślicznie 
nad bystrą Adygą w dawnym obwodzie weneckim. Powsta
nie Werony zatarte w cieniu wieków. Założycielami jej byli, 
zdaje się, Retrzy, potem panował w niej szczep celtycki Ceno- 
manów. W 89 roku po Chr. prastary gród stał się kolonją 
rzymską. Z pozostałych tu zabytków z owych czasów, leżą
cych w gruzach, przechował się prawie nieuszkodzony amfi
teatr, raczej arena olbrzymich rozmiarów z czerwonego pia
skowca, przeznaczona dla igrzysk. — Wędrówka narodów 
nie ominęła Werony; ludy północy nawiedzały ją bez prze
stanku jako leżącej na szlaku Brenneru, a w VI wieku wielki 
Ostrogota Teodoryk założył tu swoją stolicę. Panowali tu 
kolejno longobardzcy królowie, Karolingi i Barbarossa. W XIII 
wieku po walkach Gwelfów i Gibellinów przeszła pod rządy 
miejscowego gibelińskiego rodu Scaligierów, tak zwanych od 
herbowej tarczy Scala t. j. schody. W XV wieku dostała się 
Wenecji i wraz z Rzeczypospolitą dzieliła jej dobre i złe dzieje, 
panowanie Austrji, a w końcu Zjednoczonych Włoch.

Zmienne koleje losu nadały Weronie swe niezatarte piętno. 
W jej starych murach można czytać jak w otwartej księdze. 
Walki możnowładców zazdrosnych o wpływy, osnute w tra
gicznym romansie Romea i Juljetty, rzucają światło na oligar
chiczną dumę i temperament wojowniczy włoskich rodów. 
Architektura jest jej wyrazem. Żadne bowiem miasto włoskie
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nie posiada tylu pałaców średniowiecznych, zgodnych z du
chem czasu, miejsca i jej mieszkańców. Czas oszczędził gród 
od wszelkich wstrząśnień i zniszczenia. Plazza delle Erbe, 
(dawne forum a obecnie rynek) i łączna z nią Piazza della 
Signoria zdobne w pałace i strzeliste marmurowe wieżyce i 
kampanile, wyglądają tak dziś jak i wówczas, gdy przed sie
dmiu wiekami zstępował podesta ze schodów Palazzo della 
Ragione, by czytać ludowi wyroki.

Wielkich artystów była też Werona kolebką. Ujrzeli w 
niej światło dzienne dwaj wybitni architekci Włoch: Fra 
Giocondo z wczesnego renesansu i późniejszy od niego 
Sammichele, który tak szczęśliwie umiał połączyć styl dorycki 
z całym rozkwitem renesansowej sztuki. Malarstwo wsławił 
Weroneńczyk Paolo Veronese przepychem swego kolorytu, 
oraz Morone. Epoka średniowiecza i odrodzenia, tak płodna 
w arcydzieła, zostawiła i Weronie szereg niezrównanych po
mników i budowli. Nie miejsce tu na opisy poszczególne, cel 
mojej książki inny. Wystarczy, że wspomnę: pyszną katedrę 
gotycką z początku XIV wieku, zawierającą „Wniebowzięcie 
Tycjana“ z 1525 roku, kościół św. Anastazji, jeden z najpięk
niejszych gotyckich kościołów z XIII wieku z posągiem mar
murowym Paola Veronesa i słynną czarą na święconą wodę, 
przerobioną z dawnego kapitelu, wspartą na karzełkowatym 
garbusku, który ma ojca Veronese’a przedstawiać. Za rzeką 
wznosi się San Zenno Maggiore, najpiękniejsza romańska 
świątynia Włoch północnych i słusznie uważana za skarb ar
chitektury. — W środku miasta stoją: ratusz, tak zwany 
Palazzo del Consiglio Fra Gioconda, Palazzo Pompei Sammi- 
chele’a, obecnie Museo Civico z cenną pinakoteką, Palazzo 
della Signoria i wiele innych. Nadzwyczaj ciekawe i orygi
nalne są groby Scaligierów, sarkofagi kamienne, niektóre pod 
baldachimami późnego gotyku. Corso Cavour, główna arterja 
Werony, jest jednym szeregiem pysznych starodawnych pała
ców, między niemi dwór Scaligierów, obecnie na koszary 
wojskowe zamieniony. Giardino Giusti, t. j. ogród pałacu 
Giusti, przedstawia cały urok roślinności południowej z pnącą 
się w wyż aleją cyprysów, od 4—500 lat liczącą. — Obie części
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miasta łączy most kamienny Ponte Rubele, w miejscu zburzo
nego starożytnego mostu przez wezbraną Adygę. Most ten 
natchnął poetę niemieckiego Burgera do napisania wiersza o 
poczciwym człowieku, — „Lied vom braven Manne“. Pocz
ciwy człowiek zwał się Rubele i był chłopem z okolicy. — 
Zachodnią stronę miasta zamykały trzy potężne wrota San- 
michele’a, do dziś zachowane: Porta Nuova, Porta Stupa i 
Porta San Zenone. Nie omieszkałem też odwiedzić sarkofagu 
Juljetty w zacisznym ogródku klasztornym Franciszkanów. 
Fantazji poetyckiej zawdzięcza swój rozgłos, bardziej realna 
kronika lokalna utrzymuje jednak, że był on żłobem na wodę 
dla bydła.

Z Werony w godzinę i kwadrans stanęliśmy w Mantul. 
Miasto, liczące obecnie 30 tysięcy mieszkańców, jest ojczyzną 
Virgiljusza. Ujrzał światło dzienne w pobliskiej wiosce Andes. 
— Niegdyś była kwitnącą stolicą dynastji Gonzagów; położona 
uroczo na wyspie Mincio u dopływu Adygi, należy do obron
nego czworoboku Włoch. Kolej przechodzi obok cytadeli, 
w której więziony był przez Francuzów i rozstrzelany Andrzej 
Hofer w 1810 roku. Zasługujące na uwagę jest Corte Reale, 
niegdyś siedziba Gonzagów i do niej przytykający zamek 
Castello di Corte, dalej katedra San-Andrea w stylu wczesne
go renesansu, dzieło Leona Battisty Alberti, Piazza Virgiliana 
i Piazza Dante z pomnikiem poety.

Z Mantuy przejechaliśmy most kolejowy z rur żelaznych 
w poprzek Secchia (dopływu Padu) i w godzinę byliśmy 
w Modenie.

Modena, ongi celtycka kolonja, jest rezydencją arcybisku
pią, posiada uniwersytet i akademję sztuk pięknych, 30 tysięcy 
mieszkańców i znaczenie wyłączne w historji sztuki dla rzeźb 
„terra cotta’owych“ , które rozwój swój w dobie renesansu za
wdzięczają Antoniemu Bagarellfemu. Cenną jest tu też kate
dra romańska ze swą campanilą, „Ghirlandina“ zwaną z powo
du kwiatowych rzeźb w zagłębieniach. Liczy 102 metrów 
wysokości i jest nieco ukośnie pochylona. Albergo d’arti za
wiera piękną bibljotekę i galerję obrazów, t. z. galerję Estense.

Było już południe, gdyśmy z Modeny do Bolonji zdążali.
Dr. Brodzki. Przez Włochy do Ziemi Faraonów. 2
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Słońce ukryło się za chmury, krajobraz sposępniał, więc i nas 
nieco ogarnęła obojętność dla cudów przyrody i sztuki, bośmy 
znów z baronem O ...  nawiązali rozmowę. „Uczyniłeś Pan 
stanowczo dobrze, że chcesz praktykować zagranicą", rzekł 
do mnie baron. „Lekarz jest nietylko pionierem medycznej 
wiedzy, lecz niesie ze sobą kulturę i ocenę wartości własnego 
kraju. Poznaje życie wewnętrzne krajowców, ich sposób my
ślenia, zdobywa ich zaufanie, a ostatecznie wpływa nietylko 
w zakresie lekarskim, lecz i politycznym." „Zupełnie to zdanie 
podzielam", odrzekłem, „gdyż z doświadczenia wiem, jak da
lece dzielny lekarz duszę ludzką posiąść jest w stanie. Przy
pominam sobie orzeczenie słynnego badacza dżumy, Kitasato. 
Japonia, rzekł ten uczony kiedyś, zawdzięcza nie najmniej nie
mieckiej medycynie swe całe państwowe stanowisko. Do po
łowy zeszłego wieku było wszystko, co z Niemiec pochodziło, 
wzgardzone, lecz gdy szczepienie ospy ochronnej rozpo
wszechnione zostało, a Japończycy przekonali się o jej skute
czności, zadziwieni nietylko nie stawiali już przeszkód dokto
rom niemieckim przybywającym do Japonji, ale odtąd nawet 
najchętniej synów swych na uniwersytety niemieckie w ysy
łali. — I tym sposobem stoją pięć razy większe Chiny na niż
szym od nas szczeblu."

„Tak jest", dodał minister, „słusznie, i teraz wiem, dla 
czego Anglja, Francja i Ameryka obok stacji misyjnych sta
wiają polikliniki i monumentalne lecznice, n. p. w Pekinie, 
Szanghaju i Kairze, gdzie się o pierwszeństwo współubiegają. 
— Anglja prócz tego posyła 1000 lekarzy rocznie do krajów 
pogańskich, którzy w jednym ręku dzierżą biblję, w drugim 
słuchawkę i prawią o potędze wszechwładnej narodu angiel
skiego."

Gdy się tak nasza rozmowa toczyła, mijał pociąg nie
zwykle urodzajną okolicę. Słońce znów wyjrzało z za chmur 
i rozlało promienie na bujne i żyzne błonia i uprawne pola 
ryżowe. Szybkiem tempem posuwaliśmy się ku Apeninom i 
Bolonji.

Bologna o przydomku „la Grassa", t. j. tłusta z powodu 
położenia w najurodzajniejszej dolinie między Reno, Aposa i
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Savena, zwaną też „la dotta“ , t. j. uczona, jest stolicą prowincji 
Emilijskiej i jednem z najwybitniejszych i najdawniejszych 
miast Włoch o 130 tysiącach mieszkańców. Jej długie a sze
rokie ulice o krytych łukowo chodnikach, tak zwanych „lau- 
bach“, jej liczne pałace i kościoły, skąpane w blasku słonecz
nym i przezroczy południowego nieba, posiadają czarowny 
nastrój i urok, pozostawiając podróżnemu niezatarte wrażenie 
harmonji i piękna. Doba powstania Bolonji bardziej jeszcze 
odległa niż miast poprzednich. Założona przez Umbrów, zdo
byta przez Celtów, następnie rzymska kolonja, przyłączona 
do greckiego eksarchatu, sławę zawdzięcza dopiero Teo- 
dozjuszowi W., który, założył tu pierwszy uniwersytet 
w 425 roku. W kilka wieków później w 1088 roku powstaje 
szkoła prawa; uczony Irenerius, ściąga tysiące studentów 
z całej ówczesnej Europy. Wraz z Padwą rozlewa Bolonja 
światło wiedzy hen w dalekie obce kraje i niesie humanizm. 
Polska kształci tam szereg mężów wybitnych, choćby wymie
nić tylko Kopernika, Kochanowskiego, Jana Zamoyskiego etc. 
Światły kanclerz wzorem wszechnicy włoskiej zakłada aka
demię w Zamościu i miasto zabudowuje w „lauby“ , jak w Bo
lonji i Padwie. — Wsławił się tu również Galvani odkryciem 
w roku 1789 galwanicznego prądu, przedtem zupełnie niezna
nego. — Lecz dziwniejszym zbiegiem okoliczności kształciły 
się w bolońskiej akademji w odległych już czasach i były do
centami kobiety w XVI wieku jak: Novella d’Andrea, tak olśnie
wającej piękności, że wykładać musiała za kotarą, Laura Bassi 
( f 1778), profesorka matematyki i fizyki, Klotylda Tambroni 
greckiego języka, a Donna Mazzolini wykładała nawet ana- 
tomję ludzkiego ciała.

Należąc do związku miast longobardzkich, stała Bolonja 
po stronie Welfów i w krwawej walce z Gibellinami wzięła 
do niewoli złotowłosego pieśniarza Enzio, syna wielkiego 
Hohenstaufa, cesarza Fryderyka II. Palazzo del Podesta był 
przez 22 lata więzieniem nieszczęsnego dynasty i z tego po
wodu przybytkiem natchnień do czynów rycerskich i roman
tyzmu. W utkanej gwiazdami nocy, osrebrzonej księżycem, 
płynęły pieśni królewskiego trubadura z ponurych murów

2*
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więziennych o wiośnie, o kochaniu, o rycerskiej czci. Zasłu
chana w nie piękna Łucja Vendagoli*) zapłonęła takiem uczu
ciem ku cesarskiemu synowi, że losy jego z nim dzielić posta
nowiła. I nietylko miłość, lecz i przyjaźń osłodziła mu od- 
osobione życie. Młody Bolończyk Asinelli tak Enzia uwielbiał, 
że usiłował ratować go, wynosząc w beczce od wina. Pier
ścień złoto-blond włosów poety wysunął się z ukrycia i zdra
dził biedną ofiarę. Szlachetny przyjaciel zapłacił życiem po
święcenie. Pozwoliłem sobie przytoczyć romantyczną opo
wieść, wiedząc, że „les histoires d’amour interessent toujours.“

Jako siedlisko sztuki, zwłaszcza malarstwa, zajmuje Bo
lonja później niż inne miasta Włoch wybitne stanowisko, za
kwitła dopiero u schyłku renesansu i wydała w tej dobie w y
bitnego artystę Francesco Francia. — Szkoła jej rośnie do
piero w XVI wieku. „Manieryzm“ ustępuje miejsce eklekty
zmowi z Ludwikiem Caraccim, jej założycielem i kierowni
kiem. Synowiec jego, Annibale Caracci, uczeń Coreggia, oży
wia koloryt, kształci Guido Reni ego, tego wielkiego liryka 
duszy, Domenichina i Francesca Albani ego. Artyści ci tworzą 
znów nową epokę w malarstwie i świetną kartę w dziejach 
sztuki.

W zakresie rzeźby i architektury pracowali przybyli zna
komici artyści jak Baldassare Peruzzi (budowniczy), Nicolo 
Pisano i Jacopo della Quercia (zwany Sienenczykiem). Michał 
Anioł tworzył tu dla kościoła San Petronio wielki pomnik 
Juliuszowi II. Znaną jest rozmowa potężnego mistrza rene
sansu z wielkim papieżem, który zapytany, co ma dzierżyć 
w  ręku, zawołał: „daj mi miecz, nie chcę księgi, nie jestem 
uczony." I ten posąg z bronzu, to potężne odbicie całej grozy, 
„terribilita" Juliusza II, przeznaczony wiekom, zniszczył nie- 
ukończony w trzy lat później wzburzony tłum w 1511 i części 
jego sprzedano jako starą miedź do Ferrary.

Zbiór cennych malowideł posiada Akademja delle belle 
Arti, przeważnie wyżej wymienionych artystów. Zwraca 
uwagę przed innemi Guido Reni’ego „Madonna del Rosario",

*) Dumny ród Bentivoglio wywodzi od tego związku swe pochodzenie.
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Chrystus na krzyżu, Rzeź niewiniątek w Betleem, Madonna 
della Pieta, Ecce Homo i inne; dalej Rafaela: św. Cecylja, naj
bardziej wykończona praca malarza, Francesco Francia: 
Chrystus opłakiwany przez aniołów, Ludwika Caracci: 
Wniebowstąpienie i t. d.

Z kościołów najpiękniejszy jest San Petronio, w stylu 
gotyckim z bogatemi rzeźbami po nad trzema portykami 
Jacopo Quercia. Tu koronowanym był w 1530 cesarz nie
miecki Karol V przez papieża Klemensa VII. Była to ostatnia 
koronacja cesarska na ziemi italskiej. Ile nadzieji, dumy i 
szerokich ambicji wysnuł w dniu tym wielki monarcha; nie 
przeczuwał, że izba klasztorna będzie mu wytchnieniem o za
chodzie życia. Z wyżyn tronu największego w ówczesnym 
świecie do mniszej celi, co za przejmujący kontrast! Tu żądza 
wszechwładnej potęgi, tam najniższa pokora i wyrzeczenie się 
wszelkich rozkoszy.

Kościół Św. Dominika, również gotycka budowla, zawiera 
grób św. Dominika: sarkofag marmurowy w płaskorzeźby 
dłuta Nicola Pisano; jeden z klęczących marmurowych anio
łów jest młodzieńczą pracą Michała Anioła, a u góry w pół- 
kopule nad łukiem znajduje się pyszny kolorytem fresk Guido 
Reni’ego, przedstawiający chwałę Św. Dominika. W chórze 
znajduje się wspaniały tron, intarsje są Damiana Bergameń- 
czyka; na lewo grób nieszczęsnego Enzia (Hencius Rex). Ka
plica różańca mieści grobowiec Guido Reni ego.

Kościół Wniebowzięcia (Madonna di San Luca) za mia
stem słynie obrazem malowanym przez Św. Łukasza; śliczny 
ztamtąd widok na Apeniny i hen ku Adrjatykowi.

Najbardziej znanemi budowlami, bo zwracającemi po
wszechną uwagę, są dwie krzywe wieże na Piazza Ravegnana 
z początku XII wieku: Torre Asinelli 97,5 metrów wysokości i 
Torre Gorisende 49,6 (niedokończona); są z umysłu krzywo 
budowane. Godną widzenia jest gotycka Mercanzia (Loggia 
di Mercanti) z XIII wieku odnowiona przez rodzinę Bentivoglio. 
Palazzo Publico Comunale albo del Governo, zawiera statuę, 
bronzową Grzegorza XIII, którego Bolonja jest ojczyzną. 
Mieści się w nim zarząd miasta. Muzeo Civico gromadzi wy-
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kopaliska przedhistoryczne i rzymskie Bolonji, tudzież greckie 
i egipskie; kilka sal poświęconych jest Odrodzeniu.

Tak zwiedziwszy miasto, o ile czas ograniczony nam po
zwolił, puściliśmy się w dalszą drogę przez dziko-romantyczną 
dolinę Rena (dopływu Adrji), przez Apeniny do Toskanji, staro
dawnej Etrurji. Apeniny ciągną się tu ukośnie z zachodu na 
wschód i noszą nazwę etruskich. Obok nich prawie równo
legle wznosi się po nad Arnem nad liguryjskim morzem jeszcze 
jeden łańcuch gór noszących miano Apueńskich Alp, które się
gają 1920 metrów i tem są znane, że mieszczą w sobie słynne 
kamieniołomy marmurowe Karary. Przy stacji Sasso wpada 
strumyk Setti do Rena i tu znajduje się podziemny przez cesa
rza Augusta zbudowany wodociąg, który w 1880 r. odnowiony 
został i Bolonję w wodę zaopatruje.

Teraz pięliśmy się coraz bardziej w górę i im wyżej dojeżdża
liśmy, tem węższe stawało się łożysko Rena i krajobraz ogólny. 
Malowniczo przedstawiały się górskie spusty, czasem piętrzy
ły się przed nami tak, że nieustannie przebywać musieliśmy 
tunele (od Marcabotto do Peretto nie mniej jak 22), to znów 
rozsuwały się na stronę. Od Vergatto rozszerzarła się coraz 
bardziej dolina, odsłaniając z lewej strony strzelające w niebo 
skalne wierzchołki Monte Ovola i Monte Vigea. — Góry te 
zyskały smutną sławę w latach ostatnich, zasypując swym 
składowym rozkruszonym piaskowcem całe wsie, nawet oko
lice. Najwyższym punktem żelaznej drogi na tej linji jest 
Prachia 618 m. Po długim ztamtąd tunelu, 2725 metrów dłu
gości, wydostaliśmy się znów na dolinę przerżniętą Ombro- 
nem. Przed nami roztoczył się najcudniejszy widok. Obejmo
waliśmy naraz bujnie uprawną żyzną dolinę Toskanji i w głąb 
pod nami u stóp Apeninów Pistoję.

Podczas przejazdu rozlicznych tuneli i wiaduktów, gdy 
wzrok nasz napawał się rozkoszą wobec malowniczych 
kształtów górskich, nawiązała się znów przerwana nasza roz
mowa z Bolonji. Baron przypomniał komedję chłodnego iro- 
nisty Bernhard’a Shawa „Doktor na rozstajnej drodze", który 
ani jednego suchego włosa nam lekarzom nie pozostawił na gło
wie i wyraził otwarcie swoje zdziwienie, że wiedza medyczna
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wzbudzić może tyle drwin i sceptycyzmu. O chirurgii niema 
co mówić, ale o drugiej gałęzi wiedzy przyrodniczej, we
wnętrznej medycynie, ta, jak się zdaje, wiele postępów nie 
zrobiła, gdyż przeciw niej powstał cały szereg nieprzyjaciół: 
znachorów i samozwańczych lekarzy, terapeutycznych dyle
tantów, którzy słowem i piórem ją zwalczają i smutną 
konkurencję jej sprawiają. Niestety, odparłem, ci znachorzy 
są faktem bolesnym dla nauki. Chirurgja stała się niezaprze
czalnie sztuką i za pomocą absolutnego znieczulania, jako też 
postępowania przeciwgnilnego (Antisepsis), technika opera
cyjna taki osiągnęła rozwój w leczeniu chorób i zboczeń fizy
cznych, że na wojnie n. p. 90% wszelkich rannych znów zdat
nymi się stają do żołnierki. Zręcznością operacyjną i przy
rządami chirurgicznemi osięga chirurg mechanicznie łatwiejszy 
rezultat, niż lekarz internista, a niedoświadczonemu laikowi 
wydają się te powodzenia chirurgiczne o wiele jeszcze więk
sze. Że jednak chirurgja wymaga znacznego zasobu techniki 
mechanicznej, nie może ona być przeto przez niepowołanych 
lekarzy uprawianą. — Co się tyczy medycyny wewnętrznej 
rzecz się ma inaczej. Tu rezultat, który chcemy osiągnąć, 
przedstawia się o wiele trudniej, gdyż sposób leczenia choro
by, jaki ma być przez lekarza obrany, tkwi głębiej i jest więcej 
ukryty. Obejmując całość wiedzy anatomicznej budowy i 
fizjologicznych spraw serca, krwi, soków, gruczołów, nerwów 
wogóle całej odnowy materji, musi internista wdzierać się 
w gospodarkę wewnętrzną organizmu i podług tego stosować 
myślenie swoje i całą terapję. Musi się zastanawiać, jakby to 
wykolejoną naturę na normalne tory naprowadzić, żeby przy 
przestrzeganiu naturalnych funkcji ciała dać jej przez lekkie 
dawki medykamentów bodźca do pracy naturalnej i normal
nej. Nie może więc żadną miarą postępować wedle utartego 
szablonu, t. j. stosując mechanicznie przepisane na pewne cho
roby środki, przeciwnie musi indywidualizować, gdyż każda 
natura jest różną. Dla tego też biedni chorzy bywają często
kroć oszukiwani; a mianowicie wtedy, gdy wpadają w szpony 
niepowołanych lekarzy, szarlatanów i znachorów, mogą łatwo 
dostać się na brzeg grobu. Przypominam tu ostatnie smutne
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wypadki leczenia przez znachorów, znane nietylko z gazet ale 
i z procesu kryminalnego, berlińskich artystek dramatycznej 
sceny królewskiej panny Nuschy Butze i panny d’Arnauld.

Mimo zarzutów wszelkich można jednakże wewnętrzną 
medycynę również oceniać z pewnem zadowoleniem i jej za
sługi i postępy wysławiać. I ona ma niezaprzeczalny udział w 
błogosławieństwie i dobru ludzkości. — Patrzmy tylko w nasze 
gwiazdy medyczne, jak Rudolf Virchow, Pasteur, Robert Koch, 
Behring i August v. Wassermann i na ich wynalazki. Takiemu 
Virchowowi nie wystarczało anatomiczne rozczłonkowanie 
naszego ciała, starał się jeszcze subtelniej rozbierać tkanki za 
pomocą mikroskopu i przy tem badaniu znalazł, że pierwiast
kami tkanin są komórki ze szczelinami sokowemi. Pasteur i 
Koch wykazali następnie walkę tych komórek z bakteriami 
w chorobie, tymi swobodnie rojącymi się tworami z dziedziny 
niższych, nieorganicznych istot. I stało się, że jedna choroba 
po drugiej, jako to: gruźlica, dyfterja, malarja, dżuma, cholera, 
ospa, wąglikowa gorączka, szkarlatyna, odra i syfilis naraz 
wykryte zostały i uznane, jako walka między wyżej wy
mienionymi tworami i komórkami ciała. A nagrodą tego 
diagnostycznego wynalazku jest zupełne usunięcie wielkich 
epidemji, jak ospy, cholery i dżumy, które ongi jak bicz Boży 
Europę nawiedzały, niszcząc tysiące kwitnących istnień ludz
kich. Coraz więcej zmniejszająca się śmiertelność pneumonji, 
tyfusu, dysenterji, gruźlicy oraz zniżka wypadków śmierci u 
niemowląt, stwierdzona przez statystykę i różne towarzystwa 
zabezpieczenia na życie, są dowodem uznania i hymnem po
chwalnym dla medycyny wewnętrznej. Truciznę tamującą 
życie komórkowe niszczy przeciwdziałająca trucizna.

Koch i Behring pierwsi nam drogę wskazali, jak unieszko
dliwić można i trzeba bakterje, atakujące organizm, mianowi
cie szczepieniem ochronnem t. zw. sposobem imunizowania i 
antytoksynowania.

Wstrzyknięta surowica krwi imunizowanych zwierząt za
bezpiecza nas i inne zwierzęta od śmiertelnej infekcji. Możemy 
więc nabyć odporność (imunitas) przeciwjadową przez to, że 
surowica krwi nabywa właściwość i zdolność ubezwładniania
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bakterji czyli robi ich wydzieliny toksyczne (toksyny) nie
szkodliwemu Tak została przez serum Behringa unieszkodli
wiona dyfterja, a tężec przyranny, cholera, tyfus, dysenterja, 
ospa przez inne specyficzne sera. Wszystkie te klęski i wro
gowie ludzkości mogą być dziś wstrzymane przez profilakty
czne zaszczepianie, jak to teraźniejsza wojna*) wykazała.

Również przez głębsze rozpoznanie chemicznego składu 
soków życiowych i przez zastosowanie czysto fizycznej i die
tetycznej terapji, zostało także niebezpieczeństwo wielu innych 
chorób zmniejszone, n. p. arterjosklerozy, cukrzycy, chorób 
sercowych i t. d.

Bardzo niedawno temu obiegła dzienniki pogłoska o od
kryciu sławnego biologa prof. Karrel’a. Mianowicie udało mu 
się zarówno ludzkie jak i zwierzęce tkanki oderwać od odży
wiających je naczyń krwionośnych oraz od osnuwających je 
jakby przewodem elektrycznym nerwów. Przeniósłszy je 
w odpowiednią pożywkę zdołał on je w odpowiednej ciepłocie 
dłużej przy żywotności utrzymać i hodować podobnie jak 
bakterje.

Co do białych kulek krwi, t. j. leukocytów, wiadomo zda- 
wna, że wyjęte z ciała w ocieplonej komorze, pod mikroskopem 
utrzymują jeszcze przez trzy tygodnie żywotność i zdolność 
ruszania się.**) Mogą wyciągać swe chwytne wyrostki 
(„Fangarme"), gdy idzie o pochwycenie barwnikowego ziaren
ka i zwalczać bakterje, mogą przybierać różne kształty dla 
spełnienia różnych czynności (zdolność przyswajania się) i 
tylko prąd elektryczny zmusza je do powrotnego zwinięcia się 
w kulkę, jakby mikroskopijny jeż.

Odkrycie Karrela jest fenomenalną zdobyczą wiedzy. 
Świadomość, że komórka przechowuje na czas długi własne

*) Profilaktyczne zaszczepianie surowicy przeciw cholerze, tyfusowi, 
dysenterji, nigdy więcej nie przyniosło korzyści ludzkości jak w czasie tej 
wojny. — Wielką zasługę zdobytą przez Behring’a przez serum dyfterjowe, 
najlepiej ocenili Roux i Miecznikoff temi słowy: un immense bienfait a ete 
offert a l’humanite.

**) Ponieważ jest to właściwość Amebów, nazywają ową zdolność 
pełzaniem czyli amebowatem poruszeniem.
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soki (plazmę) i swą udolność utwierdza znaną już teorję Vircho- 
wa, że każda komórka posiada własne ciało i własne życie. 
Ponieważ okostna zdjęta z kości od 100 do 200 godzin zacho
wuje możność kościotwórczą i kostnienie wytwarza, odważyli 
się chirurdzy jak prof. Gluck około 80 roku, całe części kostne, 
nawet całe stawy (prof. Lexer) transplantować. Podobne 
przetransplantowanie skóry na szersze płaszczyzny nie
uleczalnego owrzodzenia zostały pomyślnie uskutecznione 
przez prof. Reverdin’a i Tiersch’a (nawet zdjęte z trupa). Prof. 
Payer z Lipska przyprawiał odstrzelone palce lub tychże czę
ści składowe, które się zupełnie zrastały.

Ten tryumf medycyny, odnoszący się do transplantacji 
organów i przyprawiania całych członków, można nazwać do 
pewnego rodzaju substytucją tkanin i komórek, a może być po
twierdzonym jeszcze dalszemi przykładami: Dr. Bert wszy
wał ucięte łapki i ogonki szczurów pod skórę grzebietową tego 
samego zwierzęcia, które rosły i rozwijały się. Tak samo 
wyrwany przez pomyłkę ząb może być z powrotem wstawio
ny i zaleczony. Jeśli kogutowi obciąć szpony i wszyć je pod
skórnie na głowę, to nietylko łączą się ze wszystkiemi nerwa
mi i naczyniami krwionośnemi, ale jeszcze nawet rosną. — 
Temu rodzajowi transplantacji natura jednakże położyła pe
wien kres. Udaje się ona tylko wówczas, jeśli tkanki i soki do 
tego samego gatunku należą, a więc od człowieka do człowie
ka, od królika do królika. Obce sobie komórki, i obce sobie 
soki tkankowe odnoszą się nawzajem wrogo, nawet trująco. 
Sauerbruch und Heiden zrobili szczególne spostrzeżenie na 
dwóch tak zeszytych ze sobą królikach, że ich wnętrzności ze 
sobą komunikowały jak u braci Syamskich, że tylko wówczas 
utrzymane mogły być przy życiu, jeśli należały do tej samej 
płci. — Jestto dziwne potwierdzenie teorji Strindberga, że nie
tylko czysto fizjologiczny, ale nawet życiowy istnieje antago
nizm między samcem i samicą.

Dla profanów mogą owe eksperymenta oczywiście zdawać 
się zajmujące, ale na razie bezużyteczne. Dla biologji jest je
dnakże stwierdzenie faktu, że istnieje możliwość łącznego od
żywiania bardzo ważną rzeczą, gdyż zdała uśmiecha się nam
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nadzieja utrzymania przy życiu ukochanej istoty, chociażby 
tylko przez przyszycie dziecka n. p. na pewien czas do mat
czynego ciała. Jak powyższe doświadczenia wykazują, two
rzy się wspólny obieg krwi i soków, i tym sposobem właśnie 
matka dziecko odżywia.

Kres naszej gawędzie położył wjazd do Pistoi. Leży 
w dawnej Toskanji 65 m tylko nad poziomem morza, opadal 
rzeczki Ombrone dopływu Arna w urodzajnej dolinie u stóp 
etruskich Apeninów. Posiada obecnie znaczenie prowincjonal
nego miasta o 32 000 mieszkańców, manufaktury żelaza, zwła
szcza fabrykę broni. Tu wynalezionym został pierwszy 
pistolet. Zawdzięczając świeżości powietrza z powodu blisko
ści gór, jest Pistoja uczęszczanem letniskiem. Powstała w cza
sach zamierzchłych i miała podobne losu koleje jak inne miasta 
włoskie i również była widownią średniowiecznych walk. Dla 
Pistoji była to chwila wielkiego rozkwitu. Cenne przechowała 
z owej epoki dzieła sztuki, tak iż zwiedzającemu sprawia wra
żenie małej Florencji.

Na obszernym szerokim placu obok posągu kardynała 
Forteguerra, dobroczyńcy miasta, wznosi się katedra świętego 
Jakóba z XII wieku z campanilą, wykonaną na wzór pizańskiej. 
Wpływ Pizy widocznie i tu był znaczny. Przedsionek zdo
bią freski miejscowego malarza z XIV wieku, Chrystjana 
da Pistoja i terrakotowe płaskorzeźby Andrea della Robia. We 
wnętrzu prócz wielu mniej znacznych malowideł, zwraca uwa
gę Madonna ze św. Janem i Zenobjuszem, pędzla Lorenza di 
Credi, najcenniejsze dzieło mistrza i najbardziej zbliżone do 
Leonarda da Vinci, oraz grobowiec kardynała Forteguerra, 
wedle szkiców Verrochio’a (odlew pierwotny znajduje się 
w  Kensingtonmuseum w Londynie.) Srebrny ołtarz w kaplicy 
św. Jana, podzielony na liczne reljefy kute w srebrze, jest 
rządkiem arcydziełem i cennym niezmiernie dla historji złotni
czej sztuki. Bardziej dawnym od poprzedniego, bo z XII wieku 
i dobrze zachowany, jest kościół San Giovanni; zawiera 
płaskorzeźbę, najdawniej znanego artysty z XII wieku Grua- 
monsa, chrzcielnicę Giovanni’ego Pisano i rzeźbioną kazalnicę 
też ze szkoły Pisanów. Nazwisko to związane również z prze-



28 Z Pistoji do Florencji.

ciwległym katedrze batisterjum o pięknie rzeźbionym portyku. 
San Andrea, bazylika z XII wieku, ozdobiona rzeźbami Grua- 
monsa w przedsionku, posiada pyszną kazalnicę, wykonaną 
przez Giovanni’ego Pisano, na wzór pizańskiej w bogate pła
skorzeźby, wspartą na filarach czerwonego marmuru, dźwiga
nych przez lwy (jeden ukrzydlony), orły i postać ludzką. 
Dziwaczna ale pyszna kompozycja!

Kościół San Francesco al Prata w stylu gotycko-włoskim 
z XII wieku, zawiera nadzwyczaj cenne freski uczniów 
Giotto’a; kościół Madonna della Umilta jest ze schyłku odro
dzenia, San Domenico zawiera malowidła Ghirlandajo’a i Seb. 
Veronesa.

Za panowania Rzymu zwała się Pistoja Pistoria; nazwą 
ostatnią wsławiła ją klęska Catiliny i jego towarzyszów.

I znów od Pistoji wiła nam się droga pośród żyznych 
łanów poprzez Prato, znane z wyrobów słomianych i wynor- 
nego pieczywa, (biscotti, cantucci). Miasteczko małe ale po
siadające dzieła wielkiej wartości Donatella, Michelozza, miało 
swe stanowisko wybitne w epoce Odrodzenia. Fra Filippo 
Lippi, Ghirlandajo, Sandro Botticelli, Mino da Fiesole, Agnolo 
Gaddi i inni pracowali tu kolejno, a dzieła ich wypełniają tu
tejsze Palazzo Comunale. Katedra miejscowa, poczęta w stylu 
romańskim, przebudowaną została przez Giov. Pisano, jako 
gotyk toskański. Przy fasadzie wznosi się kazalnica Dona
tella i Michelozzy z płaskorzeźbą, przedstawiająca pląsające 
dzieci. Ztamtąd ukazują ludowi i wystawiają ku czci zapaskę 
Przenajświętszej Panny (sacra-cintola). Na placu katedral
nym wznosi się pomnik Giuseppi Mazzoni (1898). Zasługuje 
na zwiedzenie oryginalny kościół Madonna della Carceri Giul 
di San Galio, zawierający płaskorzeźbę Andrea della Robbia.

Przebywaliśmy dalej bogate niwy toskańskie. Wzrok 
nasz napawał się ciągle prześlicznym krajobrazem, urozmaico
nym dolinami, to znów dzikiemi stokami Appeninów. Byliśmy 
w sercu Włoch we Florencji.

< 5 0 0
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Florencja.
Florencja, włoska Firenze, „la cita degli fiori", „la Bella“ 

zwana, stolica kwiecia, sztuki, czarów ziemi italskiej, po
łożona niezwykle uroczo w najbogatszej dolinie, ujętej w po
tężne Apeniny jak w zaczarowanym ogrodzie. Nieznaną była 
odległej rzymskiej przeszłości, lecz dzięki położeniu na drodze 
do Rzymu, zakwitła szybko i zatętniła już w średniowieczu 
życiem niezwykle bujnem i pięknem. Handel i przemysł wzra
stały szybko, niosąc Florencji bogactwo i stanowisko nowe. 
Stawała się miastem najświetniejszem, najpotężniejszem Włoch. 
Nauka i sztuka obsypały ją najcenniejszemi swemi klejnotami. 
Znaczenie starożytnego Rzymu przypadło Florencji już 
w średniowieczu. Wiek odrodzenia wynosił ją na szczyty ar
tyzmu, myśli i twórczości ludzkiej, była duszą rozkwitającej 
sztuki i skarbnicą mowy włoskiej. Jak oś promienna ożywiała 
swem światłem włoskie miasta i dwory książęce. Obok Rzy
mu, Neapolu i Wenecji, jest siedliskiem najbardziej artysty- 
cznem królestwa włoskiego i godnie nosi miano „la Bella“ i 
Aten włoskich.

Ulice jasne, pałace osłonecznione, w stylu florenckim, 
prostolinijnym surowo-pięknym, place zdobne w pomniki dzie
jowe, budowle cenne artystyczne, zaułki półmroczne o charak
terze włoskim malowniczo-ludowym, posiadają urok ogromny. 
Wybrzeże Arna, t. zw. Quai, nosi cechę wytwornie europej
ską. Główną arterją miasta jest via Calzaioli, skupiająca w sobie 
ruch a łączna z nią Piazza della Signoria (Signoria urząd naj
wyższy) jest od wieków średnich do chwili dzisiejszej głównym 
środowiskiem życia i duszą, tego cudnego miasta. Nad nią jak 
stary opiekun zdaje się czuwać Palazzo Vecchio, — ta muro
wana historja florenckich dziejów, — którego charakter archi
tektoniczny poważny a ujmujący o strzelistej wieży jest wyra
zem budownictwa toskańskiego. Plac zdobi fontanna Neptuna
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Amanati’ego, grupa „Herkules i Kakus“ Bandinelli'ego i posąg 
na koniu Cosima I Giovani’ego da Bologna.

Dziwne przeżywał ten plac dzieje. Zdaje się jeszcze po 
nim błąkać cień Dantego, tego nieśmiertelnego ducha średnio
wiecza, gasnącego przed wschodzącą jutrznią odrodzenia. 
Zdaje się słyszeć potężny głos Dominikanina Sawanaroli, głos 
żalu, oburzenia, wzgardy dla wskrzeszonej razem ze sztuką 
klasyczną żądzą życia, jego rozkoszy, uciech, kwiatów i pieśni. 
Na tymże placu padł wyrok i na tym samym miejscu spłonął 
w 1498 asceta fanatyk, reformator kościelny i społeczny, fascy
nujący lud płomienną swą wymową.

Inne place mają też swą przeszłość i swe wspomnienia, 
choćby wyliczyć Santa Maria Novella, z dwoma obeliskami 
na placu, Piazza Santa Trinita, ze starożytną granitową ko
lumną, dźwigającą statuę sprawiedliwości (Tada) i Piazza di 
Santa Croce, z pomnikiem Dantego. Cztery mosty na Arnie, 
z których najbardziej znamienny Ponte Vecchio, łączą obie 
części miasta. Tam się znajdują liczne sklepy złotnicze, jako 
też pomnik Benvenuto Celini'ego.

Okolica tej stolicy sztuki i piękna równie jest czarowną i 
równie bogatą w prześliczne budowle i niezrównane krajobra
zy. Z promenady Via dei Coli, wijącej się kręto na 6 kilo
metrów długości wśród wzgórz kwiecistych i zadrzewionych, 
lub z wyżyn San Miniato al Monte, — zdobnego w romański 
stylobat, naśladującego starożytną świątynię, — obejmuje 
wzrok jeden z najcudniejszych widnokręgów Włoch. Skąpany 
w blaskach świtów i zachodów pejzaż zostawia wspomnienie 
wyśnionej baśni. Tam przy tej drodze wznosi się renesansowy 
kościół Franciszkanów San Salvatore, wykonany wedle pla
nów Cronaca, a nieco dalej ku południowi, przy wiosce Galuz- 
zo Certosa di Val d’Emma, piętrzy się niegdyś sekularyzowany 
klasztor Kartuzów, do warowni zbliżony, po nad potokiem 
Emma w pośród cieni cyprysów i oliwek. Od wschodniej 
strony rysuje się klasztor San Salvi z pysznym freskiem 
Andrea del Sarto „Wieczerza Pańska“, a na północny-wschód 
stroją miejscowość t. zw. Casciny (mleczarnie). Jest to wła
ściwie ciągnący się nad Arnem park miejski, gdzie w popołu-
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dniowe godziny odbywają się przejażdżki bogatych słynnych 
włoskich zaprzęgów wielkiego świata Florencji.

Od 5 kilometrów w tym kierunku leży Fiesole, niegdyś 
rzymska osada z rzymskiemi ruinami. Ponad osadą górował 
niegdyś dawny Akropol, dziś klasztor Franciszkanów. Tu 
w celi klasztornej przez 28 lat tworzył dziwnie swe słodkie 
natchnione madonny i uduchowione anioły mnich Fra Giovani 
Angelico, w skromności zakonnej nieraz tylko da Fiesole zwa
ny. Pamięć jego czystej duszy zdaje się ciągle unosić nad tym 
przybytkiem, oderwanym od świata. Osada teraz zasłynęła 
wyrobami słomkowymi, zwłaszcza kapeluszy. — Na wzgórzu 
wznosi się biskupia katedra w XI wieku zapoczątkowana, je
den z wczesnych typów romańsko-toskańskiej architektury; 
prócz wielu malowideł, zawiera cenny sarkofag z płaskorzeźbą 
Mino da Fiesole, mający swe zaszczytne miejsce w dziejach 
renesansu.

Historja. Florencja, zwana w starożytności Florentia, po
siada obecnie 210 000 mieszkańców; powstała w drugim wieku 
przed Chrystusem za rządów Rzeczypospolitej rzymskiej. 
W 82 r. przed Chr. zniszczył ją Sulla. Cezar rozkazał miasto 
odbudować. W XIII wieku zakwitła handlem i przemysłem, 
powstały wyroby z wełny oraz wytworzył się przemysł ban
kierski. Mennice wybijały złote guldeny od 1252 r., zkąd na
zwa „floren", więc i zamożność szybko wzrosła. Władzę rzą
dową ujęli w swe ręce przedstawiciele pojedynczych cechów 
„Signori" zwani. Walki Ghibellinów i Welfów wstrząsnęły 
również Florencją do chwili, gdy pomyślne spekulacje ban
kierskie wysunęły na czoło rzeczypospolitej nader możny ród 
Medyceuszów i w ich ręce złożyły losy kraju. Po zapobiegli
wym Cosimo, zwanym ojcem ojczyzny, świetny Lorenzo 
Medici, „il Magnifico" dodał nowego blasku swej dynastji i 
ojczyźnie jako protektor sztuki i wiedzy. Był przytem polity
kiem mądrym i wytrawnym, poetą i artystą i zostawił po so
bie wiekopomną pamięć. Jakby różdżką czarodziejską tknię
ta, budziła się pod jego rządami Florencja do wielkiego życia 
renesansowego i odrodzenia klasyczyzmu. Dwór Medyce
uszów stał się ogniskiem wiedzy i artyzmu i czas ten
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nazwała słusznie potomność złotą epoką Medyceuszów.*)
Uczeni i artyści współubiegali się tam o pierwszeństwo. Gdy
by sięgnąć wstecz w te czasy tak płodne w myśl ludzką, w ten 
szał dla piękna i wiedzy, jak niestety jałowym zdaje się być teraz 
nasz wiek! Tu była kolebka mistrza Boskiej Komedji Danta 
Alighieri. Stan Florencji ówczesnej, silnie rozwinięty merkan- 
tylizm wstrząsnął boleśnie jego genialnego ducha. Gorący 
potrjota szedł na wygnanie.**) Tam też, w tęsknocie za ojczy
zną, wysnuł potężne akordy swej pieśni, które brzmieć będą 
równie silnie przez wiele stuleci. We Florencji ujrzał też 
światło dzienne Bocaccio, autor „Decamerona“.

Tu budził się ze snu wieków humanizm, jako wszech
stronne wydoskonalenie i harmonijne zespolenie myśli ludz
kiej, będący jakby wzlotem ku idealnym wyżynom w obec 
troski dnia powszedniego. I wpływ jego ożywczy płynął hen 
daleko, budząc skostniałe w scholastyce umysły. Nic dziwne
go, że w tej atmosferze będącej wskrzeszeniem ideji Hellady 
żyły i dojrzewały silne duchy, a mądrość tej dawno minionej 
epoki była owiana religijnym kultem. Tu żył i tworzył 
Galileusz, Florentyjczykiem był też polityk i inspirator dyplo
macji dzisiejszej Machiavelli, autor „Księcia" (II Principe).

Przedewszystkiem wydała Florencja cały szereg wybit
nych artystów budowniczych, malarzy, rzeźbiarzy. Choćby 
wymienić z powstającego odrodzenia: Arnolfa del Cambio, 
twórcę florenckiej katedry, Giotta, tego idealnego niezrówna
nego malarza, tworzącego w XIV wieku całą indywidualną 
epokę w malarstwie a dalej Brunellesco, największego architek
ta wczesnego renesansu, Battista Alberti, Michelozzo, Benedette 
da Majano, Cronaca. Przejęci duchem humanizmu dążą ci 
wszyscy twórcy do zespolenia w sobie wszystkich kunsztów 
i twórczości, i nieraz widzimy złączone w jednym ręku malar
stwo z buduwnictwem, to znów budownictwo z rzeźbą.

*) W 1569 otrzymała dynastja, Medyceuszów od Piusa V tytał wielko
książęcy. Po jej wygaśnięciu w 1737 dostała się Florencja pod rządy Austrji 
a właściwie arcyksięcia Franciszka Stefana Lotaryngskiego, męża Marji Teresy. 
Dopiero w 1860 przeszła Toskanja z Florencją do zjednoczonych Włoch.

**) W 1302 r., żył przeważnie w Roveretto a umarł w Ravenie.
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Z grona architektów-rzeźbiarzy zaznacza się najwybitniej 
Donatello, poprzednik Michała Anioła, do którego szkoły za
licza się także Verrochio. Styl odrodzenia w malarstwie roz
winęli mnich Filippo Lippi, oraz syn jego Filippino Lippi, 
Sandro Botticelli, Ghirlandajo, Roselli, Verrochio, Palaiolu i 
Perugino. Wprowadzają ton nowy do sztuki malarskiej 
jakby opowieść pędzlem wiecznie nową, żywą, zadziwia
jącą. Zmęczone nerwy dzisiejszej doby znajdują błogie 
ukojenie, gdy się patrzy na te dzieła z przed wieków, 
pełne harmonji i spokoju. Czy nie podszept wiosny wyraża 
ta primavera Botticellfego? A ile odrębnego uroku w jego 
głowach kobiecych, okolonych splotami włosów! Natchnieniem 
mu była, jak się zdaje, Katarzyna Cataneo, przedwcześnie 
zmarła Florentynka, kochanka Medyceusza. Ku niej nastrajał 
roztęskniony swą lirę Lorenzo poświęcając jej swe sonety. 
Rzecz dziwna i znamienna, szybko dojrzewający renesans i 
nowe a większe wschodzące gwiazdy, zaćmiły Quatrocentistów,

Czasy dzisiejsze oceniły ich lepiej. Obudziła się tęsknota 
za idealną formą sztuki i naraz w Anglji powstaje Prerafaelite 
Brotherhood. Grono pierwszych artystów angielskich idzie 
tam u źródła Quatrocento czerpać wzoru i natchnienia! Tłem 
obrazu staje się znów gdzieś u kolebki słyszana opowieść. 
Botticelli, Ghirlandajo, Fra Filippo Lippi znów po wiekach bu
dzą nowy zapał artystyczny i naśladownictwo.

Rzeźba religijna znajduje swój wyraz w pracach Lucy 
della Robia, a malarstwo kościelne w pędzlu da Fiesole. Po
nad liczne plejady na wyżynach sztuki zajaśniały trzy wielkie 
imiona pełnego już rozkwitu odrodzenia, trzech genialnych 
Florentyńczyków: Michała Anioła, Rafaela Sanzio i Leonarda 
da Vinci. Spędzili oni prawie cały żywot twórczy po za oj
czyzną. Michała Anioła i Rafaela stosunkowo nie wiele prac 
posiada Florencja. Nęcił ich Rzym i wielka potęga twórcza, 
jaką zawdzięczając papieżom niosło wówczas wieczne miasto. 
Leonardo, ten duch wszechgenialny, niepojęty, ten sfinks rene
sansu, twórczość swą oddał na usługi Sforzom. Dziwny fata
lizm prześladował jego prace. Z florenckich jego malowideł 
zginęła na stosie z rozkazu Sawanaroli Leda, przeznaczona

Dr. Brodzki. Przez Włochy do Ziemi Faraonów. 3
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Medyceuszom i freski z Signorji. Pomnik Sforzy w Mediolanie 
został przez żołdactwo rozbity, a mistrz sam, tułacz bez
domny, umierał zdała od ojczyzny we Francji w Amboise, ży
jąc ostatnie lata z łaski Franciszka I.*) U schyłku odrodzenia 
raz jeszcze zabłysła Florencja: z niej wyszedł Benvenuto 
Celini (1572), Carlo Dolce (1616) i Giovanni da Bologna. Szko
ła jej, t. zw. florencka, stała się najpiękniejszą i najsłynniejszą 
Włoch.

Katedra Santa Maria del Fiore i Campanila Giotta.

Niema miasta w świecie, gdzieby ześrodkowanych było 
tyle utworów sztuki. Florencja cała jest jednem niewyczer-

*) Obecnie zamierzali Włosi sprowadzić zwłoki Leonarda da Vinci, 
by je złożyć w Santa Croce we Florencji, ale dotąd nie można ich odnaleść 
w Amboise, gdzie artysta umarł i pochowany został.
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panem arcydziełem. Wymienię tylko choćby najważniejsze, a 
więc Duomo czyli katedrę S. Maria del Fiore; położona 
wśród miasta, zapoczątkowana przez Arnolfa del Cambio w XI 
wieku, wykończona przez Giotta, a Brunelesco nakrył ją kopułą, 
która mu przyniosła rozgłos szeroki i była później wzorem dla 
Bramante’a. Ściany wyłożone różnokolorowym marmurem, 
— biały przeważa —, portale ozdobne w statuy (między niemi 
Madonna del Fiore) i płaskorzeźby tworzą całość wspaniałą, 
bogatą, harmonijną. Wnętrze składa się z trzech naw i ośmio
kątnego u kopuły sklepienia. Marmurowa podłoga, wyłożona 
jest mozaiką w geometryczne figury. Przepyszne pomniki, 
płaskorzeźby i malowidła jak Luca della Robia, Michała Anio
ła, Donatella, Majano, Ghiberti’ego, Sansowina, Orcagna, zdo
bią dom Boży. Obok wznosi się również marmurowa i prze
śliczna w kształtach Campanila Giotta. Wyłożona marmurem 
kolorowym o lekkich kolumenkach, strzela dziwnie lekko w po
łudniowy szafir. Naprzeciw katedry mieści się chrzcielnica 
czyli Battisterio. Zharmonizowana z całością budowla ta o 
kopule i pięknych nader płaskorzeźbach w bronzie kutych jest 
dziełem Donatella i Andrea Sansovino. Zwłaszcza wrota ka
plicy mają niezwykłą cenę i wartość, wykonane jedne przez 
Andrea Pisano, dwie drugie są dłuta Ghiberti’ego. Szczegół 
każdy tak subtelnie wykończony, że każda cząstka jest arcy
dziełem. Słusznie rzekł o nich Michał Anioł, że godne są być 
wrotami nieba.

Florencja posiada prócz Duomo 87 kościołów, a każdy za
wiera oryginalny skarb sztuki. W ramach mego skromnego 
przewodnika wyliczyć tylko mogę najważniejsze, a więc 1) Santa 
Maria Novella, w stylu toskańskiego gotyku; wnętrze to nie
wyczerpana skarbnica odrodzenia. 2) Santa Croce, również 
gotyckiej architektury, przez Arnolfa del Cambio budowana. 
Niegdyś kościół przeznaczony był Franciszkanom, zamieniono 
go później na Panteon. Złożono w nim zwłoki najwybitniej
szych Florentczyków. Tu się znajduje grobowiec Michała 
Anioła Vasari’ego. Mistrz nieśmiertelny bowiem, choć w Rzy
mie umierał, popioły swoje przekazał ojczystemu miastu. Dalej 
grobowce Galileusza, sekretarza stanu MachiavelIi'ego oraz po-

3*
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mniki Leo Brunis’a, Cherubin' ego, Alfieri'ego, Marzupini’ego itd. 
Tu też spoczęli Bonapartowie na wygnaniu. Ku czci Dante’go 
i Rossin' ego są tu także wzniesione wspaniałe monumenta. 
(Rossiniego zwłoki spoczywają pod płytą grobową.) Nie brak 
też i polskiego nazwiska. W jednej z kaplic spoczywa śliczny 
sarkofag hr. Zofji Zamoyskiej z domu ks. Czartoryskiej. Wy
raz i powaga matrony polskiej, wykute w marmurze, budzą 
rzewne wspomnienia. Z pośród licznych i zdobnych kaplic 
we freski i rzeźby mistrzów, zostają najbardziej w pamięci 
kazalnica marmurowa Benedetta da Majano, freski Giotta a 
w krużganku Arnolfa del Cambio liczne dawne i nowsze po
mniki. Przeciwległa kaplica dei Pazzi Brunellesco’a jest śli
cznym zabytkiem odrodzenia.

3) Santissima Annunziata zawiera całą serję fresków i obra
zów Andrea del Sarto, z których Madonna del Sacco (narodzi
ny Marji Panny) uważane jest przez znawców za najcenniej
sze dzieło malarza. Opodal przy Piazza di San Marco wznosi 
się 4) kościół pod tym wezwaniem z XIII wieku. Jedna z kaplic 
przynależna rodzinie Poniatowskich, a w niej pomnik kró
lewskiego brata. Przy kościele znajduje się klasztor ofiaro
wany Dominikanom przez Medyceuszów.*) Jest on też je
dnym z symbolów tego dziwnego miasta. Przebywali w nim 
bowiem Girolamo Savanarola i Fra Angelico da Fiesole. Tru
dno znaleźć dwie bardziej sprzeczne potęgi twórcze, dwie po
stacie ludzkie. Pierwszy to siła ascetycznej namiętności, 
która uniosła lud florencki, a pokonana przez możnowładców, 
zawiodła jej twórcę na stos. Drugi to najidealniejszy typ bu
dzącego się odrodzenia, ten zakonnik z da Fiesole, to najdosko
nalszy liryk chrześcijańskiego malarstwa. — Liczne jego freski 
w krużganku i refektarzu, zwłaszcza postać Chrystusa jako 
pielgrzyma, tchnąca prawdziwie anielskiem natchnieniem, prze
noszą w świat inny, czystszy i lepszy. Trzy małe jego reli
gijne obrazki w jednej z cel klasztornych zostawiają niezatarte 
wspomnienie słodyczy i pogody. Z żalem opuszcza się te 
mury klasztorne, ale czas nagli. Znajdujemy znów nową ucztę 
artystyczną w kościele 5) Santa Maria del Carmine a właści-

*) Obecnie Muzeo Fiorentino.
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wie w Capella Brancaci na widok rzadkiej i wielkiej wartości 
dla historji sztuki fresków Masaccia i Filippina Lippi.

6) Kościół San Spirito zaczęty wedle wzoru Brunellesca, 
tworzy całokształt niezwykle zgodny i piękny. Zaliczonym 
jest do najcenniejszej architektury Florenckiej. Wnętrze, 
wsparte na korynckich filarach mieści 38 kaplic i mnóstwo 
wartościowych malowideł i rzeźb: Perugina, Lippi, Sansowina, 
Donatella etc. W centrum miasta niedaleko od Duomo wznosi

Grób Giuliana Medyceusza.

się najstarsza świątynia Pańska 7) San Lorenzo, założona jeszcze 
przez Św. Ambrożego. Z rozporządzenia Medyceuszów prze
budował ją Brunellesco przekształcając starą bazylikę w styl 
renesansowy. Miała bowiem przeznaczenie panteonu dla 
rodziny Medyceuszów. Zdobili ją też na wewnątrz Donatello, 
Verrochio, Fra F. Lippi i inni. Medyceuszom poświęcono dwie 
kaplice bogato marmurem dekorowane: Capeila dei Principe 
(późniejsza) i drugą Capella dei Depositi t. zw. Sagrestia nuova, 
najpopularniejsze może dzieło Michała Anioła. Całość majesta-
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tyczna, spokojna, genialna. Na dwóch przeciwległych sobie sar
kofagach umieszczeni obaj Medyceusze odrodzenia: Lorenzo i 
Juljusz w pozie siedzącej. Juljusz o głowie wzniesionej, dumnej 
i wyniosłej, wódz Rzeczypospolitej, to symbol siły i odwagi, 
Lorenzo zaś z głową opuszczoną pogrążony w zamyśleniu „il 
pensiero“ . Był on też i zagadkowym myślicielem odrodzenia. 
Obie te postacie nie są portretami Medyceuszów. Będą one 
jak i wszystkie prace Buonarottiego allegorją tej wielkiej i 
płodnej epoki. Również allegorycznemi są oparte na sarko
fagach postacie Świtu i Mroku niedokończone i tem bardziej 
może silne i niedopowiedziane, oraz Noc i Dzień u stóp Giuliana 
wsparte. Ból wstrząsający duchem genialnego rzeźbiarza i 
patrjoty z poniżenia ojczyzny walką partyjną i dusz miałkich 
znalazł tu swój wyraz. Na wiersz przez Giowanni’ego Strozzi 
mu poświęcony, Buonarotti odpowiedział przejęty żalem:
„Grate m’el sonno e piu l’esser di sasol 
Mentre che’l danno e la vergogna dura ? 
Non veder, nonsentirm’e gran ventura, 
Pero non mi distar deh parla basso.“

„Słodkim mi jest sen, oby był z kamienia! 
Jak długo trwać będą hańba, ucisk znów? 
Nie czuć, nie widzieć, oto me życzenia, 
Więc nie budź mnię ze snu, cicho do 

mnie mów."
Nie ukończył Michał Anioł kaplicy, rozgoryczony upad

kiem Rzeczypospolitej wracał do Rzymu; niedokończoną zo
stała Madonna i projektowane dalsze grobowce.

Wzruszającem wspomnieniem epoki Medyceuszowskiej 
tchnie krużganek kościelny, wiodący do Biblioteki Laurenziana 
o 10 000 najcenniejszych manuskryptów greckich i rzymskich 
klasyków. Budowla wykonana wedle planów Michała Anioła, 
jest żywem świadectwem genialnego cinquecenta.

Na via Calzaioli wznosi się 8) kościół Or San Michele, 
— pierwotnie hala zbożowa —, o niezwykle pięknej strukturze, 
zdobny w statuy Donatella, Ghibertfego, Verrochia i Miche- 
lozza. We wnętrzu słynne tabernaculum Orcagna. Rysunek 
figur zharmonizowany w linjach, ma pierwszorzędne znacze
nie w historji sztuki.

Obok całego szeregu niezwykle artystycznych kościołów, 
których mi niepodobna wszystkich ocenie, posiada Florencja 
swój odrębny charakter marmurowych pałaców o linjach 
równych, spokojnych, poważnych, bez ozdób prawie na ze-
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wnątrz. A więc naprzód Palazzo Vecchio czyli Signoria na 
placu tej nazwy powyżej wzmiankowanym. Wzniósł go 
w 1298 Arnolfo del Cambio na użytek najwyższej rady rzeczy- 
pospolitej, t. j. Signorji. Przed pałacem ustawiona jest słynna 
grupa „Herkules i Cacus“ Bandinelli'go a w dziedzińcu oto
czonym kolumnadą Michelozza, bardzo pięknie zarysowana 
fontanna, u szczytu której stoi chłopak na delfinie podtrzymu
jący konchę (Verrochio).

Z pośród wspaniałych sal pałacu, których znaczenia i 
wnętrza trudno tu mi wymienić, najważniejsza jest Sala del 
Consiglio, gdzie się zbierała Rada Signorji. Na tymże placu 
wznosi się obok Loggia dei Lanzi, rodzaj wspartej na łukach i 
filarach hali (Orcagna),która początkowo przeznaczona była dla 
niemieckich landsknechtów w służbie Rzeczypospolitej, zkąd 
jej miano. Loggia jest oryginalnem zespoleniem gotyku z rene
sansem, kryjąca pod łukami najsłynniejsze rzeźby odrodzenia 
jak „Judyta i Holofernes“ Donatella, „Porwanie Sabinek“ Giov. 
da Bologna, Perseusz (z bronzu) Benvenuta Celinfego (późny 
renesans).

Zaraz za Palazzo Vecchio skierowujemy się do naj
większego skarbca sztuki do Palazzo degli Uffizi, trzypię
trowego gmachu wedle planu Vasari’ego. Niegdyś przezna
czony na administrację gromadzi obecnie wszystkie najwspa
nialsze dzieła pędzla, jakie przyniosło odrodzenie. Pierwsze 
piętro zawiera archiwum toskańskie i słynną bibliotekę 
Magliabechianą, która w czasach późniejszych do królewskiej 
narodowej biblioteki dołączoną została; liczy ona 200 000 
dzieł i 40 000 najrzadszych manuskryptów.

Drugie i trzecie piętro poświęcone sztuce, zawierają 
jedyną kolekcją portretów przeważnie autoportretów wszyst
kich malarzy, zbiór gem i rzadkich rzeźb starożytnych. 
W jednej z sal przykuwa zaraz na wstępie głowa ol
brzymia, zdaje się umierającego Aleksandra; lecz ze wszyst
kich arcydzieł czaruje przedewszystkiem w „Trybunie" 
niepospolitym wdziękiem swym Venus, zwana Medycejską. 
Drobna i urocza posiada nadzwyczajnie zharmonizowane 
kształty i jest pierwowzorem urody kobiecej. W okół niej
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niezrównane malowidła Michała Anioła (Sacra Famiglia), 
Tyziana (Venus i Amor), Rubensa (Izabella Brant) i niezwykle 
wdzięczna Madonna del Cardelino Rafaela. Z ram złoconych 
wygląda postać Juliusza II w pozie siedzącej, również harmo
nią Rafaelowską nacechowana, ale to nie ,il terribile“, jakim 
go odczuwał Buonarotti, gdy kuł jego posąg boloński. Dalej 
ciągną się szeregi sal cudnych obrazów szkoły toskańskiej: 
Leonarda da Vinci (Modlitwa trzech króli i Głowa Meduzy), 
Sandra Botticelli, Andrea del Sarto, Perugina (Rafaelowskiego 
mistrza), da Fiesole i wielu innych. — Szkoła wenecka ma też 
tu swych najwybitniejszych przedstawicieli Tintoretta, Tyzia
na, Veronesa i Bellinich. Jakże nam się już nikłemi wydają 
potem Teniersy i Breughele z Flamandzkich sal.

Na drugim brzegu Arna wśród zieleni rysuje się majesta
tycznie druga skarbnica florencka Palazzo Pitti. Rywal Medy- 
ceuszów, bogaty patrycjusz Luca Pitti pragnął zaćmić niena
wistny sobie ród, wystawiając dla siebie najpiękniejszą rezy
dencję w stolicy. Pałac rozpoczął Brunelesco i żaden nie do
równał mu architekturą. Potem był on mieszkaniem wielkich 
książąt toskańskich, obecnie jest pałacem królewskim. Lewe 
skrzydło zawiera galerję 500 obrazów najcenniejszych Wioch. 
Wymienię choć tylko ze zbioru Rafaelowskiego „Madonna del 
Gran Duca“, „Madonna della Sedia“, Madonna del Baldachino, 
różne portrety i Sen Ezechiela, (wizja natchnionego geniusza),. 
Tyziana „La bella“ etc. Guido Reni'ego ,.Cleopatra“, Murilla 
„dwie madonny“, Velasquez’a „Filip hiszpański" , Rubensa 
„Czterej filozofowie" i niesłychana ilość cudnych malowideł. 
Tłem pałacu są ogrody królewskie Giardino Boboli, o stylu 
włoskim i strzyżonych alejach, zkąd roztacza się śliczny wi
dok na miasto, budowle i okolicę. Jeszcze jednego muzeum 
we Florencji pominąć nie należy, t. j. Academia dei Belle Arti.

Pozornie mniej świetna od poprzednich zawiera jednak 
cały rozwój malarstwa florentyńskiego począwszy od Giotta 
i Cimabuego przez wszystkie stopnie renesansu: a więc Botti- 
cellego, Lippi, „boskiego" Perugina i jego natchnionej szkoły, 
którą wieńczy Rafael.

W tymże budynku mieszczą się wyroby mozaiki marmu-
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rowej (specjalność Florencji), „lavori in pietra dura“ . Lecz 
przedewszystkiem przykuwa wzrok zwiedzającego Belle Arti, 
kolosalny, potężny w koncepcji Dawid*) Michała Anioła. W 
sali przez trzy piętra wysokiej o kopule oszklonej, skąpany 
w świetle południowym, stoi na podstawie niezrównany ol
brzym. W ręku trzyma pocisk. Choć bez ruchu, zdaje się 
jednak, że cała postać rwie się do czynu. Oblicze wyraża 
śmiałość i odwagę. Żadna z prac Michała Anioła nie stała się 
tak popularną i podziwianą. Porywa widza od pierwszej 
chwili. Siła bijąca od kolosalnego marmuru, unosi. Vasari 
ujrzawszy Dawida, rzekł, że rzeźba starożytna pozostała 
wstecz po za nim. Ale też innym był Buonarotti, gdy z jedne
go bloku kuł olbrzyma. Niósł go jak wicher zapał młodzień
czego geniuszu, bez troski, w świat mu nieznany, nie znał 
wówczas goryczy zawodu i brzemię ogromu swej twórczości. 
Mógł sobie powiedzieć słowami poety:

Ale pozostanie po mnie ta siła fatalna,
Co mnie żywemu na nic, tylko czoło zdobi,
Za to po śmierci będzie was gniotła niewidzialna 
Aż was zjadacze chleba w aniołów przewróci.

A ten duch — Tytan, co przychodził u przełomu wieków i 
miał geniuszem opromienić całą swą wielką epokę, był jakby 
syntezą dziejową swej ojczyzny i swego grodu. Patrjota Flo
rentyński do zgonu bolał nad poniżeniem ojczyzny — uwielbiał 
Dantego i Sawanarolę, kochał przepych rozkwitłej przyrody 
ojczystej i poważne mury rodzime, gdzie przeżył „młodość 
górną i chmurną."

I by utrwalić przeżyte wrażenia snułem się śladem wiel
kiego mistrza od Casa Buonarotti po zaułkach florenckich.

Architektura florenckich pałaców mniej jest podpadająca 
niż n. p. w Wenecji. Za to surowa, twarda, prostolinijna, 
z ozdobnemi portalami i obramowaniem okiennem posiada 
majestatyczny jednak i osobliwy charakter. Rzuciłem jeszcze 
okiem na Palazzo Ricardi, także dawną rezydencję Medyce- 
uszów i pałac Bargello czyli Podesta, dziś muzeum narodowe,

*) Stał do niedawna na placu Signorji, przeniesiony pod dach z obawy 
uszkodzenie.
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mieszczące liczne rzeźby Michała Anioła, Ghiberti’ego, Brune- 
lesca, della Robia, Donatella. Palazzo Strozzi Benedetta da 
Majano jest dziełem rozwoju florenckiego budownictwa. 
Palazzo Rucellai, śliczna architektura wczesnego renesansu. 
Skromniejszą ale cenną jest Casa Bounarotti jako miejsce uro
dzenia artysty. W niej galerja z pracami mistrza i archiwum 
rodowe Buonarottich, sięgające do Matyldy toskańskiej, czem 
artysta lubił się chwalić.

Więc urok ziemi italskiej polega nie tylko w cudnym, nie- 
znającym zimy krajobrazie i w niezmąconym szafirze niebios,

Agia Sofia w Konstantynopolu (styl bizantyjski).

sztuka również czaruje i porywa. Nieraz w naturach pospo
litych i biernych budzi się nagle w zetknięciu się z nią poczu
cie piękna; powoli czar je przenika, umysł się przebudza, jakby 
z letargicznego snu i dusza mu wtóruje.

Ze wszystkich działów sztuki architektura jest najstarszą. 
Wyraża ona najlepiej epokę, charakter, obyczaje, stopień 
rozwoju, warunki klimatyczne danego kraju i jego ludności; 
jest jego świadectwem i przemawia głosem minionych poko
leń dobitniej niż pisane księgi. Rzec można słowami ewangie- 
listy: „gdy ja milczę, kamienie mówić będą.“ Żaden kraj nie 
dał tak wymownego wyrazu twórczości w budownictwie jak
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Włochy i to w dwu epokach tak bardzo odrębnych, a oddzie
lonych od siebie przeszło półtory tysiącem lat. Stworzyły one 
dwa perjody potężnej kultury wiecznie żywej i nowe życie 
tworzącej. Epoka Rzymu rodziła klasycyzm z prawzorów 
greckich, quatrocento przynosiło wraz z powiewem idącym 
z ruin i wykopalisk rzymskich odrodzenie świata starożytnego 
— Renesans.

Przestrzeń czasu, leżąca między temi dwoma światami, nie 
mogła być bezpłodna na tle tak rozkosznem jak włoskie, przy- 
czem i obcym wpływom przypadło też znaczenie nie małe. Po
łudniowe stoki italskie i Sycylję wcześnie kolonizowali Grecy. 
Świątynie w Pestum, w Tarencie, przeszło 20 świątyń greckich 
w Sycylji świadczą o pobycie helenskich mieszkańców. Wło
chy północne zaś zalewały wędrówki narodów od Celtów i 
Etrusków począwszy, kończąc na Ostrogotach i Teodoryku. 
Włochy południowe opanowali Normanowie. Każdy z wędro
wnych szczepów niósł pojęcie inne. Przez zwykłą logikę 
dziejów, wielki świat ówczesny, 
świat pogański, umierał. Rzym 
się przeżył. Z nim przeżyła się 
sztuka, wiedza, potęga, i urok 
niezłomności. Nastąpił rozkład.
Na ruinach rodziło się w męczeń
stwie i prześladowaniu chrześci
jaństwo. Nic więc dziwnego, że 
wszystko, co się stykało ze zgni
lizną pogańską, było przez neofi
tów wzgardzone. Nawet anato
miczne doskonałości i klasyczne kształty zdawały się niego
dne tym duszom pogrążonym w mistycznej zaświatowej ek
stazie. Piękne harmonijne linje zastąpiły naiwne malowidła 
i mozaiki sztywne, nierealne, bezcielesne. Wzory te szły ze 
wschodu razem ze światłem wiekuistem, — ex oriente Iux. 
Tworzyli je święci i pustelnicy z wiarą gorącą oderwani od 
życia, jego potrzeb i uciech. Tak powstał styl bizantyjski.

Dla kościoła przyjęto najprzód kształt bazyliki. B yły to 
dawne sale sądowe a zarazem targowe hale, wsparte na szere-

Kościół w stylu romańskim.
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gach kolumn marmurowych, złą
czonych łukami; sufit był płaski, 
zdobny w kasetony. (Idealnym 
typem bazyliki jest kościół św. 
Pawła za murami w Rzymie.) 
Wschód przyjął wcześnie w ar
chitekturze kopułę, jak to widzi
my u św. Zofji w Konstantynopolu. 
Stała się ona pierwowzorem sty
lu bizantyjskiego w  budownictwie. 
Kolumnada we wnętrzu była je
dnakże charakterystyczną dla tej 
epoki, kopułę widzimy pierwotnie 
jeszcze mniej zaznaczoną.

Lecz przy nieustannej ewolucji 
i rozwoju kościoła linje bizanty- 
nizmu stawały się za sztywne, 
architektura miękła i nabierała 
więcej urozmaicenia. Wyłaniał 
się już na zachodzie nowy styl re
ligijny, styl romański, który rów

nież miał swą mowę zgodną z epoką. Jeszcze zatrzymywał

Bazylika św. Pawła za murami w Rzymie (styl romański).

Styl gotycki.
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bazylikę jako podstawę stylu, udoskonalając i przerabiając 
coraz bardziej sklepienie. Filary i pilastry poczęto odtąd 
wznosić do wysokości sufitu złączone na ukos w górze w łuki 
i wiązania. Tak powstało krzyżowe sklepienie charaktery
styczne w stylu romańskim zamiast kopułowego byzantyj- 
skiego typu.

Styl romański zastał przełomowy rok tysiączny. Istniała 
wróżba, że rok ten miał być końcem świata. Lęk napełniał 
umysły. Lecz gdy minęła trwoga, nastąpiła wdzięczność 
wezbrana ku Stwórcy za darowaną dalszą egzystencję. Po
mnożono świątynie pańskie i klasztory. Wiara potężniała a 
z nią pragnienie służby Bożej. Ten poryw odrodzonego śre
dniowiecza znalazł ujście w krucyatach. Z dalekiego wschodu 
przywozili z sobą rycerze, prócz animuszu rycerskiego, fanta
zję wschodnią i związane z nią motywy artystyczne. Archi
tektura arabska nie pozostawała bez wpływu, naśladowano 
łuk łamany. Próba przyniosła rezultat inny. Łuk załamał się 
silniej znacznie niż arabskie i mimowoli zrodziło się we Francji 
północnej nowe pojęcie 
piękna i styl nowy lekki, 
wzniosły, strzelisty, styl 
gotycki, w XII, XIII, XIV 
wieku. Do Włoch prze
dostał się niebawem bar
dziej udoskonalony. Stra
cił surową, szarą powłokę 
i stosując się do otoczenia 
i barw przezroczych, zna
lazł swój wyraz w prze
ślicznych kościołach go- 
tycko-toskańskich, jakie- 
mi Włochy północne są 
przepełnione. (Do Asyżu 
styl gotycki przeniósł 
mistrz Jakob z Niemiec.)
Gotyk północny przeciwnie rozwijał i udoskonalał swą strze
listość, łamał i wynosił łuki, dając im formy niesłychanie lekkie

Pałac dożów (styl renaissance).
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niebotyczne, kamień przetapiał w strzały, kwiaty, koronki, 
symboliczne kształty i postacie ludzkie. Miał być wyrazem 
wzlotu ducha ku wiecznemu światłu.

Ale ludziom quatrocenta było już za duszno, za ponuro 
w tych świątyniach podniebnych, w których mnich średnio
wieczny wypowiadał pogardę dla tego padołu i tęsknotę ku 
niebiańskiej dziedzinie. Oni już znali ruch życia z odkopanych 
w Kampanji rzeźb i sarkofagów, znali już z tych wzorów kla
sycznych kształt piękny, ziemski, realny, znali tajniki natury, 
niosącej hojnie swe dary a z niemi rozkosz i szczęście.

Tak z umiłowania cudów przyrody, z odkopalisk klasy
cznych tworzył się styl odrodzenia (Renesans). Był on niczem 
innem jeno powtórzeniem klasycyzmu a raczej odrodzeniem 
starożytnego świata, kształtów greckich i rzymskich —, przy- 
stosowanem do wymagań i dążeń XV stulecia. Zachowuje on 
zarazem równe jak i kopułowe, krągłe nakrycie w budowni
ctwie kościelnem. Z wczesnego renesansu (jak np. Palazzo 
Strozzi da Majano) rozwija się pełny renesans, najwyższy roz
kwit i płodność artyzmu, potem następuje renesans późny, już 
mniej spokojny w linjach o przesadnej ornamentyce, który 
ostatecznie degeneruje w Barok.*) Po nim powstaje Roco- 
co,**) wyraz rozkoszy, zniewieściałości, upadku. Styl Cesar
stwa czyli Empirę,***) zamykający na razie historję stylów, 
jest już tylko nikłym przypomnieniem klasycznego świata bez 
jego siły i płodności.

Drogę do Rzymu obieram najkrótszą i najprostszą. Je- 
dziemy wzdłuż Arna, mając po lewicy skaliste wyżyny Ape
nin. Prato Magno zwrócone teraz od nas na wschód. Ze
wsząd roztaczają się przed nami rozkwitłe sady i błonia jak

*) Barok po włosku barocco, po francusku baroque, nierówny, krzywy, 
najpierw przy perłach użyty, szczególny, dziwaczny. Jestto przeładowany, 
ale efektowany styl XVII i XVIII wieku, który formy renesansowe prze
kształca potwornie i rubasznie. Prostota linji odrodzenia nad tem cierpi, 
ale niemniej osięga Barok wrażenie silne, oryginalne, gwałtowne.

**) Rococo od rocaille (pieczarowe kamienie) jest stylem wyłonionym 
z baroko za panowania Ludwika XV w XVIII w. Jest przeładowany orna
mentyką i odznacza się giętemi i falistemi linjami.

***) Empire powstał za Napoleona jako naśladownictwo klasycyzmu.
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jeden niezmierzony ogród. Przejeżdżamy położoną o 88 kilo
metrów od Florencji stację Arezzo z fabrykami jedwabiu oraz 
pyszną katedrą gotycką. Zawiera ona liczne rzeźby i śliczne 
witraże wielkiej wartości artystycznej. I znów pociąg staje 
w Cortonie, posiadającej też katedrę o skarbach sztuki i wzru
szających freskach Fra Angelica. Potem mamy Torontolę i 
jezioro Trazymeńskie, przy którym Hannibal w roku 217 po
bił Rzymian. Nie znać już w tej przezroczej wodzie potoków 
krwi szlachetnych obrońców, jakie w nią wedle opowieści 
spłynęły. Potem mijamy stację Chiusi, z jej etruskiem mu
zeum i znajdujemy się w malowniczej i górzystej okolicy 
w Orvietto.

Tu charakter już bardziej południowy i ludność życia peł
na. Do wagonu podnoszą nam oplecione bastem butelki czer
wonego wina. „Aha,“ rzekł baron, „to sławne i dobre wino 
Orwietańskie, kupmy je sobie.“ Widzę ztąd i kolejkę zębatą, 
prowadzącą do miasta. Tam wznosi się katedra Orwietańska, 
jeden z najpiękniejszych gotyków toskańskich, tworząca ze 
Sieneńską dwie siostrzyce budownictwa. Wnętrze zdobił 
słynnemi freskami z sądu ostatecznego Fra Angelico. Capella 
del Corporale zawiera krwawą obwijkę kielichową z Bolseń- 
skiego Cudu.

Każde z tych miasteczek włoskich posiada jakiś urok 
odrębny i jakiś klejnot sztuki, lecz podróżnego nęcą więcej 
wielkie środowiska włoskiej kultury. Mało kto, chyba artysta 
zajrzy do skromniejszych zakątków. A szkoda, w nich bowiem 
przechowała się patyna średniowiecza i duch wielkiej minionej 
epoki. I myśl nieroztrzelona łatwiej przenosi się ku zamierz
chłej przeszłości.

Z Orvieto kierował się nasz pociąg w dolinę ku Tybrowi 
i spuszczaliśmy się coraz niżej przez Orte ku Rzymowi, ku 
Wiecznemu Miastu. Im bliżej, tem coraz bardziej przenika nas 
czar i upojenie historycznych i klasycznych wspomnień wie
czystego grodu.



Rozdział trzeci.

Rzym.
Delikatna woń kadzideł i głos dzwonów płynie od rozlicz

nych świątyń pańskich ku chwale Wiekuistego wzniesionych z 
tej stolicy całego chrześcijaństwa stojącej niewzruszenie mimo 
burz, wiekowych przewrotów, prześladowań, zaciętych walk 
i czasu. Rzymie! wieczne miasto dwukrotnie panujące światu! 
W starożytności byłeś władcą całej prawie znanej powierzchni 
ziemskiej i dziś jesteś nim jako stolica papieska, z której pro
mienieje światło ożywcze na wszystkie części globu. W Kam- 
panji rzymskiej, tej falistej, prawie stepowej równinie, której 
jednostajność urozmaicają gdzie niegdzie strzelające cyprysy, 
pinie i oliwki, lub imponujące swą wielkością starożytne zwa
liska, między łańcuchem Sabińskich wzgórz i morzem Tyre- 
neńskiem, tam twa kolebka!

Powstanie Rzymu opowite jest w fantastyczną baśń. W 
czasach zamierzchłych na ośm wieków prawie przed Chry
stusem król Alby Aemilius pozbawił tronu brata a córkę jego 
na Westalkę przeznaczył. Spłynęła jednak na kapłankę laska 
bogów, powiła dwóch synów, bliźniąt, których ojcem był bóg 
Mars. Rozgniewany król kazał niemowlęta w koszu utopić, 
lecz wezbrana w Tybrze woda opadła i koszyk zawisł na 
drzewie figowem. Wilczyca leśna wykarmiła chłopców wła- 
snem mlekiem. Potem chowali się na dworze królewskim na 
dzielnych i bitnych młodzieńców. Dorósłszy, stoczyli ze sobą 
walkę o pierwszeństwo. Romulus zwyciężył, Remus zginął. 
Na Palatynie stanął w  753 przed Chr. gród jego imienia, Romą 
zwany, wilczyca stała się jego godłem. Miasto rosło, wieki 
przymnażały mu przestrzeni, znaczenia i bogactwa. Roz
ciągnęło się na lewym brzegu Tybru na 6 innych wzgórzach 
na Kwirynale, Viminale, Eskwilinie, Rapitolinie, Aventynie i 
Celiusie, ztąd nazwa „miasta o siedmiu pagórkach". Czasy
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późniejsze przydały mu jeszcze po prawym brzegu Tybru 
Watykan i Janikulus a na północ Monte Pincio.

Historja Rzymu z czasów królewskich, to jest od założe
nia 753 r. przed Chr. aż do upadku ostatniego z siedmiu króli 
Tarkwinjusza Wspaniałego w 509 r. przed Chr. zasnuta jest 
legendami. Dzieje ustalonej od tegoż roku Respubliki, wypeł
niają walki partyjne między Plebejuszami a Patrycjatem o 
zrównanie praw politycznych, oraz o ustalenie hegemonii 
rzymskiej nad światem ówczesnym i wszystkiemi ludami. 
Miejsce królów zajmują konsulowie. Piastowali tę godność 
pierwsi: Juljusz Brutus i Tarkwinjusz Collatinus. Wskutek 
stałej, zwycięzkiej wojny z ościennemi ludami, z Latynami 
(bitwa na jeziorem Regilusem 496) i Etruskami (zniszczenie 
Veji), zwiększa się okrąg terytorjalny Respubliki znacznie. 
Rzym rósł, potężniał, panował. W 494 przed Chr. ustalono 
już trybunał ludowy; przez niego zdobyli Plebejusze równo
uprawnienie polityczne. Rozkwitu potęgi rzymskiej nie wstrzy
mał nawet napad Gallów i zniszczenie miasta w 390 roku. 
Fakt ten spopularyzowany opowieścią o gęsiach na Kapitolu, 
które krzykiem przebudziły mieszkańców, dając znać o gro- 
żącem niebezpieczeństwie. Z porażki otrząsnął się Rzym 
prędko. Szczęśliwa wojna z Samnitami (342—290) i z królem 
Pyrhusem z Epiru, rozpostarła władzę rzymską na Italję całą. 
Trzy wojny punickie (264—146) przynoszą jej Sycylję, Sar- 
dynję, Korsykę, Hiszpanję, Cisalpińską Gallję, a w końcu Karta
ginę. Przez zwycięstwa dalsze zdobywa Rzym w 168 Mace- 
donję a w 146 Helladę. Wraz z panowaniem nad światem 
spływają do Rzymu bogactwa nieprzebrane i skarby klasy
cznej sztuki. Naodwrót Rzymem zwycięskim zawłada grecka 
kultura umysłu i piękna, lecz i zarazem bezgraniczny zbytek 
i rozrzutność. Poczynają się w łonie narodu walki nowej 
szlachty (Nobilitas) z ludem, której ofiarami padają przywódzcy- 
reformatorzy Tyberjusz i Grachus. Lata 112—106 przynoszą 
wojny z królem Numidyjskim Jurgurtą, lata 104—101 z Cym- 
brami i Teutonami, potem następuje walka związkowców, 
oraz współzawodniczących ze sobą wodzów Marjusza i Sulli 
(82—79) zakończona dyktaturą Sulli.

Dr. Brodzki. Przez Włochy do Ziemi Faraonów. 4
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W roku 66 zostaje pokonany król Pontu Mitridates przez 
Pompejusza. Wódz dzieli odtąd tryumwirat z Juliuszem Ce
zarem i Crassusem. W 53 r. w bitwie z Partami ginie Crassus, 
a między Pompejuszem i Cezarem wybucha walka. Ten 
ostatni, zwycięzca Gallów, gromi jeszcze swego rywala 
w 48 r. pod Farsalą, sam ginie ofiarą republikańskiego spisku 
i z ręki. synowca Brutusa. Odtąd następuje przełom. Rze- 
pospolitej już wskrzesić nie mogą usiłowania jej szlachetnych 
obrońców. Brutus pada pod Filippi a rząd obejmuje nowy 
tryumwirat, (Oktawian Lepidus, Antoniusz.)

Wzajemna zazdrość i współzawodnictwo dwu ostatnich 
mężów wywołuje wojnę domową. Pod Aktiurn niszczy 
August Antoniusza i związaną z nim Kleopatrę. Tragiczna i 
samobójcza śmierć obojga daje mu Egipt. Tryumfujący wraca 
do Rzymu i zgromadzonemu ludowi ogłasza się Cezarem. 
Panowanie jego początkowo świetne i szczęśliwe, zaćmiewa 
klęska jego wodza Varusa w lasach teutońskich 9 roku po Chr. 
i nieszczęścia rodzinne. Rod Oktawiana wygasa na Neronie. 
Rządy tego wściekłego degenerata zbyt są znane, wypełnione 
grozą prześladowań i mąk chrześcijańskich oraz pożarem 
Rzymu, przez który chciał cezar odwrócić gniew słuszny ludu 
na siebie, zwalając winę na chrześcijan. Następnie panuje 
Wespazjan Flawjusz; ostatnim jego potomkiem na tronie był 
okrutny Domicjan (81—95). Potężne Coloseum, najwymo
wniejsze dzieło przeszłości, wzniósł Wespazjan. Za rządów 
Trajana (98—117) wzrasta państwo do największego obszaru. 
Obaj cezarowie Antonius Pius i Antonius Philosophus, zwani 
wspaniałomyślnymi, byli też gwałtownymi tyranami i prze
śladowali chrześcijan. Tworzył się rozkład; burzyli się nie
wolnicy, z północy płynęły fale barbarzyńców, wstrząsając 
potężnem państwem. Rzym szedł szybkiemi krokami do upad
ku. Ani energja i odwaga osobista cezarów, Aureliana 
(270—75) i Probusa (276—283), wreszcie Dyoklecjana, po
wstrzymać ruiny nie mogły. A tym czasem w podziemiach 
grobowych zamiejskich, przy świetle lampki oliwnej, rodził 
się w bólu, ekstazie i męczeństwie świat nowy — świat po
kory, ubóstwa, niecnoty i wytrwałości — świat chrześcijański.
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Rósł i potężniał, by zasiąść na tej stolicy i rozkazywać na 
wieki — „urbi et orbi“ .

Konstanty Wielki w 312 roku przyjmuje wiarę chrześci
jańską i ogłasza ją religją państwa. Wiara się krzewi szybko; 
z katakomb przenosi się służba Boża do rzymskich bazylik i 
oddaje cześć męczeństwu św. Piotra i Pawła. Stolicę cesar
ską ustanawia pierwszy chrześcijański cezar w Byzancyum 
pod nazwą Konstantynopola. Za Teodozjusza (373—393) na
stępuje podział państwa między synów jego. Honorjusz zo
staje cesarzem państwa Wschodniego czyli Bizantyjskiego, 
Arkadiusz obejmuje państwo Zachodnie czyli Rzymskie.

Odtąd liczne hordy Barbarzyńców płyną z północy na 
wieczne miasto. Stolicą wstrząsają kataklizmy dziejowe. 
Opanowuje ją Alaryk w 410 roku a w 455 zdobywa ją król 
Wandalów Genzeryk i zmusza ostatniego cezara Romulusa 
Augustula do abdykacji 476 roku. Państwo Rzymskie ginie. 
Rzym niszczeje, ale symbol wieczności żyje. Stolica cezarów 
staje się stolicą papieską, panującą nad miastem i światem. 
Potęga i wpływ jej wzrasta coraz bardziej wraz z chrześcijań
stwem. Papieże Leon Wielki (440—461) i Grzegorz św. 
(590—604) przydają mądrością i świętobliwością nowy blask 
tyarze. Jeszcze większego rozwoju nabiera stolica apostol
ska, gdy król frankoński Pepin stawia kres zwierzchnictwu 
państwa rzymskiego i władzę papieży nad Rzymem i światem 
chrześcijańskim ustanawia. W dzień Bożego Narodzenia 800 
roku koronuje Leon II Karola Wielkiego na cesarza rzymskie
go, a 950 r. Otto Wielki łączy koronę niemiecką z italską, którą 
odtąd nosili cesarze niemieccy. Władza duchowna jednak tak 
dalece przewyższa władzę świecką, że niejednokrotnie muszą 
panujący korzyć się przed majestatem Ojców św. jak 
Henryk IV przed Grzegorzem VII w Canosię w walce o inwe
styturę. Ale ciągłe nieporozumienia, wojna domowa, których 
Włochy całe były w tym czasie widownią, osłabiły znacznie 
wpływy stolicy apostolskiej. Rezydencja przeniesioną została 
do Awignionu. Utworzyła się Wielka Schyzma Zachodnia. 
Naówczas trybun ludowy (ostatnim trybunem zwany) Cola 
di Rienzi powstał, by dawną rzeczpospolitą na rzymskich

4’
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wzorach opartą przywrócić (1347—54). Powrót z wygnania 
Grzegorza XI w 1370 a jeszcze bardziej przywrócenie jedności 
kościelnej w 1417 roku, unormowały stosunki Rzymu. Do
piero rządy papieży Juljusza II i Leona X, przejętych duchem 
renesansu, podnoszą stolicę apostolską do niebywałego zna
czenia. Genialny zwłaszcza Rovere nietylko okrywa stolicę 
wiekopomną sławą i arcydziełami sztuki, ale jednym rzutem 
oka ogarnia stanowisko Rzymu nad światem. Sięga aż hen 
na kresy mu powierzonego chrześcijaństwa, zna jego potrzeby 
i cele; jako przykład choćby służyć może wzniesiony kosztem 
świętopietrza wielki bastjon obronny w przedmurzu chrześci
jaństwa w Kamieńcu-Podolskim.

Ze świata całego płyną teraz do wiecznego miasta boga
ctwa i dary i na rozsypiskach dawnych wyrasta nowa stolica 
w pałace i niezliczone kościoły — Rzym Odrodzenia. Wielcy 
artyści jak Rafael, Michał Anioł, Botticelli, Bramante, San 
Galio i inni zdobili arcydziełami dłuta i pędzla te budowle. 
Niestety ucierpiał Rzym wskutek rabunku niemiecko-hiszpań- 
skich wojsk Karola de Bourbon. Zginęły w pogromie niejedne 
dzieła sztuki. Lecz życie artystyczne niebawem znów zakwi
ta za Sykstusa V (1585—90), zwanego słusznie odnowicielem 
Rzymu.

Epoka ta przynosi wiecznemu miastu szeroki rozmach bu
downictwa, ale jednocześnie traci sztuka swe szlachetne linje, 
przeradza się w przesadę, w manieryzm, w styl Barocco. Jej 
najwybitniejszymi przedstawicielami z tej epoki są w Rzymie: 
Fontana, Bernini, Maderna. Malarstwo ma jeszcze świetnych 
twórców jak Dominichina, Guido Reni’ego, Caracci, Caravagio, 
Carlo Dolce, Ribeira i innych.

Papieże stają się prawdziwymi mecenasami sztuki. Dal
sze wykopaliska przez nich prowadzone w Kampanji, przy
noszą rzadkie arcydzieła klasycznej rzeźby. Urastają też do 
niebywałego znaczenia spokrewnione z nimi rody, które pro
wadzą świetne dwory i gromadzą skarby sztuki.

Od 1804 do 1814 został Rzym wcielony za Napoleona do 
cesarstwa francuskiego; wiele w tym czasie arcydzieł uwie
zionych zostało do Francji. W 1870 r. dnia 20-go września
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przez wyłom w Porta Pia wchodziły wojska Włoch Zjedno
czonych pod wodzą Garibaldiego do wiecznego miasta. Dziel
nice Włoch odtąd zostały połączone, a na tronie zasiadła naj
starsza dynastja włoska, dom sabaudzki. Pierwszym królem 
został Wiktor Emanuel I, po nim syn jego Humbert, ofiara 
anarchistycznego zamachu, obecnie panuje Emanuel II.

Rzym starożytny.
Od strony północnej po lewym brzegu Tybru przez Porta 

di Popolo, na wzorach Michała wzniesionej, przybywa po
dróżny na Piazza del Popolo. Środek placu zajmuje obelisk 
egipski w 1587 przywieziony z Heliopolisu. Ztąd rozchodzą 
się trzy najpiękniejsze i najdłuższe ulice nowoczesnego Rzymu 
w przeciwległych sobie kierunkach. Pierwsza z nich długa 
na 1500 metrów, to słynna Corso Umberto, na prawo od niej 
Strada Ripeta prowadzi do Panteonu, a na lewo jest Strada 
del Babuino. Corso Umberto jest główną arterją miasta, miej
scem przejażdżek popołudniowych całego rzymskiego świata, 
jako też i ruchu karnawałowego. Zdobny jest w liczne wspa
niałe i oryginalne pałace. Tylko zbyt wystające dawne fasady 
budowli zacieśniają i przyćmiewają i tak niezbyt szeroki bul
war. — Przed samą Piazza Venezia przecina Corso inne rów
nież nowoczesne Corso Vittore Emanuele, zwane też Via Na- 
zionale. Na Piazza Venezia widzimy piękny pałac wenecki 
czyli Palazzo Venezia. Wzniósł go papież Paweł II w stylu 
wczesnego renesansu z bloków Colosseum. Do chwili w y
buchu wojny był on gmachem poselstwa austriackiego, jak i 
też własnością autrjackiego rządu. Na tymże placu mieści się 
jeszcze pałac wykonany przez Bramante’a, zawierający apo
stolską kancelarię. Na lewo obok Palazzo Venezia wznosi się 
kolosalny posąg kapłanki Izydy przezwany później „Madame 
Lucrezia“ . Lukrecja była znana jako małżonka Tarkwinjusza 
Collatinusa. Podanie mówi, że niezwykle piękna i cnotliwa 
przenieść nie mogła zgwałcenia przez Tarkwinjusza VI, więc 
ze wstydu skończyła samobójstwem. Była przyczyną upadku 
władzy królewspiej w Rzymie i powstania Rzeczypospolitej.
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Kościół Santa Maria di Loreto, który przed sobą mamy, 
również w renesansowym stylu budowany przez San Galio, 
stoi na dawnym Forum Trajani, na tymże miejscu, gdzie cesarz 
Hadrjan świątynię „divi Trajani" postawił. Same Forum Tra
jani jest jedną z najwspanialszych kreacji starożytnego Rzymu, 
co do rozmiarów i sztuki. Przez plac ten zamierzał Trajan 
przeprowadzić drogę, projektowaną jeszcze przez Cezara, 
która polegała na przebiciu grzbietu górskiego i połączeniu 
wzgórza Kapitolińskiego z Palatynem. Tu na tym placu wzno
sił się dumnie konny posąg Trajana i mieściła się cenna biblio
teka Ulpia i bazylika Ulpiana. Dziś z dawnych świetności 
strzela w niebo tylko 43 m. wysoka, wyszczerbiona przez czas 
i nawałnice kolumna Trajani*) i jej płaskorzeźby, opiewające 
wyprawę Cezara na Daków. Wedle opowieści pod kolumną 
w złotej urnie spoczywały popioły Trajana, które jednakże 
przy wykopaliskach nie znaleziono.

W powrotnej drodze z Forum Trajani przez Piazza Vene- 
zia i Giulio Romano, przybywamy na Piazza Aracoeli, a ztąd 
prowadzą w górę strzeżone przez dwa egipskie lwy bazaltowe 
schody na Wzgórze Kapitolinskie, niby do serca starożytnego 
Rzymu, gdzie ongi wznosiło się zamczysko stolicy — Arx**) — 
i przybytek opiekuńczego bóstwa Jupiter Latiaris. Kapitol był 
starszym od całego Rzymu. Dziś wzgórze składa się z trzech 
części, pierwszy szczyt północny z Kościołem S. Maria Ara
coeli, drugi wieńczy Palazzo Caffarelli, należący do poselstwa 
niemieckiego a między nimi lekkie wgłębienie stanowi Piazza 
del Campidoglio.

Starożytny bronzowy posąg konny Marka Aureljusza, za
chowany doskonale, stanowi jedną z największych ozdób Kapi-

*) Syktus V kazał zdjąć statuę Trajana i zastąpić ją wizerunkiem św. Piotra.
**) W starożytności położony był zamek — arx — na szczycie pół

nocnym Kapitolu, gdzie obecnie znajduje się Aracoeli. Na zamku było 
auguraculum, zkąd augur znaki niebieski badał. Opodal na kapitolińskim 
wzgórzu stała wielka świątynia Jupitera, w której zarazem Minerwie i Ju- 
nonie cześć oddawano. Okrążała świątynię „Area Capitolina“, której środ
kowe zagłębienie stanowiło przypuszczalnie asylum Romulusa. Na stoku ku 
Forum położone było tabularium t. j. archiwum, a na południowym szczycie 
znajdujemy skałę Tarpejską.
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tolińskiego placu. Zaraz wprost wejścia stoi naprzeciw scho
dów Pałac Senatorski, na prawo pałac Konserwatorów, a na 
lewo Museo Capitolino. W Pałacu Senatorskim dziś jeszcze 
zasiada magistrat miejski i mieszczą się bjura rady miejskiej i 
urzęda magistralne. Wszystkie te trzy budowle wykonane są 
według planów Michała Anioła i zawierają zbiory niezwykle 
rzadkich starożytnych rzeźb i bronzów, oraz malowideł.

W górnej sali posiedzeń pałacu senatorskiego są biusta 
marmurowe honorowych obywateli miasta, a więc przede- 
wszytskiem uwieczniono tu Cavour’a i Garibaldiego. Ze 
szczytu przyległej doń wieży o 260 schodach z roku 1572 na
pawa się oko ślicznym rozległym widokiem na Rzym i jego 
okolice. — Dalej w Pałacu Konserwatorów mamy statuę 
Urbana VIII dłuta Bernini’ego, Inocentego X Alligard' ego, 
Kapitolińską wilczycę, symbol starożytnej Romy, oryginalny 
bronz grecki z V wieku, biust Victora Hugo, ofiarowany przez 
Francję, głowę Meduzy, Bernini’ego, i różne pamiątki po Gari
baldim i t. d.

Z licznych i pysznych starożytnych rzeźb i reljefów w y
mienię przynajmniej Satyra z młodą panterą. Chłopca z żół
wiem, Geniusza z rogiem obfitości, kilka rzadkich bronzów: 
chłopiec wyjmujący sobie cierń, grecki oryginał z X wieku 
przed Chr., Djanę z Efezu i cenną galerję obrazów: Francesco 
Francia, Veronese, Van Dyck, Velasquez, Vecchio (Chrystus i 
jawnogrzesznica).

W Kapitolińskim Muzeum zwraca uwagę zaraz w podwó
rzu oryginalnie pojęty bóg rzeczny, kolosalnych rozmiarów 
Marforio, do którego przyczepiano odpowiedzi na satyry Pas- 
quina.*) W licznych salach uderzają nas rzeźby: sarkofag 
Achillesa, Gal umierający, Satyr wedle Praxyteles’a, płasko
rzeźba z fryzu świątyni Neptuna, Leda z łabędziem, biusty 
sławnych mężów, olbrzymia głowa Junony, spopularyzowana 
grupa Amor i Psyche i t. d. — Wreszcie w osobnej niszy kró
luje i czaruje Venus Kapitolińska, arcydzieło dłuta podług 
Praxitelesa wykonane. Wedle niektórej oceny odnosi zwy-

*) Pasquino był nader dowcipnym wierzokletą, szewcem z fachu, 
który miasto satyrami i szydzącemi poszkwilami bawił.
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cięstwo z rywalkami swemi, t. j. Milońską w Luwrze i Medy- 
cejską w Florencji. Jak już poprzednio wzmiankowałem, 
wieńczy najwyższy wierzchołek północny Kapitolu kościół 
S. Maria in Ara Ceoli. Nazwa pochodzi od ara coeli, t. j. ołtarz 
nieba, wzniesiony przez Augusta u szczytu Kapitolu na pa
miątkę ukazania mu się na tym miejscu, jak legenda niesie, 
Przenajświętszej Panny z Dzieciątkiem Jezus.

Nieco bardziej ku północy widnieje rozpoczęty, wspania
łych rozmiarów pomnik narodowy, poświęcony Wiktorowi 
Emanuelowi, jako pierwszemu królowi Zjednoczonych Włoch.

Ze szczytu Kapitolu prowadzi stroną południową droga 
kręta ku najsłynniejszej dzielnicy dawnego Rzymu na Forum 
Romanum, środowiska ruchu politycznego, stołecznego staro
żytnego świata i jego życia. — Plac się ciągnął między 
Kapitolem, Eskwilinem i Palatynem w kierunku Colos- 
seum i liczył 154 metrów długości i 52 metrów szerokości. Już 
za czasów królewskich stanęła w północnym rogu Forum 
wzniesiona przez Tullusa Hostiljusa 1) Curia hostilia, (t. j. Ra
tusz), gdzie się gromadzili Patrycjusze i komitet Curii na na
rady. Na lewo u stóp Kapitolu znajduje się jeszcze w całość 
utrzymany: 2) Carcer Mamertinus (Więzienie Mamertyńskie),. 
za nim na prawo wzdłuż kapitolińskiego pagórka 3) Świąty
nia czyli Templum Concordii i 4) Templum Wespazjana i Ty
tusa. Ostatnie opierały się o Tabularium (Archiwum Capitolu) 
i wybudowane zostały przez Domicjana na cześć jego ojca i 
brata. Carcer Mamertyński zaś był najdawniejszem więzie
niem rządowem. Ginęli w nim w niewoli i mękach wrogowie 
Rzymu; Jugurtha i Vercingetorix śmierć tu znaleźli. I tu miał 
być więziony św. Piotr. Pamięć św. Apostoła związana z na
zwą kaplicy górnej San Piętro in Carcere, zkąd 28 stopni stro
mych prowadzi w głąb nory więziennej. Od Palatynu naj
bliższą świątynią było 5) Templum Saturni, które od 
niepamiętnych czasów jako skarbiec służyło (Aerarium 
publicum), potem zmierzamy na obszerne ruiny: 6) basilica 
Julia. Była to hala sądowa „sąd 100 mężów" zwana. Po
dwórze zewsząd otwarte, wyniosłe, kolumnadą otoczone, gdzie 
się lud na wyroki gromadził. — Opodal stała świątynia obu-
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dwu Dioskurów: 7) Castora i Polluxa. Wedle podania widzia
no w dniu bitwy u jeziora Regillus przy basenie (fons Jutur- 
nae) na Forum, zkąd 
Westalki codziennie wo
dę czerpały dla obmycia 
naczyń świętych, dwóch 
boskich jednakich mło
dzieńców w kąpieli, 
którzy Rzymowi zwy
cięstwo przepowiadali.
Im na chwałę wznie
siono tę świątynię. Da
lej tuż u stóp Palatynu 
była świątynia 8) Tem- 
plum di Vesta, gdzie 
czczono bogini Westę, 
strażniczkę ognia i wo
dy, dwu niezbędnych do życia żywiołów. Dziś pozostało zeń 
już tylko dno kociołka, we wgłębieniu którego westalki dzie
wice świętego ognia strzegły. Mieszkanie Westalek znajdo
wało się w 9) Atriuin Vestae o kilka kroków dalej, zawierało 
urzędowe i gospodarcze izby kapłanek.

Naprzeciw świątyni oddzielone od niej przez Via Sacra") 
widzimy rozsypiska Regia czyli urzędowe mieszkanie naj- 
pierwszego kapłana Pontifex Maximus).**) Była to jedna z re- 
zydencyjnych budowli Rzeczypospolitej. Ściany zewnętrzne 
Regii miały różne na sobie notatki t. zw. Fasti consulares, to 
jest wykaz najwyższych urzędników, tak samo jak i zapiski 
odbytych tryumfalnych pochodów. — We wnętrzu zaś znaj- 
dawało się Tabernaculum, w którem wisiały włócznie Marsa 
i 12 świętych tarcz. Jeśli się zderzyły o siebie, była to oznaka 
nieszczęścia dla państwa. Tu również przechowane były

*) Via Sacra dawna ulica tryumfalna, przeznaczona na uroczyste po
chody, przecinała Forum, ciągnąc się od Kapitolu w kierunku Colloseum.

**) Na Pontifexie czyli najstarszym kapłanie polegał urząd zerwania 
w razie niebezpieczeństwa grożącego Rzymowi mostu wiodącego z Forum 
bowarium (Targ na woły) na prawy brzeg Tybru i następnie wzniesienia 
tegoż mostu na nowo; ztąd nazwa „budowniczy mostu" Pontifex Maximus.

Świątynia Westy.
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święte ofiarnicze przybory, oficjalne Dokumenta Pontifexa, 
Kalendarz i Roczniki. — Właściwie prywatne mieszkanie Pon- 
tifexa Maximusa mieściło się w osobnym przyległym domu, to 
jest w Domus Publica. Zamieszkiwał go Juljusz Cezar jako 
ostatni Pontifex. Cezar August przeniósł swą rezydencję na 
Palatyn a dom Westalkom darował.

Przed Regią na środkowym placu było miejsce zgroma
dzeń dla Plebsu oraz dla politycznego życia. Przed Regią 
również stała mównica, „Rostra nowa“ czyli Julia zwana, dla 
odróżnienia od Rostry w Curii hostilis. Za Rostrą wznosiła 
się Estrada zaokrąglona, na której zabierali miejsce senatoro
wie, kwirici oraz potomkowie znakomitych rodów rzym
skich i poselstwa zagraniczne z okazji rozpraw i mów poli
tycznych.

Obok Regii postawił Cezar August ku czci uwielbianego 
wuja swego Juljusza Cezara świątynię Templo Divi Julii. Pod
stawa jednej z kolumn od strony wschodniej świątyni do dziś 
oznacza palenisko, na którym zwłoki Cezara spłonęły dnia 
19-go marca 44 r. po Chr., i gdzie Marek Aureljusz pamiętną 
po wsze czasy świetną mowę pogrzebową wygłosił.

Wschodnią stronę Forum wypełniały sklepy i chodniki 
kryte. Z czasem ustąpić zupełnie musiały, by pomieścić inne 
ważniejsze budowle. Stanęła tu ogromnych rozmiarów basi- 
lica Constantini, potem templo di Faustina, które Antonius Pius 
małżonce swej wznieść kazał, oraz jeszcze zachowana brama 
czyli łuk tryumfalny Arcus Septimi Severi przed świątynią 
Templo di Concordia z roku 203 po Chr. Od południa ku 
Coloseum rysuje się szlachetną linją w piękne płaskorzeźby 
łuk Tytusa (Arcus di Tito) w pamięć zwycięstwa nad żydami 
i zdobycia Jerozolimy.*) **)

*) Kwirici (Quirites) nazywano początkowo zjednoczonych z Rzymia
nami Sabinów od miasta Cures; określeniem tem mianowano później lud 
cały w stosunku do praw obywatelskich.

**) Z wykopalisk Forum, rozpoczętych od roku 1872 wzdłuż Palatynu 
przechowały się: łuk Septyma Severa, kolumny świątyni Wezpazjana, Saturna 
i Castora, ruiny bazyliki Julii, kolumny Phokas’a, ruiny świątyni Faustyny 
i Antonjusza, obok bazylika Konstantyna, rozsypiska podwójnej świątyni Venus 
i Romy i od południowej strony w całości łuk Tytusa w kierunku Colosseum:
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Uwagę naszą zwraca prowizoryczna budka. Tu się znaj
duje odkryty przed kilkunastu laty pomnik Lapis Niger zwany, 
który jest starszym od Forum i powstał w czasach jeszcze dla 
Rzymu mitycznych. Jestto blok kwadratowy z czarnego 
marmuru o bardzo dawnych napisach; spoczywa na podstawie 
— konusie — zawierającym popioły. Ważne to odkrycie w y
wołało spór między archeologami. Pozostawiono mu nazwę 
grobu Romulusa wedle świadectw z ostatnich stuleci przed Chr. 
ówczesnych rzymskich pisarzy.

Forum to jakby fragment skamieniałego eposu. Patrząc 
na wyszczerbione filary strzelające nieruchomo w niebieski 
strop lub na te odłamy sklepień jakby ręką Tytana wzniesione 
ulatuje wyobraźnia daleko wstecz ku czasom i ludziom, któ
rych „pierś ludzka była nie na miarę krawca, lecz Fidyasza." 
Przez zwykłe fatum dziejowe i one minęły jak sen, jak burza; 
pozostało z nich to, co jest nieśmiertelne: klasyczne piękno.

Z tem uczuciem wstępowałem na wzgórze Palatynu, poło
żone tuż po nad Forum. Ze względu na odgrzebane tu w cza
sach ostatnich pałace i pamiątki starego Rzymu ma ono nie 
mniejsze znaczenie dla archeologji niż Forum. Po pomyślnej 
bitwie pod Actium pierwszy cesar Oktavian Augustus przeniósł 
na Palatyn rezydencję, a obok pałacu kazał postawić niezwy
kłego przepychu świątynię Appolona, która się w 363 r. spaliła. 
Tyberjusz rozbudował pałac; później jednak wystawił sobie 
dwór inny na przeciwległym Kapitolu, zwany Domus Tiberia- 
na. Pałac cezarów znów powiększył Kaligula i połączył go 
mostami z Kapitolem i Forum.

Nero postawił jeszcze wspanialszą budowlę. Jego złoty 
dom z ogrodami stanął na wzgórzu Eskwilinie. Wespazjan 
powracał znów na dawną siedzibę cezarów do „Domus Augu- 
stana“, który Domicjan szalonym zbytkiem przyozdobił. Od
tąd pałac ten pozostał stałą rezydencją dworu i nosił miano 
Domus Flavia. Według zarysu, który nam się dziś jasno 
przedstawia (część bowiem pałacu leży dotąd jeszcze pod zie
mią pod wilą (Mills) wchodziło się z przedsionka zaraz do wiel
kiej sali audjencjonalnej i tronowej (Tablinum). Na prawo mie
ścił się rodzaj bazyliki, gdzie cezar sam sądom przedwodniczył,
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a na lewo znajdowała się kaplica domowa cesarska t. z w. 
Lararium. Dwa przejścia prowadziły z Tablinum obok tronu 
do olbrzymiego Peristylu służbowego, a w dalszej perspekty
wie leżała wielka sala jadalna: Tricliinum. Od niej na prawo 
mieściła się hala zw. Nymphaeum. Poza Triclinium była Bi
blioteka, a dalej po za nią rodzaj szkoły służbowej dla niewol
ników cezara: Paedagogium. Ztąd na południe, gdzie obe
cnie się wznosi klasztor św. Bonawentury, znajdowało się tak 
zwane Stadium dla igrzysk gimnastycznych dzieło Domicjana, 
z którem graniczyła cesarska bibljoteka. Ruiny przylegające 
do Stadium należą do pałacu Commodusa i Septyma Severa.

Wracamy znów przez most na wielką platformę z roz
ległym widokiem, zkąd zazwyczaj rodzina cesarska przyglą
dała się kolczy w głównym cyrku (Circus Maximus) między 
Palatynem a Aventynem położonym. Ustawionym był w nim 
ogromny tor wyścigowy dla biegów konnych i powozowych 
(circenses); cały cyrk mógł pomieścić 200 000 widzów. 
W środku umieszczoną była przegroda zdobna w statuy, którą 
ścigający się musieli omijać. W czasach późniejszych zastą
piono ją obeliskiem, który obecnie umieszczony jest na Piazza 
del Popolo; inny przez cezara Konstantyna ustawiony zdobi 
teraz plac Lateraneński.

Z dawnych świetności nie pozostało już dziś nic. Nawał
nice barbarzyńców z północy, częste pożary niszczyły Rzym, 
ale najgorzej dały się we znaki wieczystemu miastu wieki 
średnie. Pogarda przeszłości związana z pamięcią okrucieństw 
i męczeństwa wiekowe skazywały budowle klasyczne na za
gładę. Z marmurów cesarskich i arcydzieł sztuki wypalano 
wapno; wynoszące się rody po nad tłum stawiały sobie pałace 
z marmurowych bloków Palatynu i Kapitolu. Do dziś prze
chowuje się przysłowie rzymskie: „Gosa non hanno fatto i 
barbareschi, hanno fatto i barberini." Wiek odrodzenia do
piero świat klasyczny przeczuł, ocenił i wskrzesił.

Między Palatynem a Awentynem we wgłębieniu znajdo
wał się Targ na woły, Forum bowarium zwany, na północ zaś 
od tegoż było Forum olitorium (Targ oliwny). Oba place oto
czone były wspaniałemi świątyniami.
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Dążąc znów przez Forum romanum po przez łuk Tytusa i 
mijając świątynię Venery i Romy, przybywamy do najwięk
szego kolosu Rzymskiego, amfiteatru Flavianów dla walk 
zwierzęcych i zapasów gladjatorskich, do tak zwanego. Colo
seum. Dziś jeszcze sterczą wspaniale ruiny jak olbrzymia 
wizja starożytnego świata, ta potężna budowla przez Wespa- 
zjana zaczęta, przez Tytusa ukończona, która tyle, tyle tysięcy 
ofiar pochłonęła. — Nazwa jej pochodzi od kolosalnej statuy 
Nerona jako Apollo, umieszczonej poprzednio przed Neronow- 
skim „Domus Aurea“, a przeniesionej na plac ten z rozkazu 
Hadrjana.

Potoki ofiarnej krwi męczeńskiej obficie skropiły potężne 
ruiny i dziś na wspomnienie tych czasów grozy, dreszcz 
wstrząsa. O świetle księżyca lub w blasku ogni bengalskich 
poszczerbione groźne mury zdają się wywołać cienie potwor
nej przeszłości. I zdaje nam się, że z mroków wynurzają się 
duchy umęczonych chrześcijan na ciemnym zarysie olbrzyma, 
zdaje się unosić jeszcze ich hymn dziękczynny do Stwórcy 
wszechrzeczy, hymn tryumfalny, hymn zwycięzki nad ów
czesnym światem pogaństwa, hańby i zbrodni.

Długość przecięciowa amfiteatru wynosi 188 metrów, 
arena 156, wnętrze pomieścić mogło 50 000 osób. Wysokość 
składa się z 4 piętr czyli galerji i liczy 48 metrów.

Rzymianie wogóle przywiązywali wielką wagę do zakła
dów publicznych, przeznaczonych dla zgromadzeń, rozrywek 
i kształcenia. Obok cyrków i amfiteatrów, zapasów gladjator
skich i walk zwierzęcych, obok instytutów dla igrzysk gimna
stycznych, istniały obszerne bibljoteki jak Biblioteka Ulpia, 
Biblioteka Capitolina i założone przez Adrjana Athenaeum, 
rodzaj wyższej akademji pod kierownictwem specjalnych pro
fesorów zostającej, której celem było kształcenie w poezji ła
cińskiej i greckiej, oraz wymowie.

Troszczyli się również Rzymianie o zaopatrzenie miasta 
w dobrą wodę. Wspaniałe wodociągi czyli Aquaeduki zdumie
wają nas dziś urządzeniem, a świadczą, jak wysoko stała 
wówczas sztuka inżynierska. W ścisłym z niemi związku sta
ły baseny Fontes, Piscinae (otwarte sadzawki, przeznaczone
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do pływania), Balnea (małe zakłady kąpielowe), Nymphaeae, 
wykwintne pod kopułami domy zdrojowe, ale przedewszyst- 
kiem najbardziej imponujące były Termy miejskie.*) Urzą
dzenia wspaniałe i z niesłychanym wykwintem są najwymo
wniejszym dowodem jak luksus i komfort w starożytnym Rzy
mie był rozwinięty. Potężne dziś jeszcze ruiny o tytanicznej 
budowie sterczą jako pozostałość Termów Caracalli**) na 
drodze z Circus Maximus na południe od Via di Porta Seba
stiano ku Via Apia**), to jest grobów. Były one przez wszyst

kie czasy najwykwitniej- 
szemi kąpielami świata, naj
bardziej śmiałą i potężną 
budowlą, zawierającą 16 000 
oddzielnych łazienek. Dzie
liły się na Frigidarium, to 
jest urządzenie dla zimnych 
kąpieli, dla ciepłych było 
Tepidarium a Caldarium dla 
parowych. Inne oddziały po
boczne Termów zawierały 
hale i Peristyle, z których 
jeden służył jako sala kon- 
wersacyjna, drugi dla gier 
gimnastycznych. Od wscho
du ciągnęła się budo
wla na przestrzeni 120 m. 
szerokiej i 330 m. długiej, 
stanowiąca arenę wyścigo
wą — Stadium.

Z akweduków tych tak chlubnych tworów starożytnej

*) Były w Rzymie jeszcze inne Termy: Dyoklecjana naprzeciw teraźniej
szego dworca, w średnich wiekach przerobione na klasztor, obenie muzeum 
wykopalisk, i Termy Trajana na Eskwilinie po części na ruinach domus Aurea.

**) Caracalla, syn cesarza Septyma Severa, nosił to miano dla ulubio
nego stroju, galijskiego odzienia wojennego.

***) Przy via Apia są jeszcze liczne pozostałości nagrobków oraz mo
numentów nagrobkowych starożytnego Rzymu jak grobowiec Cecylii Metelli 
i piramida Cestiusa, obydwa z czasów cesarza Augusta.

Fontana papieża Pawła V. 
dawna Aqua Trajani.
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wielkiej Romy, do dziś 4 są jeszcze w użyciu: Aqua Vergine 
(w 1450 r. odnowiona), która zasila najpiękniejszą fontannę 
Rzymu Fontannę di Trevi, Aqua Marcia (1870 odnowiona), do
pływająca za Piazza della Therme również do jednej świetnej 
fontanny, Aqua Felici Sykstusa V (Fra Felici) tworzy jako głó
wny basen Fontannę di Termini i Aqua Paola (dawna Aqua 
Trajani) przez Pawła V wznowiona na prawym brzegu Tybru, 
zasila Fontannę Paolina na wzgórzu Janiculum i oba wodo
tryski na placu św. Piotra.

Na każdego mieszkańca stolicy dostarczają te wodociągi 
w 24 godzinach po 700 litrów wody, z których 500 na własny 
użytek obrócone być mogą.

Ascenizacja miasta czyli oczyszczenie z nieczystości, za
początkowana jeszcze za rządów królewskich przez wspaniale 
urządzone kloaki, (kanały ściekowe), została powiększona i 
udoskonalona za czasów Rzeczypospolitej i cezarów. (Cloaca 
Maxima.) Wymienić tu też należy Latrinae (publiczne w y
chodki w liczbie 144) i Lupanaria (bordele), których Rzym li
czył 46. Przez Cloaca Maxima, jedną z nadzwyczajnych urzą
dzeń Rzymskich przy łuku Septymą Severa umieszczoną, 
spływają liczne ścieki miejskie do Tybru.

Prócz ozdobnych gmachów architektonicznych, przy
strojone było miasto w łuki tryumfalne (Arcus) oraz Porticus 
i Jani. Porticus były to hale przy domach, otoczone kolumna
dą; Arcus =  łuki, ozdabiały jako bramy tryumfalne place i 
ulice, po których pochód zwycięzki przechodził; Jani zaś były 
łuki przechodowe na bardziej ożywionych ulicach. Jeśli 
przejście uliczne było pojedyńcze, zwyczajne, zwano je Gemini, 
(t. j. dwugłowe), lecz gdy droga się krzyżowała, rozchodząc 
się w cztery kierunki, wtedy spoglądały w środku 4 oblicze 
głowy Janusa i nosiły miano wówczas łuku Jani quadrifrontis. 
Podobny Janus quadrifons został wzniesiony przez Konstan
tyna po zwycięstwie nad Maxencijuszem, i stoi dziś jeszcze na 
niewielkim placyku przed kościołem San Georgio in Velabro.

Z innych pamiątek Rzymu starożytnego niepodobna omi
nąć pola marsowego (Campus Martius) między Tybrem a Via 
Flaminia położonego. Przeznaczonym był jako miejsce gimna-
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stycznych igrzysk dla młodzieży oraz ku czci boga Marsa. 
Dalej Castra Praetoria, wielkie koszary dla Pretorianów, które 
cesarz Tiberjusz dla swej 10 000 gwardji przybocznej wystawił 
i które dziś jeszcze prawie po 20 wiekach istnienia służą za 
mieszkanie żołnierzom włoskim.

Niedaleko od Porta del Popolo wznosi się cylindrowy mo
nument: mauzoleum cezara Augusta. Mury tegoż zużytkowa-

Mauzoleum Hadrjani.

ne są obecnie na amfiteatr Umberto. Opodal widzimy na 
Piazza Colonna kolumnę Marka Aureljusza (Colonna di Marco 
Aurelio), owiniętą w piękne płaskorzeźby, przedstawiające 
cykl walk z Markomanami.

Mauzoleum Hadrjani, o silnej charakterystycznej architek
turze, zwany dziś zamkiem św. Anioła, Castello di San Angello, 
jest jakby dokończenie mostu na Tybrze, który wiedzie 
do Watykanu. Most ten będący łącznikiem między mia
stem i Watykanem, jest nie innym jak starodawny Pons 
Aelius, zbudowany przez Hadrjana w 136 r., z którego 3 środ
kowe łuki dotąd niezmiennie służą. Samo mauzoleum, owalna 
budowla imponujących rozmiarów, otoczona u szczytu mar
murowemu posągami, na wyniosłej podstawie, zawierała pier-
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wotnie grobowce rodziny cezarów aż do Septyma Sewera. 
W epoce średniowiecza, gdy papież Leon IV był zmuszony 
Watykan zabezpieczyć silnym murem przed nawałą saraceń- 
ską 848 r., zmieniono mauzoleum na obronny „castell“ , 
wieńcząc szczyt marmurowym posągiem Archanioła (dłuta 
Michała i Giovanni della Porta), który do dziś na miejscu się 
zachował. Zamek św. Anioła był przez długie czasy schroni
skiem panów Rzymu, zaopatrzony zawsze w amunicję i po
siadał papieskie mieszkanie. Zamieniono je później na więzie
nie rządowe, następnie na koszary; dziś zawiera muzeum.

Obejmując cały ogrom potęgi Rzymu, pogrzebany w tych 
gruzach tak jeszcze imponujących, nasuwają się dziwne reflek
sje i pytania: dlaczego minęły? Są państwa, rzeczypospolite 
i miasta, które giną przez zwykłą logikę dziejów, ale z niemi 
nie wszystko umiera, pozostają hasła i błogosławione ideje, 
które w tłumach nowe życie tworzą i prowadzą ludzkość na 
nowe świetliste szlaki ku nowym wyżynom. Rzym ich nie 
miał, deptał prawa ludzkie, nie stworzył żadnej wielkiej huma
nitarnej ideji. Zwalił się pod ciosem barbarzyńcy jak olbrzym 
wspaniały lecz bezduszny. Lecz duch nieśmiertelny harmonji 
i piękna w myśli i sztuce, który umierający świat pogański zo
stawił, nie zginął; ze snu wieków zmartwychpowstał, by znów 
zakwitnąć nowem życiem jako Odrodzenie i jako Humanizm.

Rzym kościołów i papieży.
Ustalona wiara chrześcijańska jako religja państwowa, 

budziła troskę wiernych o jej rozpowszechnienie przez k o
ściół. Należało zatrzeć świat pogański jeszcze żywy przed 
oczami neofitów.

Już za Konstantyna rozpoczęto budowę kościołów, któ
rych liczba dosięga obecnie 350. Przedewszystkiem jako gro
bowiec pierwszego papieża i apostoła winna była stanąć świą
tynia. Na prośby papieża Sylwestra Konstanty wzniósł przy 
Watykanie Kościół św. Piotra, przy stronie północnej Nero- 
nowskiego cyrku, zroszonego tak obficie męczeńską krwią. 
Zewnętrzna architektura kościelna nie była tak piękną. Przed-

Dr. Brodzki. Przez Włochy do Ziemi Faraonów. 5
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stawiała budynek podłużny otoczony szeregiem kaplic, orato
riów i hospicjów. Wnętrze natomiast zdobne było w liczne i 
bogate płaskorzeźby. Zaznaczał się wpływ sztuki klasycznej,, 
jak to sądzić można z odłamów bazyliki podziemnej św. Piotra, 
tego „chrześcijańskiego Herkulanum" . Z wpływem wieków 
jednak pierwszy dom Boży zdawał się chylić do upadku") i 
już w 1447 papież Mikołaj zaprojektował bazylikę nową na 
miejscu dawnej. Zamiar jednak nie został ziszczony. Projekt 
przeleżał 50 lat w archiwach watykańskich, dopiero Juljusz II 
wydobył go z ukrycia. Powołał do budowy wszystkich naj
znakomitszych artystów. Bramante nakreślił plan. Kościół 
miał mieć formę greckiego krzyża z unoszącą się lekko na 
środku kopułą. Pod uderzeniem młota padła stara bazylika, 
a do jej fundamentów spuścił się po drabinie sam papież i po
stawił kamień węgielny. Zniszczenie starego zabytku stało 
się wielką krzywdą dla archeologii chrześcijańskiej.

Bramante nie dożył spełnienia dzieła swego. Umarł wśród 
rozpoczętych robót. Sangallo, Rafael i Peruzzi prowadzili 
dalej kolejno koncepcję mistrza. Zmiany kierowników działa
ły niekorzystnie. Michał Anioł uratował myśl Bramante’a i 
do końca życia swego, do 1542 roku, kierował architekturą 
kościołą. Wielka kopuła u szczytu stała się owocem jego du
cha. Mimo olbrzymich rozmiarów 42,5 m. w przecięciu, zdaje 
się lekko unosić w niebieski strop i rzec śmiało można, że 
równie doskonałej części architekturalnej potem żaden artysta 
w Rzymie nie stworzył. Jego wzory dalsze wykończył Gio- 
vanni delia Porta.

Lecz znów nastała dla budownictwa niepomyślna epoka; 
barok się krzewił, koszlawił i mącił czystą linję renesansu. Ba
zylika też uległa przemianie. Paweł V rozkazał gruntowne 
przeistoczenie planu; krzyż grecki miał być zmieniony na ła
ciński. Wykonanie powierzył Madernie. Artysta nie mógł 
wybrnąć inaczej, jak przedłużając przednią odnogę krzyża i 
przystawił doń ciężki masywny przedsionek 117  m. długi i

*) Archeologowie temu zaprzeczają i utrzymują, że budowa jako też 
fundamenta były silne i mogły przetrwać wiele jeszcze wieków.
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50 m. szeroki z barokową fasadą. Niestety wrażenie całości 
ucierpiało ogromnie; front przysłonił najdoskonalszy szczegół 
bazyliki: kopułę. Piękność jej kształtu ocenić można tylko 
z odległości. Kosztowna i ciężka kolumnada Berninfego ujęła 
plac w półkole. Miała ona wyobrażać dwa ramiona, któremi 
bazylika św. Piotra ogarnia chrześcijaństwo. Plac przyozdo
bił Sykstus V obeliskiem, sprowadzonym przez Kaligulę 
z Egiptu. Po bokach szumią wdzięczne fontanny Maderny.

Dnia 18-go listopada 1626 r., a więc w 1300 lat po założe
niu pierwszych fundamentów starej bazyliki, kościół św. Piotra 
był ukończony i poświęcony.

Wnętrze kościoła działa wprost fascynująco. Ogrom roz
miarów, ich harmonja i koloryt zestrajają się przedziwnie, 
tworząc całość niezmiernie bogatą i rozmaitą od pełni rene
sansu do baroko. Cały urok świątyni polega jednak na kopule. 
Jest ona jakby pełnym akordem odrodzenia. Po niej sztuka 
renesansowa stacza się, jak to w dalszych szczegółach świą
tyni widzimy, z wyżyn klasycznych ku barokowym pomy
słom. Kopułę wspierają cztery pięciokątne pilastry; liczy 
117 metrów wysokości do latarni. Z góry sączy się światło, 
grając w marmurach całą symfonją barw. Ogromna ilość bo
gatych i artystycznych mozaik i obrazów, jakoteż pomników 
papieży i postaci historycznych, wypełniają wnętrze. Lewe 
ramie bazyliki zawiera między innemi chrzcielnicę, wejście do 
kopuły, grób angielskiego pretendenta tronu, Jakóba Stuarta i 
jego synów (Canova), pomnik Inocentego VIII (Palajuolo) z pu
stym grobem, gdzie zwykle spoczywają zwłoki ostatniego 
zmarłego papieża, wielką kaplicę chóralną, zkąd często roz
legają się dźwięki, obraz mozaikowy Maria Immaculata 
(Bianchi), obdarzony w 1904 koroną brylantową, powiększoną 
kopję Transfiguracji (czyli Przemienienia Pańskiego) Rafaela 
w mozaice i kaplicę Klementyńską z grobowcem Piusa VII 
(Thorwaldsena) i t. d. Tamże znajduje się jeszcze 10 konfesjo
nałów dla spowiadających się w różnych językach. Środkowy 
ołtarz mieści obraz Guido Reni ego „Ukrzyżowanie Chrystusa" . 
Przed ołtarzem jest grób Palestriny. W Trybunie widzimy 
kolosalną bronzową grupę Bernini ego (barok); obejmuje ona

5*
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sedię drewnianą św. Piotra, opodal grobowiec Urbana VIII 
i obraz Michała archanioła Guido Reni'ego i t. d.

W prawym ramieniu kościelnym gromadziło się w 1870 
Konsyljum. Na nim zatwierdzono dogmat nieomylności pa
pieskiej.

Pod cudną kopułą Buonarottiego wznosi się nad grobem 
apostoła główny ołtarz, przy którym papież lub tylko specjal-

Bazylika św. Piotra i Watykan.

nie papieskiem Breve upoważniony Mszę św. odprawiać może. 
Po nad nim unosi się na kręconych filarach dziwaczne i nie
kształtne tabernaculum Bernini ego, 28 m. wys., przetopione 
ze spiżowego wiązania dachowego Panteonu. Przed grobem 
św. Piotra znajduje się Wyznanie Maderny, przy której 95 lamp 
bronzowych płonie dniem i nocą. Podwójne schody marmu
rowe prowadzą do dołu i tam w postawie klęczącej spoczywa 
śliczny posąg Piusa VI Canovy.
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Przy ostatnim filarze średniej nawy króluje w postawie 
siedzącej posąg bronzowy św. Piotra z V wieku na wzorach 
klasycznych wykonany; jest on kopją posągu kamiennego, 
przechowanego w podziemiu. Podają go niektórzy archeolo
gowie za posąg rzymskiego konsula. Po nad nim portret 
Piusa IX w mozaice.

Przechodzimy do nawy prawej. Tam zwraca zaraz na
szą uwagę kaplica Przenajświętszego Sakramentu Boromi-

Watykan od ogrodu — Cortille della Gigna.

ni'ego (złocone tabernaculum wykonane przez Bernini’ego). 
Zawiera ona wspaniały grobowiec Sykstusa IV i Juljusza II, 
obu Roverów i przejście do apartementów papieskich, ale naj
cenniejszym klejnotem sztuki rzeźbiarskiej w niej jest przedzi
wna Pieta Michała Anioła. Majestat boskiego cierpienia tchnie 
z tego marmuru. Dalej mamy grobowce królowej Krystyny 
szwedzkiej i margrabiny Matyldy Toskańskiej, obydwa Ber- 
niniego. Na lewo bogata zakrystja, która 4 1/2 miijonów po-
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chłonęła, wykonana przez Marchione. Zawiera ona Stanca 
Capitolare, z sześciu malowidłami Giotta wykonanemi na drze
wie i 10 prześlicznych fresków Melozza da Forli.

W skarbcu przechowywaną jest dalmatyka Leona III, 
którą przywdziewali w wiekach średnich cesarze przy koro
nacji, oraz cenne relikwie, jak: drzewo z krzyża św., chusta 
św. Weroniki i św. włócznia. Za specjalnem pozwoleniem 
zwiedzić można Sagra Grota Vaticana, podziemie bazyliki, za
wierające liczne płaskorzeźby z dawnego kościoła oraz po
mniki papieży; mają one wielkie znaczenie dla rozwoju średnio
wiecznej sztuki chrześcijańskiej.

Ukośnie do bazyliki przelega rezydencja apostolska, t. j. 
Watykan, słynący kaplicami Sykstyńską i Paulińską, z muze
um rzeźb starożytnych, freskami niezrównanemi i t. d. i roz- 
ległemi ogrodami Watykanu. Zawarte w nim niesłychane 
skarby sztuki a ogrom jego rozmiarów, liczący nie mniej tysiąc 
sal, wnętrzy, kaplic i 22 podwórzy, czyni go największym i 
najbardziej godnym podziwu pałacem w świecie. Początkowo 
mieścił się papieski dwór w pałacu Laterańskim, dopiero 
w 1377 Grzegorz XI przeniósł go do Watykanu, który w ciągu 
stuleci uległ ciągłemu przeistoczeniu, upiększeniu i coraz no
wym budowlom. Po zajęciu Rzymu rząd królewski Włoch 
Zjednoczonych pozbawiając papieża władzy świeckiej, gwa
rantował w 1871 stolicy apostolskiej Watykan, Lateran i Pa
łac Castell Gandolfo w górach albańskich z prawami ekstery- 
torjalności.

Wejście główne do Watykanu strzeżone przez gwardję 
szwajcarską, znajduje się od placu św. Piotra przez bronzowy 
Portal. Straż stu ludzi, pochodzących z niemieckich kantonów 
szwajcarskich, tworzą gwardję papieską. Strój ich, wedle 
wzorów Michała Anioła wykonany, tworzy całość żywą, bar
wną i malowniczą. Ztąd wstępujemy po wspaniałych marmu
rowych schodach, Scala Pia, na dziedziniec św. Damazego, 
Cortile di San Damaso do papieskich apartementów audjen- 
cjonalnych (piętro górne zamieszkuje kardynał sekretarz). W 
zwyż po Scala Regia (Berniniego) przybywamy do 1) Kaplicy 
sykstyńskiej, 2) do Sala Regia, przyozdobionej freskami Auto-
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niego San Galio i do 3) Kaplicy Paolińskiej, również przez San 
Galio malawanej. Kaplica Sykstyńska, budowana przez Dolci 
na żądanie Sykstusa IV, zkąd jej nazwa, — jest kaplicą papie
ską; jest ona też przybytkiem wezbranego ducha renesanso-

Scala Regia (Bernini’ego).

wego Watykanu. Nie posiada żadnych upiększeń architektu- 
ralnych, natomiast freski ścienne wykonane przez najwybit
niejszych mistrzów Włoch. A więc Perugina: „Wręczenie 
kluczy św. Piotrowi" , Botticelli’ego: „Mojżesz zwalczający 
Egipcjanina" i „Modlący się przy krzaku ognistym" , „Chrystus 
kuszony przez szatana" , „Śmierć Faraona w morzu czerwo- 
nem“ i „Złoty cielec" Roselli ego, „Umierający Mojżesz" 
Signorelli ego, i „Wskrzeszenie" Ghirlandajo’a.

Malowidła jednak nie przykuwają należytej uwagi, bo ga
szą je inne Tytana renesansu Michała Anioła. Na sklepieniu 
powstała jedna z najpotężniejszych jego kreacji „Stworzenie
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świata“. I tu na niebotycznem rusztowaniu z biblią w ręku 
przeżył genialny Florentyńczyk czas dłuższy, a „rok starczył 
mu za wiek cały“ , przeżył olbrzymi proces ducha, by rozwią
zać dręczącą zagadkę bytu. Był jak zawsze samotny wśród 
wizji, proroków i sybill. Pojął wszechświat, wyłoniony 
z chaosu nie przez s twórcę wszechdobra, ale jako wolę po
tężną, jednolitą biblijnego Jehowy, w grozie i majestacie ka
rzącego ludzkość za jej grzechy i zbrodnie. W obrazie I-szym 
wyraził podział światła od ciemni; w.2-im Stworzenie czło
wieka, w 3-cim grzech pierworodny, w 4-tym „Potop" w 5-tym 
Noego pijaństwo. W łukach umieścił postacie kolosalne 
7 proroków i 5 sybill (libijskiej, perskiej, kumejskiej, erytrej- 
skiej i delfickiej), jakby one, wieszczym duchem wiedzione, 
wysnuć umiały- z cienia i tajemniczości przyczynę tragizmu 
istnienia ludzkiego. Głębią głównego ołtarza wypełnia ogro
mny fresk „Sąd ostateczny" , w środku z podniesioną prawicą 
stoi c hrystus, lecz również nie Chrystus przebaczenia i miło
sierdzia, lecz olbrzym siły, druzgocący ludzkość zbuntowaną 
i strącający ją w przepaść bezdenną: „Idźcie przeklęci w ogień 
wieczny!“ I w wielkim artyście odżywały, gdy stworzył to 
dzieło, wspomnienia florenckie, jego bunt wobec zgwałconych 
swobód ojczyzny i wpływ Danta i Sawanaroli.

Całość kaplicy wywiera wrażenie przejmujące, ogromne 
zwłaszcza przy dźwiękach słynnego chóru papieskiego, który 
śpiewa tu a capella bez akompaniamentu instrumentalnego. 
Składa się on z 30 księży, wybierających z pośród siebie jedne
go dyrygenta. Kapelę stworzył Grzegorz Wielki pod nazwą 
kapeli Sykstyńskiej. Sposób wykonywania tak zwanej zwła
szcza „Messa di voce“ ma wszechświatową sławę.

Sala Regla oraz kaplica Paulińska zawierają freski Anto
niego San Galla; ostatnia jest też malowaną przez uczniów 
Michała Anioła. Na drugim zaś piętrze mieszczą się prze
śliczne Stanze Rafaela (5, 6, 7, 8 sala), wykonane z polecenia 
Juljusza II i Leona X, a obok Capella San Lorenzo, zdobna we 
freski Fiesole i Loggie Rafaela, na wzorach klasycznych osnu-

*) Odróżnić od „mezza voce“, co w szkole włoskiego śpiewu znaczy 
podnoszenie tonu od piano do fortissimo.
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te, przeplatane biblijnemi motywami. Sala I stanowi przed
pokój, Sala II jest audjencjonalna, Sala III mieści nowoczesne 
obrazy, między niemi dar polski „Sobieski pod Wiedniem"  
Matejki. Mistrz ofiarował obraz ten Watykanowi, by za
świadczyć przed światem, jak wielki dług dziejowy ciąży na 
Europie względem Polski. Sala IV, to jest Sala dell Immacu- 
lata, pamiętna ustanowieniem dogmatu Niepokalanego Poczę
cia w 1854. Następują teraz z salą V najpiękniejsze wnętrze 
tak zwane Stanze Rafaelowskie czyli sale, najdoskonalsze 
dzieła artysty, idealne przeciwstawienia fresków Buonarotti ego 
z Sykstyny. Jest w nich pogoda i harmonja klasyczna i urok 
wiary natchnionej i nadprzyrodzonego cudu. Zaraz w V-ej 
sali — (1) Stanza dell Incendio — jest obraz znany z życia 
Leona IV Ugaszenie pożaru w Borgo 847 roku, którego żadna 
siła ludzka powstrzymać nie była w stanie. Z trudnego zada
nia, jak zgaszenie znakiem krzyża przez papieża kreślonym, 
wywiązał się artysta nadzwyczajnie.

Sala VI — (2) Stanza dell Signatura — tak zwana od pod
pisywanych w niej papieskich breve, zawiera 2 malowidła 
sufitowe Sprawiedliwość i Ofiarę Salamona. Nad wejściem: 
Dysputa, jako wizja boskóści, to usymbołizowany tryumf wia
ry, naprzeciw: Szkoła Ateńska, to tryumf nauki. Na lewo u 
ściany okiennej „Poezje Parnasu" , a naprzeciw 3 cnoty kardy
nalne: Rozum, męztwo, umiarkowanie. Dziwne zespolenie 
dwóch światów pogańskiego z chrześcijańskim duchem! Ale 
czyż nie taką była epoka ówczesna?

Sala VII — (3) Stanza Heliodora. Na wielkim fresku ścien
nym uwydatnia się wódz syryjski Heliodor, powstrzymywany 
przez Anioła w zbroi złotej w chwili rabunku skarbu jerozo
limskiej świątyni. Inny obraz na prawo przedstawia Mszę Bol- 
seńską. Wątpiący w transubstancję (przeistoczenie) ksiądz 
czeski zostaje cudem nawrócony. Z poświęconej w tej chwili 
h ostji spływa bowiem krew.*) Cudowne objawienie miało

*) Zabarwienie powstaje często po pewnym przeciągu czasu wskutek 
ukazania się grzybka (uredo); w tym przypadku jednak zastanawia nas to nagłe 
ukazanie się barwnika czerwonego. — Bauer opisuje zabarwienie śniegów G o- 
tardzkich przez grzybek, które uczeni odnoszą do gatunku wstężycy grzybka 
(Uredo navalis)
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miejsce w Bolsenie i było powodem ustanowienia święta Bo
żego Ciała. Obraz nad wejściem przedstawia Attylę pod 
Rzymem. Mimo prośby Leona I w 452 roku Hun nie chce 
ustąpić od wiecznego miasta, dopiero ukazanie się Piotra i 
Pawła skłania hordę do odwrotu. Na innym obrazie na lewej 
ścianie okiennej znajduje się Uwolnienie św. Piotra w okowach. 
Sufitowe malowidła są G iulia Romana, na jednej części: mo-

Stanza della Segnatura.

dlitwa Abrahama do Jehowy, na drugiej ofiara Abrahama, na 
trzeciej Jakób widzący we śnie Aniołów wchodzących po dra
binie do nieba, na czwartej Bóg ukazuje się Mojżeszowi 
w krzaka ognistym. Wszystkie freski opracowane są pod 
kierownictwem Rafaela.

Obrazy te zdają się być widziadłami wiekuistego świata 
i szczęsnego pokoju. Poezja sztuki odrodzenia przez nie do
sięgła najwyższego wzlotu. Wyrazicielem jej był Rafael.
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Epokę swoją zamknął on sam. Zmarł przedwcześnie. Nie 
zostawił po sobie godnego następcy. Salę VIII, — 4) Stanza 
di Constantino — projektowaną przez niego, wykonali jego 
uczniowie: Giulio Romano: Zwycięstwo Konstantyna i Fran
cesco Penni: Chrzest Konstantego.

W Sali IX (Sala Chioroscuri) są wizerunki Apostołów

Loggie Rafaela.

(Zuccaro), a za nią w Capella San Lorenzo Mikołaja V mie
szczą się niebieskie obrazy Fra Angelico da Fiesole.

Nie mniej bogato ozdobionem jest otwarte przejście wio
dące na II-im piętrze do Stanz zwane Rafaelowskiemi Loggia
mi dla stylu budownictwa. Właściwie jestto jedna strona kruż
ganka pierwotnie otwartego, jaki okrążał podwórze św. Dama- 
zego. W 13 łukowych niszach i sufitach krużgankowych 
Loggii umieścił Rafael 52 biblijnych motywów, z których 48 
ze Starego a 4 wzięte z Nowego Testamentu. Ściany i filary
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również pokryte przedziwną ornamentyką. Loggie są najbar
dziej rozpowszechnioną pracą Rafaela; zwane są też Rafa- 
leowską biblją. Mistrz z Urbino dostarczał do nich niewy
czerpanych motywów, które uczniowie jego wykończali. Dzi
siejsza dokoracyjna sztuka czerpie nieprzerwanie z tej jedynej 
skarbnicy.

Niepodobna ominąć apartamentów Borgia, zdobnych w li
czne freski Giov. da Udine, Pintorichia, Perino del Vaga. S łu-

Apartamento Borgia.

żyły one Aleksandrowi VI jako mieszkanie. Smutnej pamięci 
papież kazał je z przepychem królewskim urządzić, ale po 
śmierci jego chciano zatrzeć wspomnienie Borgiów, tak ciężkie 
dla stolicy apostolskiej i apartamenta na wsze czasy zamuro
wano. Dopiero Leon XIII, po 4 wiekach prawie, kazał je ot
worzyć dla publiczności.

Watykańska galerja obrazów, założona przez Piusa VII, 
zawiera wiele dzieł mistrzowskiego pędzla jak Leonardo da 
Vinci: św. Hieronim, Paolo Veronese: św. Helena, słynny fresk 
Melozzo da Forli, przedstawiający Sykstusa IV i Juljusza II 
jako kardynała, spopularziwany przez Klaczkę w wieko-
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pownej jego pracy Iules II et la Renaissance. Wyraz woli 
znamiennej nieugiętego Rovere’a przedstawia go już takim, 
jakim będzie na stolicy apostolskiej. Nie mają te rysy nic 
wspólnego z idealnym starcem z Mszy Bolseńskiej, jakim go 
wyobraził Rafael w Stancach. Dalej Rafaela Przemienienie i 
Ukoronowanie Matki Boskiej oraz inne madonny. Dziecięcia 
niewinność i macierzyńska pieczołowitość nigdzie tak wydo
skonalone nie są jak w madonnach Rafaela.

Muzeum Archeologiczne Watykańskie jest najbogatszem 
muzeum świata. Wchodzi już w ogrody watykańskie i prze
chowuje niesłychanie rzadkie i cenne zabytki starożytnej sztu
ki i życia i jeszcze wyższej artystycznej wartości. Składały 
się nań przeważnie wykopaliska rzymskie. Dzielą się na 
1) Muzeum Pio Clementino (Pius VI—Klemens XV), 2) Muzeum 
Chiaramonti, 3) Muzeum Braccio Nuovo, 4) galeria dei Cande- 
labri, 5) Galeria Lapidaria z grobowcami i nadpisami, 6) Egip
skie muzeum, 7) Etruskie muzeum z wazami i terrakotami, oraz 
zbiór dywanów ściennych brukselskich, wykonanych wedle 
wzorów Rafaela.

Niepodobna wymienić całego lasu arcydzieł plastyki. Wy
magają one osobnego studjum, wyliczę choć kilka wybitniej
szych: Wenus, według Praksitelesa (Sala alla Croce Greca), 
Biust Zeusa z Otricoli (Sala Rotonda), Arjadna opuszczona, 
jedna z najbardziej znanych rzeźb (Galleria della Statue), 
Tancerki i Wenus w kąpieli, Ranny Adonis w Galleria, Głowa 
Menelausa. W Cortile delle Belvedere, w osobnym gabinecie, 
mieści się tragiczna Grupa Laokona, dzieło mistrzów rodyj- 
skich Agesandra, Polydorusa i Athenodorusa. Majestat bólu 
rozlewa się na upozowaniu całości. (Kapłan Laokon i obaj 
jego synowie są skazani wyrokiem Apollona na śmierć przez 
uduszenie wężami.) Jako kontrast tejże grupy króluje w  2-im 
gabinecie Apollo Belwederski. Dalej statua Meleagra (Sco- 
pasa) w Atrio del Meleagro. Dwaj siłacze Canowy i tors 
Herkulesa, rzeźbiony w Atenach przez Apolloniosa w 1 r. po 
Chr., o którym rzekł Michał Anioł, że tors ten był jego 
mistrzem.

Prawdziwe perły plastyki gromadzi Braccio Nuovo, jak
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n. p. Kariatydy ;*) kopja wzięta z Erechtejonu, Demostenes, 
Satyr, według Praksitelesa, kolosalny posąg Nilu. W muzeum 
Chiarainonti uwagę przyciąga igrający kośćmi chłopak, Amor 
naciągający łuk, Szermierz ciskający dysk (oryginał grecki), 
Castor i Pollux, głowa Galla, różne oryginały greckie itd.

Bibljoteka Watykanu jest z powodu rozmiaru i najrzad
szych dokumentów i manuskryptów najcenniejszą w Europie.

Bibljoteka Watykanu.

Posiada 300 000 wielkich dzieł i 50 000 manuskryptów. Archi
wum Watykańskie mieści się w 25 salach obok biblioteki i za
wiera wszystkie dokumenta odnośne do kościoła i stolicy apo
stolskiej. Ściany są zdobne w śliczną ornamentykę.

Ciekawą jest fabryka mozaikowa, licząca kilkadziesiąt ty-

*) Słowo Karjatyda oznaczało początkowo tancerkę. W miejście Karja 
w Lakonji tańczyły najprzedniejsze dziewice ku czci bogini Artemis. Gdy 
wojny perskie miasto zburzyły zostały dziewice sprzedane w niewolę i mu
siały dźwigać ciężary. Dla utrwalenia w pamięci nieszczęsnych postaci 
wzięto je za wzór do architektonicznego pomysłu, to znaczy przedstawiono 
szlachetne dziewice dźwigające na ramionach ciężar świątyni lub jej frontu. 
Bachman jednak utrzymuje, że pomysł poetyczny podpierającej kobiety 
jeszcze od starożytnych Egipcjan pochodzi. Istnieje tam bowiem zwyczaj 
noszenia przez kobiety dzbanów na głowie.
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sięcy barw i odcieni z odpowiedniej masy, oraz zbiory rzad
kich numizmatów i broni.

U wejścia do muzeum starożytności wiedzie brama żela
zna do ogrodów watykańskich; zwiedzać je tylko można za 
wyłącznem pozwoleniem Msgr. Sottoprefetto. Mają styl swój 
charakterystyczny wioski o strzyżonych alejach i arkadach 
z zieleni. W rogu wschodnim parku jest wierne odtworzenie 
groty w Lourdes.

Nie chciałbym opuścić Watykanu nie wspomniawszy o 
audjencji i pielgrzymkach, napływających tu codzień w porze 
południowej. Pius X, jako patrjarcha wenecki, przybył w 1903 
do Rzymu na Conclave, zaopatrzony w powrotny bilet po
dróżny. Wiadomość o najwyższym zaszczycie, jaki go spot
kał, przyjął ze łzami. Pozostał więc w Rzymie jako więzień 
Watykanu. Niewypowiedzianej dobroci, nie odmawiał nigdy 
przyjęcia pielgrzymów, mimo podeszłego wieku i częstego za
padania na zdrowiu. Niejednokrotnie ciężył temu przepełnio
nemu duchem bożym kapłanowi ceremoniał Watykanu. Uro
dzony 2-go czerwca 1835 w Rize (Treviso) z ojca służącego 
w magistracie w Treviso, w warunkach bardziej niż skrom
nych, pokorny sługa Boży nie zamarzył nigdy o tyarze.

Jako komandor zakonu rycerzy grobu św.,*) łatwo otrzy
małem audjencję. Wyznaczono mi ją po poprzednim zamel
dowaniu u papieskiego Major domusa Msgr. Bisletti. W dzień 
oznaczony po sprawdzeniu mej karty przez gwardję papieską, 
wprowadzono mnie przez Scala Regia do audjencjonalnej sali. 
Stałem olśniony przepychem watykańskich wnętrzy w oczeki
waniu niedoznanych jeszcze wrażeń. Po lekkiem stuknięciu 
rozwarły się podwoje na salę. Poprzedzali dwaj szwajcarscy 
gwardziści z halebardami starszego oficera z głową dumnie 
wzniesioną i okrytego orderami, a po za nim, co za uderza
jący kontrast pokory i prostoty! wchodził Jego Świątobliwość 
Ojciec $w. w białej sutanie ze skrzyżowanemi na piersiach 
rękami, całkiem biały jakby z opłatka wykrojony. Towarzy
szył Mu kapelan dworu, wyniosły, młody o jasnem wejrzeniu

*) Otrzymałem to odznaczenie 1910 w Jerozolimie, dokąd z Kairu 
towarzyszyłem jako lekarz ks. E. F.
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kapłan, cały we fioletach, mając za sobą dwóch camerieri ów, 
pełniących dnia tego honory. — Kto miał szczęście częściej 
z tym papieżem obcować, był do głębi wzruszony skromno
ścią i serdecznem obejściem. Człowiek ten wybrany wiel
kiego serca i rozumu, znalazł dla każdego ludzkiego smutku 
współczucie. Słodycz promieniowała z jego niebieskich oczu; 
zarys jego głowy gładki i pogodny, pozostanie mi na zawsze 
w pamięci. Nie był dyplomatą jak jego poprzednicy, ale głę
bokiej wiary sługa Chrystusowy i stanowczy kierownik Ko
ścioła. Dusza jego, przejęta swem posłannictwem, nie mogła 
znieść, aby inni, słabszej wiary, dociekali naukowo tajemnice, 
których nietykalność uświęciła tradycja wieków. Dla tego 
nie mógł wchodzić w kompromis z modernizmem. Trwając 
w postanowieniu niezłomnem, wstrzymywał jego rozwój i 
zwalczał, gdziekolwiek w kręgu kościoła katolickiego niepo
żądane pojawiły się jego ideje. W zatrutym skeptycyzmem 
stuleciu naszym Pius X uważał tem bardziej za konieczne, za- 
warować kościół za wszelką cenę, by uczynić go odpornym 
napaściom niedowiarków i ateistów. W tem była jego siła i 
chwała.

Pałac Lateranu (druga posiadłość papieska) nosi tę nazwę 
od arystokratycznej rodziny rzymskiej Laterani, do której na
leżał. Ostatni jego właściciel umęczony został za wiarę, a 
posiadłość Lateranu przez Nerona skonfiskowana. Konstantyn 
oddał je w posiadanie biskupowi rzymskiemu. Odtąd pałac 
stałą był rezydencją papieży do chwili przeniesienia stolicy 
papieskiej do Awinionu. Powróciwszy z wygnania, zastali 
popieże ruinę. Sykstus V dźwignął mury z upadku. Odbudo
wał je Fontana w 1586 r. w znacznie mniejszych rozmiarach. 
Grzegorz XVI urządził w Lateranie muzeum rzeźb starożyt
nych greckich i innych, ale ustępujące Watykańskim zabyt
kom. Pius IX założył zbiór archeologii chrześcijańskiej — 
muzeo christiano. Ciekawe są sarkofagi z IV i V wieku, chrze
ścijańskie napisy, malowidła katakombowe. Przed pałacem 
wznosi się dawna kaplica papieska, zwana Sancta Sanctorum 
od Scala Santa, t. j. 28 marmurowych stopni. Wedle tradycji 
należały te schody do pałacu Pontskiego Piłata w Jerozolimie,
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po których wstępował Chrystus Pan. Św. Helena przywiozła 
je z ziemi świętej. Wchodzi się odtąd na nie na klęczkach.

Na placu mamy jeszcze najstarszy i największy w Rzy
mie Obelisk. W 1500 przed Chr. postawił go Tutmozys w Te- 
bach. Konstanty Wielki umieścił go początkowo w Circus 
Maximus, następ
nie obdarzono 
nim plac Latera- 
neński. Do gma
chu przytyka ko
ściół San Gio- 
vanno in Latera- 
no. Jest on ka
tedrą biskupów 
Rzymu, a po ba
zylice św. Piotra 
najznaczniejszą 

świątynią; jest 
bowiem głową 
i macierzą ko
ściołów, ponieważ jako pierwsza Bazylika Lateranensis przez 
Konstantyna wystawiona. Wnętrze składa się z pięciu naw o 
prześlicznym suficie w kasetony, mozaikowej posadzce, posiada 
fresk Giotta, kolosalne słupy granitowe i grobowiec Marcina V 
z bronzu. Główny ołtarz, w stylu gotyckim, pochodzi z XIV 
wieku. Przechowuje cenne relikwie jak głowy św. Piotra i 
Pawła, stół św. Piotra etc. W jednej z bocznych naw prze
ładowana ozdobami kaplica Torlonia, z grobowcem założycie
la. Dalej prócz innych świetna kaplica św. Andrzeja Corsini’ego 
o porfirowych starożytnych kolumnach i takiej urnie. Z tej 
nawy wiedzie krużganek do klasztoru Benedyktynów; jest on 
najpiękniejszy w Rzymie. W przedsionku olbrzymi posąg 
Konstantyna i zamurowane t. zw. święte wrota. Związek 
z bazyliką posiada obok umieszczone Battisterium na miejscu, 
gdzie przyjął Konstanty chrzest św.

Do starych patrjarchalnych bazylik Rzymu zalicza się 
jeszcze: Santa Maria Maggiore na placu tejże nazwy, San

Dr. Brodzki. Przez Włochy do Ziemi Faraonów. 6

Kościół Santa Maria Maggiore.
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Paolo fuori le mura przy via Ostiense ku południowi i San 
Lorenzo fuori le mura. Ta ostatnia zachowała najwięcej ar
chaicznego charakteru.

Na Piazza Santa Maria Maggiore, zdobnej w kolumnę 
z bazyliki Konstantyna, wznosi się kościół pod tym samem

wezwaniem jesz
cze z roku 352, 
z czasów papieża 
Liberjusza zapo
czątkowany. Wie
ki jednak przynio
sły w nim wiele 
zmian, a ostatecz
nie zaopatrzył go 
1743 roku Fuga 
fasadą zawierają
cą loggie. Wnę
trze zachowało z 
dawnych czasów 
36 filarów joń- 

skich z marmuru greckiego, śliczny bazylikowy sufit i mozaiki 
starożytne. Zwracają uwagę 2 wspaniałe kaplice, Sykstyńska 
czyli Sykstusa V, (Fontany) i Borghesów przez Pawła V z tej 
rodziny postawiona z cennymi freskami Guido Reni’ego. Na
stępna 3-cia kaplica jest św. Krzyża; przechowane w niej są 
szczątki św. żłóbka (presepe) Chrystusa Pana. Ołtarz za
wiera relikwie św. Mateusza w starożytnej porfirowej urnie. 
Przed nim w pozie klęczącej idealny posąg Piusa IX zostaje 
mi żywo w pamięci.

Czwartą z rzędu bazyliką jest kościół św. Pawia za mura- 
mi „San Paolo fuori le mura“ (cfr. rycina p. 44), również przez 
Konstantyna na grobie apostoła fundowany, dokończony zaś 
za Honorjusza w 398 r.

Znajduje się przy pamiętnej drodze Ostieńskiej. Wnętrze 
wsparte na 80 granitowych filarach z bazyliki Aemilia dzieli 
się na 5 naw. Prześliczna marmurowa posadzka odzwier- 
ciadla ten las kolumn i niezwykle piękne klasyczne wnętrze.

Krużganek klasztoru św. Pawła.
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Bazylika ta była od początku istnienia największą i znaczniej
szą od św. Piotra. Zniszczył ją pożar w 1823 r., lecz dzięki 
usilnym staraniom wrócono jej dawny charakter rzymskiej 
sali bazylikowej. Ściany u góry pokryte są nowemi freskami; 
nad łukiem tryumfalnym zaś zachowała się jeszcze dawna 
mozaika i główny ołtarz gotycki z XIII wieku. W „konfesji" 
zawarte są relikwie św. Pawia. Alabastrowe filary u taber- 
naculum darem są kedywa Mohamed Ali’ego z Egiptu. W 
Trybunie w Capella del Crocificio przed starożytną mozaiko
wą madonną składał Loyola śluby zakonne. Wszędzie jakieś 
religijne wspomnienia! Duch mistycyzmu bardziej jeszcze 
ogarnia na widok średniowiecznego krużganku klasztornego 
obok kościoła i przy drodze ostieńskiej. Czasy pierwszych 
chrześcijan odżywiają żywo w pamięci. Droga ta wiedzie do 
Abadia della Tre Fontane. Tu w gaju eukaliptusowym św. 
Paweł znalazł śmierć męczeńską. Jako obywatel rzymski był 
skazany na ścięcie głowy, która spadając trzykronie skoczyła i 
na tym miejscu trysły trzy źródła. Dziś tu się wznosi klasztor 
Trapistów. Zakonnicy oddają wielkie usługi, osuszając bagna 
malaryczne plantacją eukaliptusów i wyrabieniem z nich środ
ków leczniczych. W cieni zadrzewionej są trzy kościoły; 
Santi Vincenzio e Anastasia, z VII wieku, Sante Tre Fontane 
z mozaiką archaiczną i Santa Maria Scala Coeli, w której św. 
Bernard miał pobożne widzenie. Zdawało mu się, że po drabinie 
do nieba wysokiej wstępowali rzymscy żołnierze w liczbie 
22 tysięcy, umęczeni przez Dyoklecjana. Dziwnym urokiem 
bożym owiany ten zakątek. Widok jego działa tak kojąco, że 
w duszy jasno i dobrze.

Ostatnią z grupy wielkich bazylik jest San Lorenzo fuori 
le mura. Jestto niezmiernie cenny zabytek architektoniczny 
i originalny, zapoczątkowany przez Konstantyna Wielkiego a 
dobudowany w VI wieku. W VIII wieku obie części bazyliki, 
niższa i wyższa, zostają połączone, w XIII zaś wieku papież 
Honoriusz zasypuje dolne piętro kościelne, które Pius IX oczy
ścić kazał. Tam znalazł świętobliwy papież wieczny odpo
czynek. Umieszczono grób w ślicznej mozaikowej kaplicy 
ze składek chrześcjaństwa, a każdy dorzucił chętnie swój

6*
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grosz dla tego, którego życie było „krzyżem krzyżów" . Ko
ściół zawiera dawne filary o rozmaitych nagłownikach, am
bony i mozaiki z VIII wieku i starożytny sarkofag. Miłośni
kom archeologii chrześcijańskiej sprawia ta bazylika niebywa
łą rozkosz, większą od poprzednich.

S. Lorenzo fuori le mura.

Za kościołem znajduje się włoskie Cimeterio, główny 
cmentarz Rzymu ze wspaniałym portalem i całym lasem pięk
nych i patetycznych nagrobków. Widok ztąd rozległy, pro
mienny na pogodną kampanję rzymską i błękitem zasnute od
nogi Apeninów.

Mniejsza od poprzednich, ale bardziej jeszcze archaiczna 
jest bazylika San Clementi, ukryta przy via Labicana w obrę
bie starego Rzymu. Powstała ona z dawnej siedziby rodzinnej 
św. Klemensa na podziemnej świątyni Mitry, której Rzymianie 
w I wieku ery chrześcijańskiej kult oddawali. Pozostawiono 
ją nietkniętą. Bazylika uległa rabunkowi (w XI wieku) żoł
nierzy Roberta Guiscarda. Zasypano jej wnętrze i w 1100 
stanęła bazylika druga. Dopiero w XIX wieku oczyszczona 
część dolna odsłoniła niezmiernie ciekawe freski z V wieku,
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oraz grób słowiańskiego apostoła Cyryla. Kościół wyższy 
posiada z dawnego 16 starożytnych filarów, ambony, świecz
niki i chór z VIII wieku, tabernakel i posadzki z XII i wiele 
cennych mozaik i fresków dawnych.

7) Z innych kościołów często nawiedzanych przez piel
grzymów jest kościół Santa Croce in Jerusalemo przy ulicy 
tej nazwy. Wybudowała go św. Helena po odnalezieniu 
Krzyża św. i był miejscem Konsyljum w 433 r. Kilkakrotnie 
był odnawiany. Kaplica jedna przechowuje części św. Krzy
ża, gwoźdź z napisem J. N. R. J. oraz inne relikwie, które 
w dniu 3-go maja na widok publiczny bywają wystawiane.

8) Kościół San Sebastiano od południowej strony przy via 
Apia. Jestto również bardzo dawna świątynia z przedsion
kiem o starożytnych filarach. W kaplicy przechowuje się 
głaz marmurowy z odciskiem stopy Chrystusa Pana w 
chwili, gdy po raz ostatni ukazywał się św. Piotrowi. W in
nej kaplicy posąg św. Sebastiana dłuta Bernini’ego, a przy 
wejściu wrota wiodące do katakomb św. Sebastiana.

Znajdujemy się w podziemnem schronisku prześladowa
nych chrześcijan i męczenników. Tu w tych pierwotnych gro
bowcach za miastem kryli się wyznawcy Chrystusowi przed 
szałem i okrucieństwem Cezarów; niezłomni w wierze, spra
wowali obrzędy święte i zmarłych swoich kładli na wieczny 
odpoczynek.

Wyraz katakomby powstał z greckiego katakym bas, t. j. 
między przepaściami, które się wskutek zapadnięcia via Apia 
utworzyły. Są to wązkie. korytarze, wiodące między piętrami, 
(3—5) o ścianach z miękiego porowatego wapiennego ka
mienia. W nich mieszczą się Cubicula czyli Krypty. Gro
bowce opatrzone kamienną tablicą. Pierwotnie służyły kata
komby jako cmentarze zamiejskie. W obrębie miasta nie 
wolno było przechowywać ani ciał, ani popiołów. W czasach 
późniejszych stały się miejscem potajemnych zebrań i kościo
łem pierwszych chrześcijan. Przeszło 50 podobnych odnale
ziono katakomb po za bramami Rzymu, n. p. katakomby Domi- 
telli, Mariusa, Marcelinusa i t. d. Nazwy użyczały zazwyczaj 
właściciele pola, pod którym się kryły.



Najlepiej przechowały się katakomby św. Kaliksta przy 
via Apia. Są one najrozleglejsze. Oprowadzał mię po nich 
jeden z Trapistów, mających pieczę nad świętem miejscem. 
W głąb wiedzie 35 stromych schodów najpierw do papieskich 
grobowców, do Camera papale, w którym 12 papieży spo
częło, następnie mamy grobowiec św. Cecylji i pięć innych, 
zwanych wedle fresków kaplicami Przenajświętszego Sakra
mentu. Na katakombach największych stanęły za cza
sów Konstantyna bazyliki jak św. Piotra, św. Pawła i San 
Lorenzo. Nawałnica barbarzyńców, spadłszy na Rzym, nie 
oszczędziła i katakomb; zostały obrabowane i dopiero o wiele 
później z rozporządzenia papieskiego otwarto katakomby a 
relikwie święte przeniesiono do kościołów w bezpieczne schro
nienie. Na via Apia za mostem przez Almo wznosi się stary 
kościółek Quo Vadis 9) Stanął na miejscu, gdzie ratującemu 
się ucieczką św. Piotrowi ukazywał się promiennem światłem 
oblany Chrystus Pan. Apostoł poznał p ana i głosem drżącym 
wyszeptał „Quo Vadis, Domine?“ „Tam zkąd uchodzisz, by 
być po raz wtóry ukrzyżowani I wrócił św. Piotr do wie
cznego miasta, a przez pokorę prosił oprawców, by go głową 
na dół przybili do krzyża.

Do innych miejsc świętych zaliczają się jeszcze:
10) Kościół św. Agnieszki fuori le mura nad katakomba- 

mi. Leży on także za Porta Pia i jest fundowany przez Kon
stantyna Wielkiego. W 1626 roku przebudowany został, a 
później za Piusa IX odnowiony. Jestto bazylika o 3 nawach 
i czternastu starożytnych kolumnach z rzadkich marmurów. 
W konfesji statua barokowa św. Agnieszki o torsie alabastro
wym, głowie i rękach z bronzu.*)

11) Przy via Ripeta kościół św. Augustyna z Jezajaszem 
Rafaela i Madonna del Parto Jac. Sansowina. Do Madonny

86 Katabomby św. Kaliksta. Quo vadis. San Agnese. San Agustino.

*) Św. Agnieszka piękna rzymska chrześcijanka z czasów Dyoklecjana 
przeniesioną została do domu publicznego za karę, że odmówiła ręki pre
fektowi Rzymu. Pozostała tam w czystości nietknięta, za co ją skarano na 
ścięcie jako czarownicę. Symbolem jej jest niewinne jagnię. W rocznicę 
jej śmierci strzyże się w Rzymie owieczki, z których wełny robi się palie 
używane przy inwestyturze biskupów i kardynałów.
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(koronowanej po odbiorze Rzymu w 1849 r. przez Piusa) za
noszą modły kobiety o błogosławieństwo i szczęśliwe poro
dzenie. Tak jest niestety obwieszona wotami, że objąć trudno 
jej piękną całość; tylko w wielkim tygodniu pozbawiona kosz
towności, może być należycie ocenioną.

12) Kościół San Georgio in Velabro. Starożytna mała ba
zylika na północ-wschód od Palatynu z IV wieku ze staro- 
żytnemi kolumnami i pięknem tabernaculum.

Panteon.

13) Kościół Santa Maria in Aracoeli na ruinach kapitoliń- 
skich świątyni Jupitera, powstał w stylu renesansowym, 
również na dawnych u wnętrza wsparty filarach, o pięknych 
grobowcach i freskach Pinturicchio’a. Nazwę swą bierze od 
ara Coeli, ołtarz nieba przez Augusta wzniesiony (patrz wyżej 
str. 56). W osobnej kopilczce przechowuje się t. zw. „Bambi- 
no“. Dzieciątko Jezus z drzewa przez pobożnego mnicha w y
rzeźbione posiada moc cudowną uzdrawiania chorych. Rzy
mianie wielkie do niego przywiązują nabożeństwo. Co dzień 
prawie zawożonem bywa w specjalnej karecie do chorych i 
umierających.



88 S. Maria della Pace. Panteon. S. Caecilia. S. Piętro in Yihcoli.

14) Kościół Santa Maria della Pace z pięknym krużgan
kiem Bramante’a posiada Sybillę pędzla Rafaela i bogatą ka
plicę Chigi.

15) Kościół Santa Maria la Rotonda w starożytnym i do
brze zachowanym Panteonie, który wzniósł zięć Augusta 
Agrippa ku czci najwyższych bogów. Świątynię odnowił Adrjan. 
Papież Bonifacy przeistoczył ją w kościół, który dziś mie
ści groby królewskie. Budowla cała przedstawia Rotundę ze 
spoczywającą na niej kopułą; na przedzie przybudowany jest 
przedsionek o 16 starożytnych filarach z egipskiego granitu. 
Rotunda jest trzema gzymsami spojona, na niej wznosi się 
rozległa kopuła z otworem w środku, licząca 9 metrów w śre
dnicy. Tędy jedynie sączy się światło do wnętrza. Całość 
zewnątrz i wewnątrz świątyni sprawia fascynujące wrażenie. 
U ścian znajduje się 7 nisz z grobami Rafaela, Wiktora Ema
nuela, pierwszego króla Włoch Zjednoczonych, Humberta I 
Sacconi’ego, dalej grobowce artystów Caracci, Peruzzi i t. d.. 
Przedsionek i rotunda posiadały niegdyś złocone cegły 
z bronzu.

16) Przy kościele San Andrea del Quirinale (kościół dwor
ski) znajduje się pokój św. Stanisława Kostki, zwiedzany za
wsze przez każdego pątnika polskiego. Tu jest posąg jego 
(barokowy) w pozie leżącej i w sukni zakonnej i tu też zakoń
czył święty młodzian żywot pobożny.

17) Na Trastewerze mniej znaczne, ale ciekawe i dawne,, 
stoją kościoły jak Santa Caecilia, z IX wieku, w której zwłoki 
Świętej spoczywają, oraz śliczny jej posąg marmurowy 
Maderny.

18) Dalej Santa Maria in Trastevere, najznaczniejsza bazy
lika tej dzielnicy z XII wieku o mozaikach z tej epoki i staro
żytnych filarach.

19) Minąć nie należy San Pietro in Vincoli przez cesarzo
wą Eudoksję zbudowany w 442 r.; przechowuje się tu łańcuchy 
św. Piotra. Choć mniej zachował wiekowej patyny, posiada naj
większy skarb renesansu Mojżesza Michała Anioła. Jestto część 
wielkiego grobowca Juljusza II. Dzieło miało być olbrzymie, 
nie danem było jednakże artyście go ukończyć. Postacie ale-
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goryczne, przedstawiające niewolników, przeznaczone dla po
mnika, dostały się do Luwra. Umieszczone po obu stronach 
Lea i Rachel, dłuta uczniów Buonarotti ego, nie odpowiadają 
całości. Pozostał sam tylko Mojżesz, kreacja wspaniała, prze
mawiająca do nas potężnym głosem wielkiego cinquecenta. 
Patrzy ten posąg ogromny, wiekowy, na mijające wieki i lu
dzi, jako symbol nieskończoności.

Mojżesz Michała Anioła.

Oto rys bardzo pobieżny tych kilkunastu najważniejszych 
kościołów Rzymu. Wszystkie one kryją rzadkie dzieła sztuki, 
a co najważniejsze, drogie chrześcijańskiemu sercu wspomnie
nia. Z jakichby wyżyn nie spojrzeć z Palatynu, czy z Monte 
Pincio, wszędzie na tle przezroczego szafiru rysują się kopuły 
i krzyże — same krzyże. Zaiste, Rzym jest już jakby ogniwem 
łączycym nas z innym wiekuistym światem. I patrząc nań 
w promiennej sieci świtów i zachodów, wracały mi na pamięć
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słowa: „I minął Nero jak mija noc i burza, a Stolica p iotrowa 
panuje nadal miastu i światu.“

PAŁACE. W dziale sztuki rzymskiej zajmują też miejsce 
pierwszorzędne pałace prywatne. Powstały one w dobie pełni 
renesansu i baroko w miarę urastania Rzymu, oraz stolicy 
apostolskiej. Każdy nowy papież rzucał blask na ród swój, 
częstokroć jeszcze nieznany, który dzięki szczytnej i materjal- 
nej protekcji wypływał na widownię. Urastał nepotyzm od

Palazzo del Quirinale.

Borgiów począwszy, zwalczany przez Rowerów i innych pa
pieży, i działał na rzymską kurję ujemnie, ale niemniej przy
czynił się do wrostu wiecznego miasta. Rezydencje nepotów 
mogły niejednokrotnie współzawodniczyć z dworami panują
cych. Z tych najokazalsze jest Palazzo del Quirinale, od 1870- 
rezydencja królewska, a wzniesiona na Kwirynale w XVI stu
leciu. Od roku 1574 była letnią siedzibą papieską, zdobna we 
wspaniałe filary i fryz Aleksandryjski Thorwaldsena. Przy 
pałacu kaplica, która służyła za mieszkanie św. Stanisławowi 
Kostce. Na placu przed Kwirynałem Piazza del Ouirinale, na
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Monte Cavallo t. zw. od starożytnych koni wokół obeliska sto
jących, umieszczone są olbrzymie z Forum posągi obu Dyos- 
kurów Castora i Polluxa. Ongi na wzgórzu kwirynalskiem 
stały świątynie pogańskie jako też termy Konstantyna. Obok 
pałacu wznosi się Ministerjum Spraw zewnętrznych, niegdyś 
Consulta za papieskich rządów, a nieco w głąb pałac prywatny 
Rospigliosi z Aurorą Guido Reni’ego na plafonie. Opodal na 
Piazza del Monte Citorio imponuje strukturą swą rzymski 
Parlament Bernini ego.

Naprzeciw Ministerjum wojny przy via del Ouirinale stoi 
świetna budowla Bernini ego i Maderny, pałac Barberini. Na
leżał on do możnego rodu włoskiego, który uświetnili Urban 
VIII i dwóch kardynałów. Stawiał go jeden z nepotów, kar
dynał Ostyi, przydając bogatą bibliotekę barberyńską o 60 000 
tomach. Przez małżeństwo z ostatnią dziedziczką książęcego 
rodu przeszedł pałac w posiadanie książąt Colonna-Barberini. 
Posiada śliczną galerię obrazów, jako to Fornarinę*) Rafaela, 
Durer: Chrystus wśród mędrców, starożytną mozaikę sym
boliczną Europa z bykiem, a wśród wielu innych zwraca szcze
gólną uwagę Beatrice Cenci Guido Reni ego, niezwykłą urodą 
i losem tragicznym (skazana na śmierć za ojcobójstwo w 1599 
roku). Ojciec jej, rzymski nobili, pan lekkomyślny i szorstki, 
nie dał córce ani wychowania, ani dobrego przykładu. Buj
nego temperamentu dała się łatwo uwieść, za karę odesłał ją 
stary Cenci jako też i drugą swą żonę, Lukrecję, i syna Gia- 
como do zamku Petrella w okolicach górzystych Neapolu. 
Beatrice porozumiawszy się z bratem, macochą i kochankiem, 
rządzcą zamku, zamordowała ojca we śnie. Zdradzona, ska
zana została wraz z Lukrecją na śmierć, brata jej Giacomo do
bił lud wzburzony. Wyrok dokonany został z rozkazu papieża 
Klemensa VIII. Dobra i domy Cencich uległy konfiskacie.

Niedługo potem, bo między 1605—21 na tymże samym 
gruncie za Porta del Popolo wzniósł kardynał Scipio Borghese, 
synowiec papieża Pawła V, najpiękniejszą rzymską wilę Villa 
Borghese wśród czarodziejskiego parku i skarbów sztuki. Naj-

*) Kochanka Rafaela, urocza córka piekarza.
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cenniejsze klasyczne rzeźby jak Hermafrodytę, umierającego 
Senekę, borgijskiego szermierza uwiózł Napoleon do Paryża, 
zwrócił je jednakże po kongresie. W 1820 rzeźby przeniesiono 
do innego budynku z 1780 r. tak zwanego Casino, dokąd przy
były i inne antyki między niemi statua Anakreona, Bachus, 
Juno Pronuba, statua Tyrteusza, Platon w pozie siedzącej, 
tańczący Sylen i t. d. Galerja obrazów z pałacu Borghese 
w mieście została tu także przeniesioną. Zawiera złożenie do 
św. grobu Rafaela, polowanie Diany i Kumejską Sybillę Domeni- 
china, Amor i Venus, Gracje Tycjana, t. z. miłość boską i ziemską 
tegoż, Danae Coreggia, Chrystus na krzyżu i Zdjęcie z krzyża 
św. Van Dyck’a itd. Same arcydzieła! Wśród nich króluje po
sąg ich pięknej niegdyś właścicielki ks. Pauliny Borghese (z do
mu Bonaparte) dłuta Canovy. Wspomina współczesna pa- 
miętnikarka, że rzeźbiarz zachwycony jej urodą „lui defera la 
pomme, apres l’avoir, dit on, contemple sans voiles“ .*)

W 1902 roku cała ta skarbnica artystyczna wartości 8 -9  
miljonów przeszła za 3 1/2 miljona na własność rządu włoskie
go. Właściciel bowiem galerji, ks. Paolo Borghese, zaplątał 
interesa w przedsiębiorstwie budowniczem. Książęcia fortuna 
groziła zupełną ruiną. Na sprzedaż zagranicę dzieł sztuki pra
wo włoskie nie pozwala. Piękny rozległy park stał się od 
1903 r. ogrodem publicznym z mianem Villa Umberto i złączo
ny został z ogrodami na Monte Pincio.

Do tej rodziny należy także Palazzo Borghese w mieście, 
zwany od kształtu il Cimballo; jest on rezydencją księcia 
Borghese i jedną z najpyszniejszych budowli Rzymu. Wspa
niały łukowy przedsionek w głębi wsparty jest na 100 grani
towych słupach. Stawiali go Marcin Lunghi i Flaminio Ponzio 
1590 roku. Dzieła sztuki są częściowo sprzedane lub przenie
sione do Casina.

Palazzo Colonna u stóp Kwirynału, jest własnością książąt 
tegoż nazwiska, którzy w walkach między tyarą i koroną do 
stronnictwa Ghibellinów należeli. Ścisła przyjaźń łączyła 
z poetką Vittorją Colonną genjuszów renesansu Michała Anioła 
i poetę Ariosta.

*) Memoires de la Comtesse Potocka, nee Comtesse Tyszkiewicz.
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Palazzo Corsini przez Fuga na Trastewerze przy via 
Lungara zbudowany, mieści bogatą bibliotekę (70 000 tomów) 
z XVII wieku i muzeum malowideł, z pośród których wyróż
niają się Ecce Homo Guido Reni ego, Madonna Murilla, Ma
donna Carlo Dolce, Mnich Rubensa. Za kratą żelazną prze
chowuje się Pluviale z Ascoli-Piceno papieża Mikołaja IV 
z roku 1288. Ten nader kosztowny ornat został wykradziony 
z katedry w Ascoli, i znalazł się niebawem w muzeum miliar
dera Pierpont Morgan’a, który go nabył za 300 000 franków; 
bogacz musiał jednakże później zdobycz swą Włochom 
zwrócić.

Naprzeciw Villa Farnesina, przez Perucci ego o wielkim 
przedsionku wzniesiona, ozdobnym freskami według wzorów 
Rafaela, zawiera cykl z historji Psyche. W jednej z sal przy
kuwa widza wielki obraz ścienny Rafaela: Galatea na muszli 
płynąca.

Palazzo Farnese*) wykonane przez San Galio, Michała 
Anioła i Giacomo della Porta na żądanie Pawła III leży blisko 
Tybru przy Piazza Farnese. Podwórze posiada najszlachet
niejsze rozmiary; widać tam sarkofag z grobowca Cecylji 
Metelli. Po wygaśnięciu domu Farnesów przeszedł pałac w po
siadanie Burbonów Neapolitańskich, a w 1903 roku zakupił go 
rząd francuski na gmach poselstwa.

Pałac Doria na rogu krzyżujących się Corso Umberto i 
Corso Vittore Emanuele, powstał w XV wieku; później przy
była mu barokowa bardzo okazała fasada i zbiór obrazów 
najprzedniejszych mistrzów, jak Guido Reni, Marsolino, Tyzian, 
Velasquez, Pereda, obaj Breughele, Sassoferato: Przenajświęt
sza rodzina, Rafael: Weneccy uczeni, Tyziana Portret. W 
osobnym gabinecie w świetle purpurowym mieści się najpysz-

*) Ród Farnese pochodzi z książęcego florenckiego domu i zawdzięcza 
stanowisko swoje papieżowi Pawłowi III (AIexandrowi Farnese). Jego ne- 
pota nieślubny Luigi został wielkim księciem Parmy i Piacenzy. Syn tegoż 
znów a wnuk papieża poślubił córkę naturalną Karola V Margheritę Parmeńską. 
Z tego małżeństwa zrodzony syn Aleksandro Farnese dowodził nieszczęsną 
flotą hiszpańską: Armadą. Liczne dzieła sztuki są przywiązane do tego na
zwiska jak Byk Farnezyjski (w Neapolu), Farnezyjski Herkules. Rafaela Psyche 
i Galateę, w willi Farnesina zowią też krótko „Farnezyną“.



niejszy portret Innocentego X, malowany przez Velasqueza. 
Zapobiegliwość tegoż papieża o dobra doczesne, a jeszcze bar
dziej o stanowisko nepotów więcej niż o pomyślność stolicy 
apostolskiej stworzyła ogromną Doriów fortunę. Chciwość 
rodziny, zwłaszcza bratowej papieskiej, przechodziła niemal 
w szał. Na łożu śmierci Innocenty X został do ostateczności 
ogołocony, rodzina żałowała mu nawet na przyzwoity pogrzeb 
i pan wielkiej fortuny pochowany został ze składek.

Za to za miastem stanęła druga przepyszna letnia siedziba 
Doriów: Villa Doria Pamphili, wśród ślicznych ogrodów i roz
ległego parku, ulubione miejsce przejażdżek popołudniowych.

Przy wzgórzu Monte Pincio o ładnych linjach wznosi się 
Villa Medici, obecnie akademja francuska sztuk pięknych. Przy 
fasadzie stare płaskorzeźby i dawna rzeźba wśród dwu fila
rów, tworzą wdzięczną całość na tle zieleni.

Villa zakonu Maltańskiego na Awentynie z najpiękniej
szym widokiem na bazylikę św. Piotra. W sali kapitulnej roz
wieszone są portrety wybitniejszych komandorów zakonu św. 
Jana, między innemi portret Pawła I, cara rosyjskiego, który 
nosił tytuł wielkiego mistrza maltańskiego. Obecnie wielkim 
mistrzem jest hrabia Thun-Hohenstein.

Minąć nie należy słynnego gmachu Collegium Romanum 
przy Corso Umberto (do 1870 uniwersitas Gregoriana) pod 
kierunkiem Jezuitów, następnie uniwersytet Sapienza i Colle
gium del Propaganda fide. Zboczyć też trzeba na targowisko 
kwiecia i jarzyn, Campo di fiori, gdzie się wznosi pomnik refor
matora socjalnego Giordana Bruno.*) Osądzony przez św. 
Inkwizycję został publicznie spalony za karcerstwo w 1600 r.

OKOLICA RZYMU. Jedną z najulubieńszych przecha
dzek rzymskich od Corso Umberto jest wzgórze Monte Pincio 
po nad Piazza del Popolo. Wokół śliczna zieleń południowa

*) Giordano Bruno był dominikaninem i filozofem, pochodził z Noli 
w okolicy Neapolu. Opuścił klasztor, udał się do Genewy, Lyonu, Tuluzy 
i Paryża, wydał kilka prac jak: spacio della bestia trionfante = ;  są to rozmo
wy, w których cnoty obciążone występkiem jako niebieskie konstelacje zostają 
wygnane z firmamentu przez satyryczne przytyki wymierzone na hierarchią 
papieżką, dalej „della Causa principio et uno“, teorje filozoficzne z panteistycz- 
nym światopoglądem i niejasnym mistycyzmem przejęte.

9 4  Villa zakonu Maltańskiego, uniwersytet Sapienza. Okolica Rzymu.
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wypielęgnowanych drzew i krzewów, moc kwiecia i woni 
wśród licznych marmurowych popiersi znakomitych Wło
chów, a dalej tonie wzrok w cudnym widnokręgu rzymskim i 
calem bogactwie linji pałaców, ruin, wodotrysków i kopuł.

Na drugim wybrzeżu Tybru, na wyżynach Janiculum, ma
my nowszą Passagiatę Margheritta, która sięga od Fontana 
Aqua Paola do San Onofrio również urozmaicona pomnikami 
i ślicznym rozległym widokiem.

Dalsze wycieczki okoliczne Rzymu, t. zw. Agro Romano, 
łączą się już z Kampanją rzymską. Wszystkie one malownicze o 
łagodnem ciepłem zabarwieniu, pełne ciekawych i wzruszają
cych wspomnień, n. p. via Apia Antica i Nuova, via Ostiense 
dają miłośnikom natury i archaicznych zabytków niezrównaną 
rozkosz. Wzgórze Albańskie i Sabińskie także obfitują w czaro- 
wne wycieczki, jak Frascati, Tusculum, Castell Gandolfo, Al- 
bano, Tivoli o słynnych kaskadach, ulubione Rzymian letniska; 
każde z nich przechowuje cenny zabytek starej Romy lub 
renesansu na tle malowniczej natury.

A wreszcie, gdy się żegna wieczne miasto od Porta Mag- 
giore, podziwiać jeszcze raz można łuki akweduków Aqua 
Felice, odnowione przez Sykstusa V, dawna Aqua Claudia, a 
potem białą wstęgę via Apia o licznych grobach i pamiątkach. 
A gdy kolej przeminie dalej piętrzące się góry Albańskie, ogar
nia znów wzrok swobodnie rozkoszną Kampanję rzymską, naj
większą placówkę dziejową Włoch i świata.

Nie mogę opuścić Rzymu, nie wyraziwszy uwielbienia 
mego dla Włochów, zwłaszcza kobiet rzymskich. Niejedną 
jasną chwilę przeżyłem wśród tego społeczeństwa w towa
rzystwie ludzi wybitnych, których genialność umysłu tak ideal
nie się łączy z finezją uczuć. Jestto cecha starej szlachetnej 
rasy! Tem droższe mi ich wspomnienie; niejeden już bowiem 
spoczął w zimnym grobie, nie mogąc uratować pod promienia
mi egipskiego słońca uciekającego życia.

Jeszcze jeden posiada Rzym urok, to są fontanny. Czasy 
baroko stworzyły ich bardzo wiele, były ulubioną formą 
sztuki Berniniego, tak, że go zwano mistrzem wody. Na placu 
każdym szemrze, tryska lub rozperla się kaskada, lub fontanna,
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zdobna w Trytony, Najady, Neptuna i t. d. Tworzą one życie. 
Do niejednej przywiązane szczególne znaczenie. U stóp Kwi- 
rynału igra najpiękniejsza z nich Fontanna di Trevi. Ktokol
wiek Rzym opuszcza, wrzuca do niej solda, i powraca nie
chybnie. Więc i ja wierny obyczajowi miejscowemu, tak że
gnałem wieczne miasto, by co rok doń powracać. --------------

Siedziałem znów w wagonie. Pociąg pędził przez Kam- 
panję mijając mniejsze stacje. Nagle na skalistym i obnażonym 
szczycie odsłonił się nam słynny klasztor św. Benedykta Monte 
Casino, a obok miasteczko tej nazwy starożytne Cassinum 
przy dawnej via Latina położone, liczące obecnie 14 000 miesz
kańców, ozdobione posągiem św. Benedykta i jego siostry św. 
Scholastyki. Klasztor był w wiekach średnich najbogatszym 
i najbardziej uczęszczanym celem pielgrzymek jako też siedli
skiem nauki. Obecnie jest już tylko zakładem dla 200 semina
rzystów z arystokratycznych rodzin. W klasztorze znajduje 
się grobowiec Piotra Medyceusza (San Galio) i kilka słynnych 
fresków. W bibljotece wiele rzadkich materiałów źródłowych 
i manuskryptów, buli papieskich dotyczących klasztoru. W pi- 
nakotece oprócz innych obrazów Ribeira’y, Novella’y  Cud 
siedmiorga Chleba Bassano’a.

Gdy kolej przebyła dolinę Garigliano znaleźliśmy się w 
wąwozie zmierzając do Sparanise. W jednej chwili odkrywa 
się Wezuwiusz. Jesteśmy w najżyzniejszej części Kampanji, 
w  tej Campagna Felice tak opiewanej, tak wielbionej, przez 
którą Volturno ku morzu spływa. Rzecz dziwna, mimo plo
nów obfitych Campagni Felice i zysków znacznych i rybo- 
łóstwa pozostał lud pierwotny i skromny. Żyje w wielkiej 
biedzie, lecz w  niemniej wielkiej swobodzie, zachowujący swe 
cechy osobliwe. Przejeżdżamy na lewy brzeg Volturna i jeste
śmy w Capua, siedzibie biskupiej o 1500 mieszkańców. Tu 
stoczoną została walka między ochotnikami Garibaldiego a 
wiernymi oddziałami Franciszka II. Na krótko przed Neapo
lem mamy jeszcze Caserta'ę o 35 000 mieszkańców i znacznym 
garnizonie, — letnia niegdyś rezydencja burbońskich królów 
w  stylu wersalskim i za chwilę potem jesteśmy w Neapolu.



Rozdział czwarty.

Neapol i okolica.
Neapol (la bella Napoli ogólnie zwana) piętrzy się amfi

teatralnie i czarownie nad zatoką Neapolitańską. Zamykają 
ją od północy Capo Misenum, wyspy Procida i Ischia, a od 
południa wyspa Capri i półwysep Sorento. Przed oczyma 
snują mi się przeżyte wrażenia tego jedynego niezapomniane
go miasta.

Ilekroć powracając z Egiptu przybijał okręt do portu w 
przezroczy wiosennego poranku i rozsnuwały się mgły różowe 
odsłaniając szafir nieba i wody, na tle świetlanej przestrzeni 
przesyconej wonią i ciepłem rysował mi się niezapomniany 
krajobraz. W toń morską zanurzała się ostrym kantem w y
spa Capri, jak grota skalna we wodzie, a nieco ku wschodowi 
w głębi miększym konturem rysowały się wyspy Procida, 
Ischia, Nizyda. Oko zachwycone ogarnia uroczy występ 
Sorento, sięga do szczytów wapiennych Monte San Angelo aż 
hen ku lśniącym w światłości słonecznej białym domom Caste- 
lamare i do zwalisk ziemnych zasypanej ongi Pompeji, tego 
zamarłego świata starożytności, a w końcu zatrzymuje się na 
majestatycznym władzcu krajobrazu, Wezuwiuszu, którego 
wybuch w 79 roku po Chr. miasta Herkulanum i Pompeji po
grzebał. Dalej niżej spływa wzrok nasz na barwne wybrzeże 
i białe domostwa u stóp Wezuwjusza rozsiane, na brzegi mor
skie i przedmieścia: Torre del Annunciata, Torre del Greco, 
Resina, Portici, Barra i San Giowani i w końcu ku schodzącym 
do morza wiłom, pałacom i kasztelom Neapolu w wieńcu zie
leni, kwiatów i róż. Ogrody i gaje pomarańcz i cyprysów pię- 

Dr. Brodzki. Przez Włochy do Ziemi Faraonów. 7
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trzą się nad miastem między osadami aż do Wezuwiusza. Od 
zachodu ujęte jest miasto w dwa łagodne wzgórza Posilipo i 
Vomero spływające w zatokę. Całość w blaskach świtu zda 
się snem z baśni. Czar Neapolu coraz silniej przenika, nie dziw 
więc, że tak lud go odczuł w pieśni swej „Santa Lucia," a wę
drowiec przybyły uniesiony urokiem przecudnego miasta, po
wtarza utarty neapolitański okrzyk: „Vedere Napoli e poi 
morire!"

Ujęty w tych cudnych ramach zatoki, przestrzeni, wzgórz, 
wysp i wody tylko z Lizboną i Konstantynopolem wytrzymuje 
Neapol porównanie. —

Historja.
Neapolis zwane też niegdyś Parthenope założyli Grecy, 

koloniści z Aten oraz sąsiedniej Cumae. Długi czas promie-

Neapol.

niało miasto nad Kampanją wpływem helleńskiej kultury. W 
328 r. przed Chr. po bohaterskiej obronie przechodzi Neapol 
pod panowanie Rzymu; znaczenie Hellady słabło. Już za Dyo- 
klecjana rozpowszechnioną była mowa łacińska, grecka pra
wie zupełnie zanikła. — Dla pięknego położenia darzyli ceza-

7*
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rzowie miasto względami, tak iż niebawem dosięgło najwyż
szego rozkwitu. B y łato ulubiona siedziba szlachetnie urodzo
nych Rzymian, jak: Wirgiliusza, cezara Claudiusza, Nerona 
i t. d. Później nie ominęły Neapolu także wędrówki narodów. 
W 536 r. wtargnął doń Belizarjusz i włączył miasto przejścio
wo do Bijzantyjskiego państwa. Potem oblegał go w 546 r. 
po Chr. Totyla z Gotami, a w końcu w 1140 r. opanowali za
tokę Normandowie pod dowództwem Roberta I, który się kró
lem Sycylji ogłosił.

Po Normandach nastąpili Hohenstaufowie 1194—1266. Naj
wybitniejszy z nich Fryderyk II był założycielem Neapolitań- 
skiego uniwersytetu w 1224 r. Gdy zaś papież Urban IV 
ekskomunikowanemu Manfredowi koronę odebrał i ją bratu 
króla francuskiego Karolowi d’Anjou ofiarował, tenże ostatecz
nie Manfreda pokonał w 1266 r. Odtąd zaczyna się na pół
wyspie Italskiej panowanie domu andegaweńskiego i wpływów 
francuskich.

Raz jeszcze próbuje ostatni Hohenstauffen Konradyn od
zyskać tron Neapolitański. Za namową stronników, przez nie
zadowolonych baronów do kraju przywołany stacza nieszczę
sną bitwę pod Tagliacozzo 1268; przegrana wiedzie go na ścię
cie na Piazza del Mercato.

Karol Andegaweński ustanawia teraz Neapol stolicą kró
lestwa obojga Sycylji. Ostatnia z tego domu królowa 
Iohanna II adoptuje jako bezdzietna Alfonsa V, króla Aragonji 
przekazując mu tron sycylijski. Tak przechodzi Neapol we 
władanie dynastji Aragońskiej do roku 1714 i pozostaje pod 
zarządem hiszpańskich wice-królów. Pokój wiedeński 1738 
oddaje Sycylją z Neapolem Burbonom 1738—1860. W 1799 r. 
wchodzą do Neapolu Francuzi na czele Bonapartego. Ogło
szoną zastaje Partenopejska rzeczypospolita, ale już w 1806 
mianuje Bonaparte brata swego Józefa królem Neapolu, a 
w  1808 szwagra swego Murata.

Po upadku Napoleona wracają znów Burbonowie do wła
dzy. Ich rządy absolutne wywołują kilkakrotne powstanie 
w  Sycylji (rybak Massanelli), a dnia 11 maja 1860 roku wylą- 
dowuje w Marsali Garibaldi z ochotnikami, by Burbonów wy-
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pędzić. Ogłasza się dyktatorem i dnia 17 IX 1860 r. po krót
kim oporze Garibaldi bije ostatecznie wierne oddziały Fran
ciszka II pod Capuą. Niezwykłem bohaterstwem promienieje 
królowa neapolitańska, Zofja, siostra cesarzowej austrjackiej 
i jak ona nieszczęsna i na wiecznem tułactwie. Wiktor Ema
nuel Sabaudzki zostaje ogłoszony królem obojga Sycylji a na
stępnie Zjednoczonych Włoch.

Budowle, muzea i dzieła sztuki.
Architektura Neapolu w stosunku do innych miast jest 

mniej cenną. Położenie jego i urocza okolica przynoszą wię
cej za to chwil rozkosznych i zadowolenia. Stara i znaczniej
sza dzielnica Neapolu oraz port leżą na wschód, nowsza część 
miasta o wykwintnych gmachach i Grand Hotelu, oraz ślicz
nych przechadzkach nadmorskich zajmuje wybrzeże zachodnie 
ku małej przystani Margelina. Długa na cztery i pół kilometry 
Strada di Roma lub Toledo zwana, ciągnie się od Capo di 
Monte do morza i Casteil del Ovo (teraz więzienie wojskowe), 
i dzieli Neapol na te dwie połowy, t. j. wschodnią i zachodnią. 
— Najwspanialszą tu ulicą jest Riviera di Chiaia, jeden szereg 
pałaców i will. Wychodzi z via Romy na prawo do morza, 
przecina Piazza di Martiri wzdłuż wybrzeża i łączy się ze 
Strada di Posilipo. Tu brzeg morski urozmaica park publiczny 
czyli Via Nazionale, ulubione Corso Neapolitańczyków. Roz
koszną roślinność południową przecinają promenady zdobne 
w pomniki znakomitych ludzi, a wieczorem przy świetle księ
życa i dźwiękach muzyki stają się one bardzo ożywione i 
huczne. Znajduje się tu również wysoce ciekawe Aquarium 
założone przez niemca, prof. von Dohrn’a ze Szczecina, z naj
rzadszymi gatunkami ryb i potworów morskich.

Tuż przy morzu ciągnie się jeszcze nowa ulica Via Cara- 
cioli, która mijając Piazza Vittoria wpada do Via Partenope; 
ta zaś znów przechodzi opodal nużającego się w morzu Casteil 
dell Ovo i okrąża Rione Santa Lucia. Tu ongi była dawniej 
mała przystań rybacka, owa słynna opiewana „Santa Lucia“, 
gdzie życie ludowe w całej swej pierwotnej barwie się jeszcze 
dziś uwydatnia, choć port dawno już nie istnieje i plac od mo-



rza odcięty. Ztąd dochodzimy omijając arsenał marynarki do 
Piazza del Plebiscito, zdobną w fontannę i statuę króla Nea- 
politańskiego Karola III Canowy i Ferdynanda I dłuta Cali ego. 
Na tymże placu na lewo stoi eliptyczna hala wsparta na doryj- 
skich kolumnach, naśladownictwo rzymskiego Panteonu. Sta
nowi ona wejście do kościoła San Francesco di Paolo posta
wiona jako wotum za Zjednoczenie Włoch. Naprzeciw tego 
kościoła wznosi się okazałe Palazzo Reale, pałac przez Fontanę 
w 1600 r. postawiony; przed nim dwóch ujarzmiaczów koni i 
uroczy ogród, zkąd rozległy ściele się widok na morze i w y
spy. Ośm marmurowych posągów królewskich z ośmiu dy- 
nastji neapolitańskich ozdabiają nisze pałacowe.

Powyżej jest Piazza San Ferdinando, która tworzy wej
ście do wymienionej wyżej via Roma czyli Toledo, głównej 
arterji miasta. Ulica założona jest przez wice-króla Don Pedro 
di Toledo w 1540 r. a ruch jej i ożywienie stanowi osobliwość 
przysłowiową. Na Piazza di Ferdinando wznosi" się Prefek
tura a naprzeciw niej Teatro San Carlo, który dłuższy czas 
był największym w świecie teatrem. Po stronie przeciwnej 
urządzony jest wspaniały pasaż „Galeria Umberto“ (147 m. dłu
gości), którego wnętrze jeszcze okazalsze od Medyolańskiej 
galerji robi zwłaszcza w porze wieczornej w rzęsistem oświe
tleniu wrażenie feeryczne. Omijając teatr i kierując się przez 
ulicę San Carlo przebywamy na Piazza del Municipio, na której 
króluje posąg Viktora Emanuela na koniu, a w głębi olbrzymi 
budynek urzędów państwowych „Palazzo del Municipio“.

Imponująca budowla Castell Nuovo, obecnie koszary woj
skowe, leży tuż opodal. Zamek o wysokich murach i basztach 
był od 1277 dworem królów Andegaweńskich i Aragońskich. 
Śliczna brama tryumfalna, na pamiątkę wjazdu Alfonsa I, króla 
Aragonji przez Pietro di Martino wykonana, służy jako wjazd. 
Idąc znów dalej w górę przez Via Toledo dochodzi się do 
Piazza della Carita. Wznosi się na niej pomnik męczennika 
patrjoty Carlo Poerio i kościół Monte Olivetto w stylu wcze
snego renesansu. Dalej zbliżamy się do Piazza Dante ze statuą 
Dantego i gimnazjum królewskim a w końcu do Muzeum Naro
dowego przy Piazza Cavour.

102 S. Francesco di Paolo. Palazzo Reale. Teatro San Carlo.
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Omach ten przeznaczony początkowo na koszary (r. 1586) 
zawiera najbogatszą kolekcję pompejańskich fresków, mozaik, 
bronzów i starochrześcijańskich nadpisów. Pod względem 
tych zbiorów muzeum to niema sobie równego w świecie.

Piętro dolne i pierwsze- zawiera całe szeregi sal i kory
tarze pysznych rzeźb greckich i rzymskich, które z powodu 
oświetlenia nieodpowiedniego nie sprawiają należytego wra
żenia. Z rzeźb archaicznych greckich zwraca tu uwagę Djana, 
nosząca jeszcze ślady polichromji; następnie Minerwa z Her
kulanum, może jeszcze starsza od poprzedniej. Niezrównany 
wdzięk wyraża Venus victrix pochodząca z Kapuy; sądząc po 
kompozycji jestto już rzymska rzeźba. Dalej: tańczący satyr, 
Narcyz czyli młody Dyonis, Merkur wypoczywający i t. d. 
W innych salach biusty i posągi cezarów, wodzów rzymskich 
i mędrców starożytnych, jak: Seneka, Homer, Aeschilos i inne. 
Następnie grupa z I wieku przed Chr. Orest i Elektra, Aristo- 
geiton i Harmodios, Farnezyjski Herkules przez Glykona 
z Aten, Bachus i Amor etc. Trzecią salę na I piętrze zajmuje 
kolosalna grupa Wołu Farnezyjskiego Apolloniusa i Taury- 
seusa z Tralles w III wieku przed Chr., a więc z epoki pełnego 
rozkwitu. Rzeźba osnuta na tle mitu. Antiope, córka Nikteusa 
króla Tebu, powiła dwóch synów, których ojcem był Jowisz. 
Przed gniewem króla uchodząc ukryła chłopców u pasterza. 
Nikteus umierając przekazał tron bratu Lykusowi. Żona tego, 
Dirke, rozwiozłych obyczajów niewiasta pastwiła się nad 
Antiopą. Nieszczęsna ratowała się ucieczką, schwytana zo
stała skazana na roztratowanie przez byka. Dwaj młodzień
cy, którzy wyrok spełnić mają, są nie kto inni tylko synowie 
ofiary. W chwili wyroku poznają matkę; oburzeni uwalniają 
ją z więzów i skazują na ten los okrutną Dirke. Siłę ogromną 
i sprzeżyste napięcie wyraża ta kompozycja.

Wśród starożytnej kolekcji marmurów wzbudza nasz za
chwyt mozaikowy obraz przedstawiający bitwę Aleksandra 
Macedońskiego. Dzieło jest greckie i wspaniałe, lecz niezna
nego artysty. Odkryto je w Pompeji w tak zwanej Casa del 
Fauno w 1831 r. Arcydzieło to wywołało mnóstwo badań i 
rozpraw. Goethe otrzymawszy na 10 dni przed śmiercią wize-
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runek arcydzieła napisał o nim z uniesieniem: „Ani pokolenia 
współczesne ani przyszłe nie wystarczą, by ten piękności cud 
wyjaśnić w sposób odpowiedny jego znaczeniu." Zgrzybiały 
wieszcz miał słuszność: piękność nie potrzebuje komentarzy.

Wschodnie skrzydło 1-go piętra zawiera artystyczne 
sprzęty domowego użytku, jak trójnogi bronzowe, lampy, wa
zy z Cumae, kielichy, statuetki, kasety etc., również wyroby 
podobne ze szkła, skamieniałe w lawie owoce, chleby i t. d. 
Na Il-im piętrze są zbroje, wyroby ze srebra i złota, kamee, 
pieniądze i wazy, oraz wyroby emaliowane i papirusy. Wszy
stkie pochodzą z wykopalisk pompejańskich; między niemi 
odznacza się onyksowa waza w płaskorzeźby. Oddział ten 
stanowi niezmiernie cenny dokument dla kultury i klasycznej 
sztuki. Nie brak i kolekcji pornograficznych obrazów z Pom- 
peji.

Malarstwo ma też swój dział. Nie dorówna wprawdzie 
Florencji, ale zawiera cały rozwój wszystkich szkół włoskich 
systematycznie ugrupowanych. Odznaczają się z lombardz- 
kiej: Coreggio (Św. Katarzyna i Zingarella), z weneckiej: 
Paweł III i Danae Tycjana, widoki Canaletta, z rzymskiej i 
toskańskiej, Rafael: Madonna del divino amore, Sandro Botti- 
celli: Madonna, Venosti: Kopia sądu ostatecznego Michała 
Anioła, Ghirlandajo: Madonna e le Santi, z bolońskiej szkoły: 
Guido Reni i Caracci. Szkoła niderlandzka ma też swych 
przedstawicieli jak Van Dyck’a, Rembrandta, Breughel’a. Jest 
też jeden Velasquez. Neapol stworzył też swą szkołę malar
ską, lecz już u zmierzchu renesansu, styl więc wybitnie baro
kowy. Wyróżnił się przedewszystkiem Ribeira potężnym 
rozmachem pędzla i siłą, jaka bije z jego kreacji. Charaktery
styczną cechą jego rysunku jest silne akcentuowanie cieni.

Wracamy znów na wia Toledo, kierując się ku wyżej po
łożonej części miasta, do nader ciekawych katakomb świętego 
Januarego, (San Genaro). Jestto podziemny starochrześcijań
ski dom modlitwy i cmentarz, ale całe architektoniczne urzą
dzenie o wiele przewyższa rzymskie katakomby. Dalej na 
północ stoi Palazzo Reale (Capodimonte) z rozkosznym od 
parku widokiem. Wzniesiony w 1738 r. przez Karola III mieści
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rzadką kolekcją broni, porcelany i obrazów. Na południo- 
wschód od zamku znajduje się astronomiczne Obserwatorium, 
a nieco dalej botaniczny ogród o rzadkich bardzo aklimatyzo- 
wanych krzewach.

Najwspanialszą z 350 kościołów Neapolu jest katedra Św. 
Januarego*) przy strada del Duomo niedaleko od Castello 
Capuano, który był niegdyś dworem Hohenstauffów. Stawiał 
świątynię Karol II w 1299 roku; odtąd kilkakrotnemu uległa 
odnowieniu. — Między bogato ozdobionemi kaplicami wyróż
nia się Capella del Tresoro. Jestto śliczna budowla zakończo
na kopułą. Ściany pokryte freskami Dominichina a srebrna 
szafka przechowuje oprawną w złoto i srebro głowę św. pa
trona, jakoteż dwa naczynia z cudowną krwią św. męczennika.

Z innych ważniejszych kościołów zwiedzić należy San 
Angello a Nilo z grobowcem założyciela tegoż kościoła kardy
nała Brancaccio dłuta Donatella i Michelozzo, dalej Santa 
Maria del Carmine zbudowana w 1269 r. zawierająca grobo
wiec ostatniego Hohenstauffa, nieszczęsnego Konradyna; sta
tuę wykonał Thorwaldsen na obstalunek ks. Maksymiljana 
bawarskiego w 1849 r., naówczas jeszcze następcy tronu.

Niedaleko ztąd leży Piazza del Mercato historyczny rynek, 
na którym pod toporem katowskim dnia 29. 10. 1268 r. spadły 
głowy Konradyna i jego kuzyna Fryderyka Austrjackiego 
po nieszczęsnej bitwie pod Tagliacozzo. Poniżej kościół Santa 
Chiara z płaskorzeźbami z XIV wieku i grobowcami dynastji 
Andegaweńskiej i kościół San Filippo Neri, jedna z najświetniej
szych budowli Neapolitańskich z końca XVI wieku.

Z pośród cmentarzy wyróżnia się na północ-zachód od 
Capo di Monte Campo Santo Nuovo. Dzięki położeniu nie
zrównanemu i pysznym pomnikom nieraz na wzorach klasycz
nych wykonanych, cmentarz ten jest najpiękniejszy w świecie. 
Widnokrąg ztąd dziwnie ponętny obejmuje ścielącą się u stóp 
urodzajną dolinę (paludi =  moczary), gdzie rok cały siejba i 
zbiór nie ustają, a w głębi szafir bezgraniczny morza.

*) Św. January biskup Benewentu został ścięty za Dyoklecjana w 
Pozzuoli; jeżeli się naczynie z krwią zbliża do głowy, to krew staje się 
teraz jeszcze płynną.
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Część miasta na wzgórzu „Vomero“ mniej ciekawe po
siada zabytki. Wiedzie doń kolejka zębata i tramwaj. San 
Martino zasługuje jednak bardzo na zwiedzenie. Prowadzi doń 
wejście przez wrota Castell San Elmo (z 1343 r. obecnie wię
zienie wojskowe) i skręcając na lewo jesteśmy w klasztorze 
Kartuzów (Certosa). Tu przechowaną jest łódź odświętna i 
zaprząg galowy Burbonów, uniformy różne, a nadewszystko 
moc rzeźb chrześcijańskich od 10—15 wieku. — Długi kruż
ganek o 68 filarach z białego marmuru prowadzi do właściwe
go Museo di San Martino. Omach zawiera w licznych salach
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różne zbiory, jako to portrety, pyszne wazy i naczynia, oraz 
sprzęty kościelne wysokiej wartości, madonnę marmurową 
Berniniego, majoliki, porcelany, weneckie szkła i t. d. W po
wrotnej drodze przez prawe skrzydło krużganku wstępujemy 
do Belvedere. Z rozmieszczonych tu altan odsłania się jeden 
z najcudniejszych widoków na miasto i morze i wzrok rozko
szuje się światem niezapomnianej piękności. Przynależny tu 
kościół San Martino mieści piękny ołtarz główny Solimena’y, 
oraz kilka obrazów Guido Reni’ego i Caracioli (obmywanie 
nóg).
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Z Vomero zaleca się bardzo wycieczka do klasztoru 
Calmaldoli*) (Campus Maldoli) o malowniczem nader położe
niu. Jestto główny klasztor zakonu Kamedułów, który powstał 
w 1585, a w 1863 r. został zniesiony. Kilku zaledwo mnichów 
tu jeszcze mieszka; obecnie przeszedł gmach w posiadanie pry
watne i został na hotel przeistoczony. Dla uroczej natury gór
skiej stał się zakątek ten teraz ulubionem letniskiem.

OKOLICA. Najpiękniejszą bez zaprzeczenia miejscowo
ścią z okolic Neapolu jest położony ku zachodowi grzbiet skal
ny „Posilipo“. Nazwę swą zawdzięcza staro rzymskiej willi 
Pansylipon czyli Sansouci należącej do Vedius’a Pollio. Stro
mem swem przedgórzem skalistem oraz małą wysepką Nizydą 
odgranicza zatokę Neapolitańską od zatoki Pozzuoli. Góra ta 
powstała z martwicy wulkanicznej, przedstawia wyborny 
grunt pod uprawę wina i ogrodów owocowych. Więc bujne 
zadrzewienie i gęsto rozrzucone domostwa wiejskie dopełnia
ją tę całość barwną i rozmaitą. Jestto jeden z najpiękniejszych 
krajobrazów Neapolu. Grzbiet górzysty zaś przebija poprze
cznie nieużywany obecnie tunel Grota Vecchia di Posilipo na 
190 metrów długości a 10 szerokości, przebity w skale jeszcze 
za panowania Augusta. Na lewo od wejścia do tunelu piętrzy 
się skała zwana grobowcem Virgiljusza a na niej Columbarium 
o kopule z popiołami wieszcza (Tomba di Vergilio). Drugi 
tunel, Grota Nuova, leży więcej na północ równolegle z tam
tym; tą drogą przechodzi tramwaj z Neapolu do Fuorigrotta, 
a ztamtąd do Bagnoli i Pozzuoli. W środku tegoż tunelu znaj
duje się jeszcze winda na szczyt Posilipo wożąca pasażerów 
do restauracji Promessi Sposi.

Wogóle w tych najpiękniejszych środowiskach Neapolu 
mieszczą się zawsze włoskie Trattoria“. Tu w ludowych stro
jach piękne Neapolitanki i Neapolitańczycy, przy dźwiękach 
gitary i mandoliny z pieśnią na ustach, tańczą Tarantellę. 
Wdzięk i temperament południowy skrzą się z ich ruchów. 
Podziwiać taniec można w Ristorante della Rotonda o ślicznym

*) Założycielem klasztoru jest św. Romuald, który tu w pustelni Sacro 
Eremo najpierwszą celę sobie wybudował.
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widoku na Bagnoli, Pozzuoli, Baja i w Trattoria Rosiello, ostat
niej stacji elektrycznego tramwaju.

Nie chciałbym pominąć malowniczych ruin w morzu: Pa
lazzo di Donna Anna, małżonki wice-króla, w. księcia Medyny, 
którego fundamenta stanęły w 1648 roku; nigdy jednak zamek 
ukończony nie został. Wyjątkowo dziwne opowieści i po
dania ludowe przywiązane są do tych ruin. Dalej pro
wadzi droga przez Grota Nuova i przez Fuorigrotta 
(z 7-go na 8-go września obchodzi się tu bardzo hucz
nie uroczystość Piedrigrotti, na której nowsze pieśni lu
dowe nagradzane bywają) na tak zwane Pola flegrej
skie (Phlegrae). Jestto okolica Neapolu ciągnąca się do Cumae, 
która od czasów starożytnych do najnowszych była widownią 
najgwałtowniejszych wstrząsnień wulkanicznych. Tu się ot
wierają wrota do starogreckiej kultury i nietylko pieśni Virgi- 
ljusza, ale nawet Homera miały tu swe tło. Jedna splątana 
sieć pól, cieśnin morskich, jezior, przystani i wysp, cały czar 
rozmaitej natury przykuwają serce i umysł widza i nic dziwne
go, że siła uroku dawała ludowi temu podnietę do twórczości 
i artyzmu.

Przybywamy najpierw kolejką miejską do Bagnoli.*) Nie 
wielka to stacja lecznicza wznosi się na wybrzeżu, które prze
dłuża wyspa Nizyda. Posiada kąpiele morskie, żelazisto-siar- 
czane. Następnie jesteśmy w Pozzuoli, t. j. starem Puteoli, o 
ruinach świątyni Augusta, zamienionych obecnie na katedrę. 
Odległość miasteczka od Neapolu wynosi 10 km. Wulkaniczna 
tu gleba w Pozzuoli zmieszana z wapnem, stanowi niezrówna
ny cement.

Miasteczko posiada jeszcze inne niewytłomaczone zjawi
ska natury, jak: 1) Solfatara. Jestto wygasający wulkan, który 
po wybuchu w 1198 r. zapadł się na wewnątrz. Obecnie tylko 
białawą martwą tworzy kotlinę, a ze szczelin jej i krateru 
wychodzą gorące siarczane roztwory, które zmieszane z parą 
wodną i siarkowodorem tryskają jak gejzery w Meksyku i 
Islandji.

*) Można z Neapolu (z dworca Kumejskiego) jechać też koleją do 
Bagnoli, Pozzuoli i Bajae.



Grotta del Cane, klasztor św. Januarego. Monte Nuovo. 10 9

2) Psia grota — Grotta del Cane. Była to pieczara zawo
dniona w miejscu wygasłego krateru Agnano. Osuszono ją 
jako niebezpieczne siedlisko malarji, ale na wysokość pół metra 
po nad jej powierzchnią występuje jeszcze warstwa kwasu 
węglowego. To też jeśli pies wpadnie do jamy, pada natych
miast zaczadzony i po dłuższej chwili nawet zatruty ginie. Ztąd 
na południe-wschód wznosi się klasztor, San Genaro, zbudowa
ny na miejscu, gdzie w 305 r. wyrok śmierci na św. męczenni
ku dokonany został. O 25 minut drogi znów na wschód 
przechował się w zupełnie dobrym stanie amfiteatr z epoki 
Flawjuszów. Tu przy wykopaliskach znaleziono liczne cho
dniki podziemne, przeznaczone dla gladjatorów, klatki na dzi
kie zwierzęta i wodociągi, dzięki którym można było zamienić 
arenę w jezioro i na sztucznem nawodnieniu przedstawić wal
kę morską. W amfiteatrze wznosi się obecnie kaplica a na
pis wskazuje, że w 305 roku Dyoklecjan skazał św. Januarego 
i jego towarzyszy na pożarcie przez dzikie zwierzęta; te jednak 
cofnęły się na widok skazańców.

Wracając znów na szosę po prawej stronie w kierunku 
Cumae, napotykamy najpierw wzgórze Monte Nuovo, powstałe 
dopiero w 1538 roku na 140 metrów wysokie i porosłe ślicz
nym laskiem pinii, a ztąd o godzinę drogi mamy jezioro Awer- 
neńskie (lago d’Averno), utworzone na wulkanicznym kraterze 
kumejskim. Wedle archaicznego podania tędy wiodła droga 
w krainę „Cieniów." Tu były wrota piekielne, niby do pań
stwa Plutona, — Hades, — tu płynął Styx i Periphlegeton, tu 
się znajdowały Elizejskie pola i tędy zeszedł Eneasz do otchła
ni. Pierwszy Agrippa wyświetlił tajemniczą zagadkowość 
miejscowości. Las okoliczny kazał wyciąć, a jezioro połączyć 
z drugiem jeziorem Lukryńskiem. Twierdzono mimo to zawsze 
w starożytności o niezgłębionem dnie wody i o trujących w y
ziewach, które zabijały przelatujące ptaki. Czasy jednak póź
niejsze nic podobnego nie stwierdzają.

Z samej Cumae, najstarszej w Italii osady greckiej, tylko 
nikłe sterczą ruiny. Są to zwaliska świątyni Apollona, resztki 
Amfiteatru i grobowiec kumejskiej Sybilli. W obszernej jaski
ni (Grotta della Sybilla Cumana) wypowiadała Sybilla swe
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wróżby. Nie wiedziano wówczas, że proroctwa te nie były 
darem bogów, że tylko pod wpływem wyziewów podziemnych 
wpadała wróżbiarka w stan halucynacji. Zmącone jej myśli 
i wyrazy niejasne chwytali obecni chciwie jako przepowiednią 
przyszłości. Grota po oblężeniu Kumy przez Narzesa uległa 
zniszczeniu. W powrotnej drodze wzdłuż wybrzeża morskie
go skierowujemy się do Bajae. Widoczne są jeszcze ślady 
rzymskiej instalacji kąpielowej Bagni di Nerone w grocie o go
rącem źródle.

Bajae o 5 km. od Pozzuoli odległe, jest dziś miejscowością 
bez znaczenia. W starożytności jednak była ona najwykwint- 
niejszem letniskiem kąpielowem Rzymian ze względu na nie
zwykły urok natury, jak i na lecznicze źródła pary siarczanej 
i alkalicznych szczawów, oraz na morskie kąpiele, które tu 
ściągały ówczesny wielki świat. Były więc środowiskiem 
rzymskiej wytworności i rozkoszy, lecz zarazem i rozluźnio
nych najbardziej obyczajów. Za czasów Nerona zwłaszcza 
odbywały się w luksownych wilach arystokratycznych orgie 
przechodzące nasze wyobrażenie. Były to fatalne oznaki za
czynającego się już rozkładu Rzymskiej wielkości. Na tym w y
brzeżu Cezar, Crassus i Pompejus umyślili zagładę Rzeczy
pospolitej, tu Nero wsadzał matkę swą Agrypinę na okręt, by 
ją głodem umorzyć i tu cezar Hadrjan znalazł śmierć. Bez- 
wątpienia przyciągały Rzymian nietylko cudowny ożywczy 
klimat i uzdrawiające zdroje, będące i dziś jeszcze nadzwy
czajne, ale nęciło ich także tajemnicze jezioro Awernu i grota 
Sybilli. Z kwiatów i świetności klasycznej stacji kąpielowej 
śladu dziś niema, prócz wspomnienia! Nieznaczne tylko 
szczątki i wiekuiste piętno natury pozostało zawsze niezmien
ne, by teraz jak i dawniej nieskończonym swym czarem roz
marzać serce wędrowca.

Wezuwjusz. Po drugiej stronie Neapolu wznosi się jedy
ny czynny dziś jeszcze wulkan na kontynencie europejskim o 
12 km. na wschód od miasta na obszarze o 15 km. średnicy i 
1100 m. wysokości. Dnia 24-go sierpnia 74 roku po Chr. na
stąpił złowrogi wybuch, opisany przez Pliniusza młodszego, 
który nietylko Pompeję, lecz Herkulanum i Stabią zalał zu-
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pełnie. Do 1500 r. potworzyło się 9 silnych erupcji, a od tego 
roku do 1631 działalność wulkanu tak dalece ustała, że krater 
służył za pastwisko. Po tym okresie wszczęła się znów czyn
ność Wezuwiusza, ale mniej groźna. Wybuch 1794 roku był 
tak gwałtowny, że Tore del Greco prawie zupełnemu uległo 
zniszczeniu. Ostatny wylew nastąpił od 4—11-go kwietnia 
1906 r. Z tego czasu przeistoczył się wygląd piramidalny 
Wezuwiusza; góra obecnie ma wygląd ściętego stożka na 
1160 wysokości, a u jej szczytu mieści się olbrzymia otchłań 
kraterowa o półtory kilometra średnicy. Wejście na szczyt 
(wycieczka jednodniowa) ułatwione jest przez Comp. Cooka 
w Neapolu, najpierw tramwajem elektrycznym do Pugliano 
przy Portici a następnie zębatą kolejką w górę do obserwa
torium. Biegnie między urodzajnemi polami, przeszywanemi 
pasmami starej zczerniałej lawy po przez bujne winne lato
rośle, które wydają wino słodkie i bardzo podniecające (Lacri- 
mae Christi). Obserwatrjum leży na wysokości 608 metrów 
a obecny jego dyrektor prof. Matucci chętnie pokazuje urzą
dzenie. Obok jest hotel Cooka „Eremo di Vesuvio“ wśród 
pięknych klombów parkowych i wspaniałego położenia. Dal
sze wspinanie się do brzegu krateru odbyć można tylko na ośle 
i jest tylko z przewodnikiem dozwolone, gdyż opodal już wi
dać dymiącą lawę rozpaloną dobywającą się z otworu.

Liczne osady ludzkie na urwiskach Wezuwiusza, jako też 
i na innych wulkanach, n. p. Stromboli i Etna, sięgające aż do 
najniebezpieczniejszych czeluści, tłomaczyć się chyba dają nie
zmierną urodzajnością tej niezwykłej gleby, która już w mitach 
starożytnych znalazła swój wyraz. Północno-zachodnią stro
nę Neapolu, gdzie się znajduje cały szereg kraterów zwano też 
Polami Elizejskiemi, później przemianowano je na raj błogo
sławionych. Gdy rolnik innych krajów wkłada rok rocznie 
moc starań w uprawie roli, a przedewszystkiem musi dodawać 
dużo superfosfatu i kali, rzeczy te cenne tworzą się tu same 
w zwietrzałym wulkanicznym popiole. Najnowsze analizy w y
kazały ogromną zawartość kali, magnezji, fosforowego kwasu 
a do tego amoniaku wiele. Oto jest cała tajemnica tej bujnej 
roślinności i rajskich owoców. Na tym samym gruncie znaj-
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dują się trzy odrębne uprawy. Pyszne winne latorośle roz
pięte na brzoskwiniowych drzewach i pod nimi pola uprawne 
jarzynami i fasolą. Choć ludzie tak straszną przebyli kata
strofę jak w 79 roku i 1906, ich synowie jednak nie zrażeni tem 
powracają znów chętnie do pogrzebanych miejscowości i spo- 
pielalych domostw. Zabudowują się znów na nowo i ledwo 
wspomnienie strasznej nocy zbladło w ich pamięci, znów bło
gosławią ci nowi przybysze te czarne potoki lawy jako dar 
niebios, bez którego żyć i obfite zbiory mnieć by nie mogli. I 
my również wobec niewytłomaczonej zmienności przyrody 
pytamy się: czy też zjawiska natury nie są czasem igraszką 
klątwy i błogosławieństwa? Wiekuisty symbol naszego jeste
stwa pozostaje bez odpowiedzi, jest że świat dla nas doliną łez, 
czy też wyspą szczęśliwości.

Pompeja. Zaraz za Wezuwjuszem leży Pompeja. Urok 
cały starożytnego miasta stanowi to doskonałe zachowanie 
klasycznego świata, który tu tyle wieków drzemał pod popio
łami Wezuwjusza. Nienaruszony zastygł w swej piękności, 
by dzisiejsze pokolenie przenosić w zamierzchłe dzieje. Pom
peja powstała w 425 roku przed Chr., uległa wpływom sztuki 
greckiej, stała się miastem handlowem, żywem i ruchliwem o 
20 000 mieszkańcach. Część jej już w 63 roku po Chr. została 
przez Wezuwjusza zniszczona, ale wielki wybuch miał miejsce 
dopiero w 79 roku, który nietylko Pompeję zasypał deszczem 
„Lapili“ i popiołem, ale i sąsiednie Herkulanum i Stabią zmiótł 
z powierzchni ziemi (dzisiejsze Castelamare). Do 1748 roku 
miasto było całkowicie zasypane. Natrafili nań przypadkowo 
robotnicy, lecz dopiero w r. 1808 zaczął Murat, a w r. 1860 
Fiorelli prowadzić planowe wykopaliska. Prace dalsze obli
czone są na 5 miljonów lirów, ale jeszcze tak wiele pozostaje 
do odkopania, że minie zapewne stulecie, nim miasto całko
wicie odgrzebią. Powłoka gruzu pokrywa ruiny na 6,5 
metrów wysokości i składa się z 2 metrów miału ka
miennego (Lapili), następnie jest popiół a potem znów lapili i 
popiół. Z 20 000 mieszkańców prawdopodobnie 2000 postra
dało życie. Część obecnie odkopana jest wiernym obrazem 
grecko-rzymskiego świata z doby republiki i cezarów. Wy-
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gląd jest bardzo pouczający. Mijając Porta Marina mamy za
raz przed sobą krzyżujące się ulice brukowane poligonalnemi 
blokami lawy. Są wązkie i równe. Chodniki mają 1/4 metra 
wys. a od 1—2 metrów szerokości. Ściany domów okazują 
napisy o malowanych plakatach i ogłoszeniach; wzdłuż mie
szczą się sklepy, przemysłowe zakłady jak garbarnie, piekar
nie, zwłaszcza „fullonica“ , t. j. zakłady sukiennych wałkierzy.

Następnie przybywamy na Forum Chile, otoczone z trzech 
stron dwoma piętrami kolumn, doryckich u dołu, a jońskich u 
góry. Na nim wznosi się: 1) Bazylika, gmach otwarty, prze
znaczony dla handlu i posiedzeń sądowych, t. zw. dom sądowy. 
2) Świątynia Apollona, otoczona 48 kolumnami z 14 stopniami 
u wejścia; przed nią ołtarz ofiarny. W cella znajdował się po
sąg bóstwa oraz i inne posągi bogów. Dalej świątynie Jupi
tera i Merkurego, następnie „Macellum“, t. j. hala jako spoży
wcze targowisko i gmach Eumachia, t. j. bazar towarów weł
nianych i t. d. U południowego końca miasta widzimy jeszcze 
mniejsze Forum „Forum triangulare“ z ruinami starogreckiej 
świątyni Minerwy; na wschód zaś tegoż wznoszą się dwa 
amfiteatra przyparte do wzgórza półkołem o siedzeniach, mo
gących pomieścić 5000 widzów. Dalej Palestra, t. j. plac ćwi
czeń gimnastycznych, Koszary dla gladjatorów i dwie świąty
nie Izydy i Zeusa. Uwagi godne są trzy instalacje Termów 
zawierające każda: Apodyterium, t. j. rozbieralnia, Frigidarium, 
oddział zimnych łaźni, Tepidarium, oddział ciepłych łaźni i 
Caldarium, parowa łaźnia.

Domy Vetti i Pansa są tak zachowane jak je odnaleziono. 
Ukazują nam najdokładniej, jakiem było urządzenie domu 
rzymskiego i jego budowa. Widzimy na dolnem piętrze tylko 
małe zakratowane okna, górne piętra zaś mają okna większe. 
Wejście (Ostium czyli Vestibulum) prowadzi do 1-go dzie
dzińca Atrium, który jest otoczony pokojami służbowemi. Ztąd 
przechodzimy do Tablinum, sali przeznaczonej dla przyjęć in
teresentów. Do niej przylega zwykle sala konwersacyjna i ja
dalnia, t. j. Triciinium. Boczne korytarze (fauces) wiodą do dru
giej części domu, którą wyłącznie przeznaczona na użytek 
rodziny. Następnie 2-gi dziedziniec, czyli Perystyl, otoczony 

Dr. Brodzki. Przez Włochy do Ziemi Faraonów. 8
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kolumnadą; na środku bije fontanna wśród kwiecia i klombów. 
W około Perystylu mieszczą się pokoje samej pani domu, sy
pialnia Cubiculum, kuchnia Pergola, abort Sella familiaria, ka
plica domowa — Lararium. Przy wytworniejszych domach 
za Perystylem był ogród Xystus. Ściany i filary wyłożone 
były stukiem, okryte malowidłami ściennemi: sceny amorów, 
t. z. amoretki, tancerki, epizody mitologiczne i t. d. Wdzięczne 
harmonijne motywa klasyczne ubierały te wnętrza żywemi 
barwami. Wychodząc z miasta na północ-zachód przez bramę 
Herkulańską, na słynną ulicę grobowców, napawamy się znów 
rozkosznym widokiem na całą zatokę, góry i Neapol. Na tle 
przezroczego szafiru rysują się czystą linją pomniki Aulus’a i 
Vejus’a, Terencjusza Felix’a i inne, szczątki wili Diomeda, wili 
Cycerona jako fragmenta wielkiego eposu. W duszy pozostaje 
niezatarte wrażenie harmonji klasycznego świata.

Herkulanum było miastem znacznie od Pompeji większem 
i okazalszem. Katastrofa 79 r. o wiele więcej dała się tu we 
znaki. Herkulanum zasypane zostało nie popiołem i lawą, ale 
wulkanicznym tuffem, który połączony z wodą gorącą stwo
rzył przez wieki powłokę skalną, niesłychanie twardą, o którą 
się kruszą wszelkie narzędzia stalowe. Już za czasów rzym
skich miasto uległo zupełnie zapomnieniu, także nawet miejsce 
jego położenia nie było dokładnie wiadome. Odkrycie pier
wszych rzeźb r. 1738 wykazało dopiero, że pod skamieniałym 
gruntem leżą ogromne skarby sztuki. Ale dobyć miasto na 
światło dzienne jak Pompeję, nie było sposobu. Dlatego zwie
dza się je podobnie jak katakomby przy świetle sztucznem. 
Dotąd odkopano teatr z marmuru na 8000 widzów, forum z ba
zyliką, wilę prywatną Argos z ogrodem i pięknemi filarami. 
W jednym domu znaleziono zapasy żywnościowe, w innym 
narzędzia do golenia. Wspaniałe rzeźby świadczą o wysokiej 
kulturze Herkulanum, zdobią one obecnie muzeum w Neapolu.

Castellamare powstało na ruinach zalanej przez Wezuw- 
jusz Stabii. Istnienie swe zawdzięcza Fryderykowi II, który 
nad morzem zamek wznieść kazał. Castellamare wznosi się 
na południowy wschód od zatoki Neapolitauskiej, jest połą
czone torem kolejowym Neapol—Castellamare—Gragnano,
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więc i dostęp doń łatwy. Dziś stanowi większe miasto han
dlowe o 35 000 mieszkańcach, jest stolicą biskupią, dogodną 
przystanią, królewską stocznią i ma znaczny przemysł ba
wełny i oliwy. Świeży, wyborny klimat, kąpiele morskie i 
okoliczne źródła mineralne Nocera Umbra — ściągają tu 
wielu turystów i letników, którzy w niebywały sposób 
ożywiają plażę. Artyści znajdują tu bogaty temat malarski. 
Na południe za miastem wznosi się letnia rezydencja królewska 
Quisisana wśród ślicznego parku i cudnego krajobrazu na 
Monte Angelo. Wzdłuż wybrzeża wije się malownicza droga 
z Castellamare do Sorento.

Sorento na północnym brzegu półwyspu tejże nazwy w 
niezrównanem położeniu sterczy na tuffowatej wyżynie po 
nad skalistą 40—50 metrów wysoką ścianą spuszczającą się 
prostopadle ku morskiej czeluści. Posiada szczątki budowli 
rzymskich, katedrę, a przy niej halę ze średniowiecznemi zbio
rami, szkołę artystyczną intarsji na drzewie, oraz fabrykę oli
wy. Miasteczko otaczają gaje pomarańcz, oliwek i morwo
wych drzew, oraz wydaje wiele wina owocowego. Dla sło
necznego klimatu i wymarzonego otoczenia jest ulubionem 
miejscem pobytu. Opiewają Sorento artyści i poeci. Roman
tyzm bujnie się krzewi. W Sorento urodził się 1545 Torquato 
Tasso i tu się wznosi jego pomnik. W pamięci mi się odzywa 
pieśń Ludolfa Waldmanna: „Bądź pozdrowione, Ty cudne 
Sorento“ i t. d. Okolica obfituje w malownicze i zajmujące 
punkta, jak Desserto, (dawny klasztor), Massa Lubrense, Sant 
Agata i t. d.

Wyspa Capri na 7 mil długa, 10,5 km. kwadratowych wiel
ka, liczy 62 000 mieszkańców i jest ostrowiem niezrównanej 
piękności i uroku. Wybrzeże jest skaliste, ostrym spadkiem 
wrzyna się w szafir morski. Grunt wydaje obfity plon wina, 
oliwek i owoców południowych, a na wiosnę lub w jesieni, 
gdy się zaczyna wędrówka ptaków, przelatują nad Capri licz- 
nem stadem przepiórki chwytane w sidła, nieraz w liczbie 
70 000 sztuk.

Miasteczko same jest rezydencją biskupią, liczy 2900 
mieszkańców, przeważnie rybaków. Gdzie niegdzie sterczą

8*
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starożytne ruiny. Na wzgórzu Monte Solaro (585 m. wyso
kości) widnieje wzniesiony przez Anglików Fort Bruto. Od 
kawiarni Punta Tragara nie może wzrok nasycić się bajecz
nym widokiem na całą wyspę i wystające z morza skaliste 
rzuty Faraglioni. Poniżej wili di Tiberio są trzy czysto utrzy
mane włoskie ristorante, gdzie w narodowych kostiumach lud 
tańczy tarantelę. W ogrodzie wili ukazują miejsce, zkąd Tibe- 
rjusz swe ofiary kiedyś do morza wrzucać kazał. Jestto tak 
zwane Salto di Tiberio, przepaść skalna do morza 200 m. głębo
kości. Krajobraz wszędzie opanowuje swym urokiem. Dwa 
zwłaszcza twory przyrody są przedziwne: Pyszna formacya 
skalna Arco naturale, naturalny łuk skalny, i druga: tak zwana 
Grota niebieska, Grota azura, na północnem wybrzeżu odkry
ta przez poetę Kopisch’a, zda się z baśni wyśniona. Czaro
dziejska barwa błękitna powstaje wskutek załamywania się 
światła w wodzie przez obszerny otwór w grocie. Sklepienie 
odźwierciadla kolor i tym sposobem rozlana światłość niebie
ska tworzy wymarzone zjawisko. Zanurzone w wodzie przed
mioty świecą się jak srebro. Grota ma 56 metrów długości, 
30 szerokości i 9 wysokości; łodzie wjeżdżają doń z łatwością 
przy spokojnem morzu. Kto ją widział, ma ją zawsze przed 
oczyma. Jest ona perłą z pośród cudów natury.



Część II.

Na morzu Śródziemnem.
Okręt stoi nieruchomy w przystani „porto mercantile“ 
przytwierdzony u wybrzeża do kotwicy. Od rana tra
garze zapełniają wnętrze towarem przeróżnego rodza

ju. Wielkie kufry pasażerskie przeładowuje z dworca sam 
zarząd „Norddeutscher Lloyd" i rozmieszcza w przedziale 
bagażowym.

Ponieważ odjazd naznaczony na 2-gą godzinę, mamy je
szcze dosyć czasu, by spożyć lunch w miłym hotelu Santa 
Lucia tuż na wybrzeżu. Pokrzepieni w usposobieniu promien- 
nem zdążamy na pokład, by odnaleźć nasze kabiny i raz je
szcze przed odjazdem nacieszyć się malowniczą całością cu
dnie położonej przystani. Strojni rozbawieni ludzie, panie w 
lekkich ażurowych bluzkach, panowie w białych prążkowa
nych letnich ubraniach, wszyscy jak się zdaje Włosi, żegnają 
odjeżdżających. Za nimi gromadzi się kilku gapiów. Roz
mowa toczy się wesoła, przerywana śmiechem lub pożegnal
nym uściskiem i życzeniem pomyślnej podróży. Pasażerowie 
ze wszystkich zakątków świata wstępują teraz na pokład; za 
nimi niosą „fachini" ciepłe płaszcze i ręczne walizki.

Nastrój jest jaknajlepszy; delikatny i wonny powiew mor
ski usposabia obecnych jasno i wesoło. Na lśniąco błękitnych 
falach zatoki przemykają małe łodzie i żaglowce, a tuż przy 
parowcu naszym kołysze się w rytm fali mała gondola z cha
rakterystycznymi śpiewakami neapolitańskimi. Mężczyzna 
przygrywa na gitarze i śpiewa, a obok młoda dziewczyna 
barwnie odziana, o bujnych ciemnych włosach, czerwonej 
chuście i wielkich złotych zausznicach wtóruje mu. Pod jej 
palcami drżąco dźwięczy mandolina: „O sole mia,“ „Santa
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Lucia“, „Funiculi, funicula“ i t. d. brzmi prawie do przesytu 
przez rozkoszne powietrze. Opodal niezwykle piękna Neapo- 
litanka, zapewne siostra śpiewaczki, zbiera w otwarty parasol 
spadające z pokładu monety. Jakże uroczą jest ta młoda 
Włoszka! Obfite krucze włosy, zebrane w warkocz nad wierz
chołkiem głowy podtrzymuje srebrny wenecki grzebień, do 
tego ciemne oczy głębokie, rozmarzone, ocienione długą rzęsą, 
po nad niemi ślicznym łukiem zarysowane brwi czarne jak 
węgiel, jakby pędzelkiem malowane. Widok niezapomniany, 
który nigdy nie sprawi przesytu. Delikatne rysy wyrażają 
lekką melancholją, więc tem silniejszy i ponętniejszy ich urok! 
Nic dziwnego, że ofiarność dla pięknego dziewczęcia też więk
sza, niż zwykle. Jej postawa tak śmiała i odważna, a spojrze
nie tak powłóczyste i rzewne, że zasłuchani widzowie chętnie 
dają, by jej datkiem przyjemność sprawić. Nieco dalej ku 
ogólnej uciesze nadzy, o kruczych włosach i świecących 
oczach chłopcy nurzają się w fali, by rzucone monety z wody 
wydobywać. Jestto jednem słowem obraz życia ludowego 
Neapolu w swej pierwotnej prostocie i malowniczym nastroju.

Już odsuwa załoga okrętowa ciężki pomost z łoskotem, 
wręczywszy na brzeg skrzynię pocztową, zawierającą poże
gnalne pozdrowienia dla pozostałych w domu. Jeszcze raz 
powiewanie chustkami, skinienia ręką, połączone ze łzawem 
często wejrzeniem i już unoszą nas fale w dal, ku nowemu 
przeznaczeniu. Płyniemy wzdłuż wybrzeża. Na skalistej 
stromej skale, schodzącej ku morzu przerywanej szczelinami, 
rysują się miejscami pinie i popielate macchie. Wpatrujemy 
się w śliczny krajobraz, by go utrwalić w pamięci. Ody Capri 
i malownicza cudna zatoka Castellamare znikły nam z oczu, 
każdy z nas wraca do swej kabiny, by ją sobie wedle upodo
bania urządzić. Zapoznajemy się bliżej z okrętem naszym, 
tym nowym wodnym hotelem. Trudno go bowiem inaczej 
nazwać, gdyż najwybredniejszy podróżny znajduje na nim 
wszystko, co dać może najwykwintniejszy hotel na lądzie sta
łym. Przestrzeń z Neapolu do Aleksandrji, liczącą 1300 mil 
morskich, przebywa pospieszny statek w trzy dni, to jest 
z szybkością 18 mil na godzinę i jest zaopatrzony we wszelki
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komfort i udogodnienia. Znajduje się na nim telegraf iskrowy 
dla pragnących przesłać wieści o sobie do ojczyzny, wzma
cniające kąpiele solankowe i pływalnia, medyko-mechaniczny 
instytut Zandera, urządzone zbytkownie kabiny, zawierające 
mieszkalny, sypialny pokój, łazienkę i toaletę, nieraz i pokój 
służbowy. Inne pomieszczenia I-ej i II-ej klasy również są za
opatrzone we wszystko, czego wygoda wymaga. Dalej wielka 
sala koncertowa, pokój dla pań, ładnie i wesoło urządzona ka
wiarnia na pokładzie ze stolikami do kart i szachów, urozmai
cają czas podróżnym o ile zmienna pora i burza na przechadz
ki nie zezwalają. A przy tym komforcie zapewnionem jest 
zupełnie bezpieczeństwo przeprawy morskiej. Mechanizm 
okrętowy doszedł do największej doskonałości. Nie słychać 
tu prawie szumu i łoskotu w ruchu będących maszyn; zaledwo 
rozlega się rytmiczne podnoszenie i opadanie korbowej żerdzi. 
Więc i podróż taka staje się najmilszem wytchnieniem, od- 
świeżającem serce i umysł i zużyte nasze nowoczesną kulturą 
nerwy wracają w zetknięciu z tą niezamąconą przestrzenią 
prędko do równowagi. Najwięcej czasu spędza podróżny na 
pokładzie. Wypoczywa tu na wygodnym leżaku, czyta lub 
tonie wzrokiem w igrające fale, spogląda w dal na płynące na 
horyzoncie obłoki i napawa się wzmacniającem cudownem po
wietrzem morskiem. Każdego prawie ogarnia wtedy miękkie 
pieszczotliwe rozleniwienie. Całość oddycha rozkoszą, a mię
dzy ludźmi odpoczywającymi obok siebie nawiązuje się jakiś 
ton ciepły i chęć wzajemnego zbliżenia się. Wpływ ożeźwia- 
jącego powietrza, i pogodne przeważnie niebo otwierają serca 
jakby samo ze siebie, i wkrótce wytwarza się między podróż
nymi stosunek szczery i serdeczny. Ilu w tych przeprawach 
moich do Egiptu poznałem prawdziwie miłych i mądrych lu
dzi! Zwiedzili niejeden zakątek świata, obznajomieni z roz- 
maitemi gałęziami wiedzy wiedli zajmujące rozmowy z dzie
dziny astronomji, przyrody, sztuki, etnologji i t. d. Dziwiłem 
się nieraz ich wszechstronności i żal mię ogarniał wielki, gdy 
u celu podróży żegnać ich już musiałem.

Gdyśmy opuszczali Neapol mieliśmy jasną pogodę. Nad 
nami było słońce i przeczysty lazur; w miarę jednakże odda-
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lania się morze i niebo spochmurniały. Fale morskie 
wznosiły się na 4—5 metrów wysokości, bijąc niespokojnie o 
ściany okrętu. Zbliżaliśmy się do cieśniny Mesyńskiej, która 
włoski półwysep Kalabrią od Sycylji oddziela a morze Jońskie 
z Tyrheńskiem łączy. Za chwilę potem powlokły się niebo i 
woda jednaką szarą barwą. Jesteśmy przy farze Punta del 
Faro u wejścia do drogi mesyńskiej. Zmrok zapada coraz 
bardziej i przechodzi w nieprzejrzaną noc.

Zmienne i niezwykle silne, ciągnące naprzemian od połu
dnia do północy (z szybkością 5—8 kilometrów na godzinę) 
prądy cieśniny — wynoszącej 42 km. długości a w najwęż
szych miejscach, t. j. między latarnią morską Punta del Faro 
i skałą Scyli w Calabrji, tylko 3, 15 km. szerokości, — stano
wiły dawniej niebezpieczeństwo poważne, na tle którego po
wstała starożytna opowieść o Scylli i Charybdzie. Dziś przy 
udoskonalonej żegludze morskiej przestały być groźnemi. 
Czasem jednak powstaje tu jeszcze silny wir morski przy wez- 
branem morzu, gdy od Sycylji przedostają się zbałwanione fale 
i porwane przez główny prąd rozbijają się rozpienione o skały 
Scylli*) lub o położone poniżej Capo Pezzo. Wtedy i dziś je
szcze zdarza się, że drobniejsze statki unosi złowroga topiel i 
miota niemi w wirze. I my również odczuliśmy wpływ silne
go prądu, gdyż okręt nasz zaczął się kołysać i niejeden nie
uważny pasażer został do drzwi przyciśnięty lub bezwiednie 
na kanapę rzucony ku ogólnej wesołości obecnych. W miarę 
rozszerzania się cieśniny, podróż stawała się spokojniejszą. 
Okręt zwolna parował wzdłuż Mesyny.

Księżyc chylił się ku zachodowi, aż skrył się za górami, a 
zwrócona ku nam część miasta pogrążyła się w nieprzejrzaną 
ciemność. Ze lśniących fal morskich wyrastała amfiteatralnie 
i ponuro olbrzymia góra Pelorytańska. Na niej zawieszone 
szeregi domostw lśniły w nocy tysiącami świateł jakby gwia
zdami utkane, i tworzyły zjawisko zagadkowe, osobliwie pięk-

*) Grecki myt przedstawiał Scylę, jako potwora morskiego o chrapli
wym głosie, dwunastu nogach i sześciu szyjach, który w jaskini przeciwległej 
Charybdzie się gnieździł i jadącemu Odyseuszowi sześciu jego towarzyszy 
porwał.
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ne jak dziwny sen z baśni. Stałem sam jeden długo na tylnym 
pokładzie zapatrzony w migotanie srebrzystej łuski na wo
dzie, to znów na piętrzące się rzędy domów miejskich na tle 
czarnego górskiego krajobrazu. I stałem tak jeszcze do późnej 
nocy, choć wybrzeże sycylijskie mieliśmy dawno już za sobą. 
Urok blasku księżycowego i nieprzerwany ruch fal upoiły mnie 
zupełnie. Myśli me płynęły ztąd hen daleko, ku bliskim i ko
chanym w ojczyźnie i ku Stwórcy wszechrzeczy, pełne po
dziwu i wdzięczności za cuda natury, piękny ten świat i maje
statyczne morze.

Ostatni schodziłem z pokładu, by odszukać moją „koję“ . 
Była już północ. Służba zgasiła już wszystkie światła w ka
wiarni. Okręt płynął O. S. O. kursem ku Krecie. Usnąłem prędko 
ukołysany rytmicznym ruchem parowca. Lecz co za kontrast, 
gdym się nazajutrz obudził! Zupełnie niespodzianie przyniosła 
noc groźną burzę. Od północ-zachodu dął przeraźliwy wicher. 
Okręt cały stękał i trzeszczał od trzących się belek i desek. 
Okno ukazywało mi niebo powleczone ołowianemi chmurami, 
z których pierwsze wielkie krople pryskały na pokład. Nie
bawem pora stała się jeszcze gorszą. Morze warczało jakby 
olbrzymi chór niewidzialny. Piętrzyły się nań ciemne rozbał- 
wanione groźne wodne wzgórza i pod naporem tej siły, to raz 
spadał parowiec w rozpienioną topiel, to znów wzbijał się na 
nową górę fal. Za każdym razem zalewał pokład obfity pokos 
morski, mimo rozpiętych i chroniących od nawałnic płócien 
okrętowych. Tak minął dzień cały bez zmiany do nocy. Nie
licznie rozmieścili się pasażerowie na pokładzie, by na świe- 
żem powietrzu przebyć chorobę morską, oczekując z utęsknie
niem końca burzy. Wszyscy jednak spoczywali na leżach 
apatycznie, owinięci w ciepłe pledy. Nawet krzepiące słowa 
lekarza okrętowego nie dodawały wiele otuchy.

Takie wzburzenie pierwotnych sił morskich i kołysanie 
łupiny okrętowej, wstrząsa słabsze i nerwowe istoty, zwła
szcza że też nie oswojone są z przestrzenią oceanu. Ogarnia 
ich wówczas nagle dziwny lęk i smutek. Rozbicie okrętu, roz
myślają naraz, grób w czeluści wodnej, tak daleko od ukocha
nych i ojczyzny! Czy śmierć, ten nieubłagany władzca życia
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wszelkiego, miałby już teraz się zbliżać i swe czarne skrzydła 
rozpościerać po nad opadający w fale dziób okrętu? Oczy
wiście każde ciało żyjące przeznaczone jest na powolne znisz
czenie i zamieranie; w końcu musi się ono rozsypać w proch. 
Lecz dziś już w kwiecie wieku, gdzie tyle czarów życia wabi, 
gdzie młodość, uroda, majątek, tytuły, stanowisko się uśmie
chają, dziś już żegnać ponętę tego świata, zdała od rodziny i 
ojczyzny byłoby okropne i za bolesne!

Obecnie jednakże i najgroźniejsze przeprawy morskie nie 
powinny nas napawać bojaźnią. Technika okrętowa jest 
tak udoskonaloną, że przezwycięża najburzliwsze morza. Zda
rzają się wprawdzie wypadki jak z „Tytanikiem"; lecz przy
czyną katastrofy są wtedy zwykle nadzwyczajności albo też 
nieuwaga i lekkomyślność załogi.

Wobec nieubłaganego nad każdą istotą żyjącą wyroku 
śmierci, tajemnica życia i śmierci pozostaje jednakże za
wsze najciekawszem zagadnieniem. Przyjdzie przecież kie
dyś ta chwila, w której spojrzeć trzeba będzie nie
ubłaganej konieczności w oczy, przyjść musi chwila, 
w której opuścić trzeba będzie swój dom i zamienić 
go na wąską trumnę i ciemny grób 6 stóp pod ziemią, i nie 
w innem odzieniu jak pogrzebowem i nie z innym tytułem jak 
z nadpisem pośmiertnym. Wkrótce i ta spuścizna zblednie na 
słońcu i wietrze a czas ją zatrze zupełnie. Więc czemże jest 
ta istota życia i śmierci? Jest ona tą uchodzącą siłą życiową 
przybierającą, jak wierzono w XVIII wieku, formę drgającego 
fluidu, które przenika grubo zmysłową materję, aż dnia pewne
go oddziela się znów od ciała, i unosi się w przestrzeń jak dym? 
Organiczna materja wówczas z dziedziny ciał żyjących opa
da w dziedzinę nieżyjących. O nie, to wyobrażenie mistyczne 
o konieczności śmierci istniało dawniej; porzucono je, gdy w 
wieku XIX teorja materializmu przebiła przesądy i odniosła 
zwycięstwo.

Protoplasma komórki, jak mniemano, niesie w sobie życie, 
a właściwie jego tajemniczy skład chemiczny, t. j. wewnętrzne 
uczłonkowanie i porządek pierwiastków chemicznych. To jest 
ta cała tajemnica życia! Ona tkwi jedynie w tajemni-
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czej strukturze chemicznej protoplasmy. Jeśli to wewnętrzne 
uczłonkowanie zostaje zakłócone przez jakikolwiek niedokła
dny proces przemiany materji (Ribbert) i natomiast nagroma
dza się dużo nieużytecznej materji w komórkach, wtedy na
stępuje zwyrodnienie i nieudolność komórek i zarazem poje
dynczych organów, co powoduje zanik czynnych tkanek. Przez 
przymnażanie takich niezdolnych do funkcji komórek (Petzold), 
życie z konieczności samo ustaje. Perino sądzi nawet, że 
skład chemiczny protoplasmy przez nieuniknione przybywanie 
zużylastej materji niweczeje, co znaczy, że siła życiowa po
woli sama ustaje.

Miecznikoff przeto w swym optymizmie uczy, że przy nie- 
odpowiedniem odżywianiu zatruwamy powoli nasz organizm 
w procesie trawienia i żeby się temu oprzeć, powinniśmy stale 
pić „Yogourth“, który wytwarza antygnilną fermentację, usu
wa przez to bakterje kiszkowe, a i nasze komórki od soków 
szkodliwych zabezpiecza. A więc kwintesencja tych teorji 
jest ta, że najdłuższego życia spodziewać się może ten, kto 
najmniej względem siebie grzeszy. Tymczasem tak, jak się 
zdaje, nie jest.

Patrzmy na świat; tenże nie składa się tylko z ludzi, ale 
ze zwierząt i z roślin, a te istoty przecież nie grzeszą wcale 
względem swego ciała, a jednakże umierać muszą po niejakim 
okresie życiowym, i śmierć u nich następuje wedle gatunku 
bądź to po kilku godzinach, bądź to tygodniach, lub mniej więcej 
latach. Tak n. p. chrabąszcz przy najoględniejszym sposobie 
życia nie jest w stanie więcej jak dwa lata dożyć, również 
wróbel nie może dożyć nigdy tak późnej starości jak człowiek. 
Więc z konieczności musi być inna jeszcze przyczyna, która 
zawiera tę tajemnicę życia i śmierci.

Prof. Rubner w swoim dziele „Siła i materja w przy- 
rodzie“ daje trafniejsze rozwiązanie tej fizjologicznej zagad
ki. Ograniczona trwałość życia nie polega na tajemniczej 
chemicznej właściwości protoplasmy, tylko na pewnym fundu
szu energji życiowej w plasmie zawartym. To jest czynnik 
objaśniający nam zjawisko naszego rozwoju, naszej młodości, 
naszej wiosny, naszej jesieni i śmierci życiowej! Każda istota,
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a raczej każdy twór żyjący wydatkować może tylko pe
wną ilość energji życiowej; skoro się ją zużytkuje, życie znika 
tam, zkąd przyszło i niema sposobu utrzymać go dłużej. Bar
dzo zajmujące są dalsze jego wywody: Skoro tylko jajko z ple
mnikiem się złączy, zaraz ono zaczyna wydawać energję ży
ciową. Dla dzielenia i rozrastania się musi bowiem krew mat
ki rozkładać i w tym celu własny drzemiący w protoplasmie 
zapas energji stopniowo wydatkowywać. Rozpoczyna się 
zaraz czynne dzielenie komórek, które powoduje wzrost i roz
wój organów, a gdy już dostatecznie są rozwinięte i należycie 
rozmieszczone, wtedy nowe istnienie jest dojrzałem w ciele 
matki dla porodu.

Proces rozwoju w matczynem ciele trwa stosownie do ga
tunku. Zwierzęta po urodzeniu są różnych rozmiarów i wagi, 
więc jak nieprawdopodobną wydaje się ta teorja, że proto- 
plasma myszy n. p. spotrzebowuje do wzrostu i rozwoju tyle 
energji, ile protoplasma źrebięcia, którego stan embryonalny 
trwa przecież 330 dni (11 miesięcy), podczas gdy myszka po 
30 dniach wychodzi na światło dzienne.

A jednak Rubnera dowodzenie jest słuszne. Przyroda sto
suje sposób wzrastania tworzącego się zwierzęcia wedle ści
słej sformułowanej ekonomicznej reguły, pracuje wedle jednej 
zasady zarówno przed jak i po porodzie, a zasada ta brzmi jak 
następuje: na kilogram żywej wagi wymagają funkcje życio
we równy nakład energji protoplasmatycznej. Pomimo różnej 
wielkości zwierzęta ssące w tym względzie podlegają jedna
kim prawidłom, to znaczy, komórki spełniają równą energi- 
tyczną pracę i żywa substancja spożywa pewien obliczalny 
zapas sił. Tylko człowiek odróżnia się w tym względzie od 
ssawców. On zużytkowuje 6 razy tyle energji dla swego 
wzrostu i rozwoju, żeby utworzyć jeden kilogram żywej wagi, 
podczas gdy inne ssawce potrzebują tylko 1/4 tej życiowej 
energji. Jego energityczny fundusz w protoplasmie jest 
zatem daleko większy, jak u innych ssawców. Żywa materja 
ma zatem pewien obliczalny kapitał do zarządzania i wydat
kowania, po wydaniu tegoż zamiera, czyli przechodzi w dzie
dzinę materji martwej, anorganicznej. I tak twierdzi Rubner
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jest tylko jedna możliwość przedłużenia życia jak najdalej do 
ostatecznych granic: „Winniśmy się wystrzegać zbytecznego 
wydawania energji życiowej, by życia daremnie nie skracać.*)

Zwolna przycichala burza morska. Słońce znów wejrzało 
promienne i grzało mocniej, niźli dnia poprzedniego, gdyśmy 
brzegi sycylijskie okrążali. Nagle zarysowało się przed ocza
mi naszemi w mglistej oddali białawo strome, wapienne wy
brzeże Krety. Coraz wyraźniej kształtowała się przed nami 
górzysta wyspa, więc i wszyscy podróżni wybiegli na pokład 
z lornetkami w ręku, by dojrzeć coś więcej prócz wapiennego 
brzegu z historycznego ostrowia, największego w archipelagu 
greckim. Niestety napróżno. Nie mogliśmy nic więcej oba- 
czyć, jak jej wydłużony kształt z zachodu na wschód i łańcuch 
gór z panującym po nad niemi szczytem Psyloritis (2156 m. 
wysokości), znany w mitologji greckiej jako góra bogów „Ida“. 
Na wschód zaś wznosi się wysoka góra Teodoro na 2469 m. 
nad poziomem. Po za tem nie można było okiem dostrzedz

*) Pythagoras mówi: „Bądźcie umiarkowani we wszystkiem, wystrze
gajcie się szalonej radości i niweczącej troski; niech dźwięczą dusze wasze 
w czystej harmonji i równowadze, jak dobrze nastrojone struny harfy.

Jakieśmy już widzieli na str. 25 potrafią niektóre komórki, a nawet całe 
pasma tkankowe, w drodze operacyi z organizmów ludzkich wyjęte, żyć poza 
ciałem lata całe, i wzrastać przez dzielenie komórek, jeśli umieszcza się je 
pod szkłem i odżywia preparatem zestawionym z krwi i pożywki, oraz za
bezpiecza się je przed niepomyślną temperaturą, i przed atakami bakterji. 
Pojedyncza komórka okazuje więc zdolność nieśmiertelności, podczas gdy 
zbiorowość komórek, którą przedstawia nasze ciało, ma życie ograniczone. 
Prędzej czy później, gdy się zapas energji wyczerpie, albo jeżeli jakaś 
choroba infekcyjna, albo jakiś nieszczęsny wypadek, lub naróść złośliwa 
ważną życiową funkcję spełniający organ zniszczy, wtedy przerywa się ta spójnia 
wszystkie komórki łącząca, i komórki wypowiadają pracę proliferacji t. j. 
dzielenia się i wtedy skazani jesteśmy na śmierć. Ale gdyby się nawet udało 
ustrzedz ludzi przed wszelkimi szkodliwymi wpływami, to jednakże istnieje 
dla nas jeszcze jeden wróg życia, t. j. starość. Ona ustępuje zawsze miej
sca młodszemu życiu, a objawia się przedewszystkiem w arteriosklerozie 
(zwapnienie żył). Arterje nasze z czasem twardnieją przez osad z krwi 
wydzielonego wapna i robią się nieudolne do regulowania należycie obiegu 
krwi w organizmie. Z powodu tego pojedyncze organy stają się mniej 
czynne i mniej udatne, tak że w końcu czynność ich zupełnie ustaje. Przy- 
tem zwapnione żyły mogą też łatwo pęknąć i przez niebezpieczne krwiotoki 
śmierć nagle spowodować.
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ani słynnych już w starożytności winnic, oliwek, pomarańcz i 
cytryn, ani chleba świętojańskiego i migdałów, tylko same spa
dające ku morzu strome skały, bez przystani, bez zatoki, bez 
plaży, gdyż te znajdują się tylko na stronie północnej. Jeno 
wyobraźnia snuła mi bujny grecki mit kreteński: kolebkę 
Zeusa, ukrytą w jaskini Dikte, porwanie Europy i zaślubiny, 
potworne widmo Minotaura, zamknięte w Labiryncie, zkąd 
później ulatywał jego twórca Dedal wraz z tragicznym synem 
Ikarem, wyrazicielem wzlotu ducha ku wiecznemu światłu.

„Morze Śródziemne," mówił do mnie jeden z mych towa
rzyszów podróży, gdyśmy Kretę już po za sobą mieli, stano
wiło już w zamierzchłej starożytności spójnię między trzema 
częściami świata, o które jej fale uderzają. Na jego brzegach 
w Małej Azji wystąpiły na pierwszą widownię dziejową ludy 
starożytnego świata, powstała również potężna dziedzina 
Faraonów, a pomyśl Pan, choćby o żeglarzach morskich 
Fenicjanach; nieśli oni płody swej kultury na cały obręb mo
rza Śródziemnego po za Gibraltar, owe tak zwane w staro
żytności „słupy herkulesowe", aż na pełnią Oceanu Atlantyc
kiego. Z Kartaginy powstały zewsząd na wybrzeżach afry- 
kańskiem i europejskiem fenickie kolonje. Grecja okazała naj
więcej skłonności, by wchłonąć w siebie obcą kulturę, którą 
rozwijała dalej do szczytu doskonałości i piękna. Grecy więc 
byli uczniami wędrujących po morzu Fenicjan, a następnie ko
lonje greckie w Italji niosły cywilizację i sztukę heleńską Rzy
mianom. Już w 100 lat po Chr. dzierżył Rzym całe morze 
Śródziemne w swej władzy, stawał się podwaliną najwyższej 
duchowej potęgi, mianowicie chrześcjaństwa od rubieży wscho
dniej na cały obręb Śródziemnego morza. Rozpadało się Pań
stwo Rzymskie, a na gruzy jego zstępowali pod naporem Hu
nów Germanowie. Następnie panowanie Arabów i Islamu nad 
azjatyckiemi i afrykańskiemi szczepami, na Bałkanie i w Hisz
panii, przerwało łańcuch jedności kulturalnej basenu Śród
ziemnego.

Powstała druga, odmienna kultura arabska, nie ustępująca 
wcale poprzedniej; uległa tylko zwyrodnieniu pod zwierzchni
ctwem Turcji. Swoje stanowisko kolebki cywilizacyjnej za-
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chowało Morze Śródziemne i w średnich wiekach, gdy rzecz
pospolite Genueńska i Wenecka odegrywały role jako środo
wiska handlowe. Dopiero odkrycie Ameryki 1492 r. i drogi 
morskiej do Indji Wschodnich przez Vasco de Gama, skierowa
ły ludzkie przeznaczenie na inne szlaki. Hiszpanja, Portugalja, 
Niderlandy, Anglja i Francja stanęły u szczytu potęgi i wpły
wów. Wielkoświatowy handel przeniósł się wtedy na obszary 
oceanu. Dopiero w stuleciu naszem przecięcie kanału Suez- 
kiego, tych złotych wrót 3 części świata, przywraca znów 
dawne znaczenie Morza Śródziemnego. Jednocześnie rosną 
wpływy europejskie na terytoriach Islamu. Tędy zdążają te
raz podróżni i turyści do Egiptu, Indji i Turcji. Syryjscy wę
drowcy i mahometańscy pielgrzymi z Bałkanu udają się do 
miejsc świętych Proroka. Tędy przybywa nafta z Kaukazu, 
jaja z Armenji, bawełna i figi ze Smyrny i Egiptu, zboże i ko
kony jedwabne z Indji, oliwa, owoce, skóry, żywica, daktyle 
z Małej Azji i Arabji, jednem słowem wszystko, co Azja i Afry
ka Europie dostarczają i na odwrót, co i one od Europy biorą, 
to zdąża wszystko od lat tysięcy szlakiem Śródziemnego mo
rza do portów Adrji liguryjskiego i prowensalskiego wybrzeża. 
Nic więc dziwnego, że narody łacińskie cenią basen śród
ziemny; zawdzięczają mu bowiem swój rozwój, bogactwo i 
całe szczęście.

Anglja najlepiej zrozumiałą, jak należy wpływy swoje na 
Śródziemnem morzu utrwalić. Cel jej polegał na zapewnieniu 
sobie drogi do Indji, oraz rozpostarciu kontroli nad handlem 
europejskim. Pochód Napoleona na Egipt i jego dalsze plany 
podboju na Indje już wówczas zwróciły uwagę rządu brytań- 
skiego i były pobudką, by zawczasu wyszukać sobie punkty 
oparcia dla floty i zabezpieczyć przedewszystkiem drogę do 
Indji. I tak w 1800 r. posiadła Anglja Maltę, zapewniwszy so
bie poprzednio Gibraltar przy pokoju Utrechtckim 1713 roku. 
Mianowicie uznała po waśni dynastycznej prawa Filipa V do 
tronu hiszpańskiego, zatrzymując sobie w nagrodę cieśninę 
gibraltarską. W 1870 Turcja obdarzyła ją Cyprem również 
jako kompenzację za poparcie doznane w wojnie krymskiej. 
A prócz tego potrafiła brytańska dyplomacja nietylko pozy-



128 Strategiczna przewaga Anglii na morzu Śródziemnem.

skać kraje morza Śródziemnego dla siebie, ale nawet znalazła 
w nich trwałych sprzymierzeńców i wasali. Stanowisko jej 
na Śródziemnem morzu zostało coraz więcej ustalone. Tak 
więc mogła Francja tylko za pozwoleniem Anglji po zajęciu 
Algieru 1830 r. Tunis jeszcze obsadzić w 1881, następnie na 
mocy osobnego traktatu objąć w posiadanie całą zachodnią 
część Sahary, a w 1904 Maroko. I ten ostatni dar angielski dla 
swej sojuszniczki, o którym Niemcy w 1911 jednakże jeszcze 
rozstrzygnąć miały, nie był bezinteresownym. Francja bo
wiem wyrzekła się natomiast wszelkich korzyści z nad Nilu i 
wszelkich praw do Egiptu i zdobytą dzięki niezrównanęj od
wadze pułk. Marchanda Faszodę nad Nilem, składała w 1898 
w ręce lorda Kitschenera.

Włochom zezwalał 1911 roku Albion na zdobycie Tripoli- 
tanji, a choć z powodu nieustannych walk z dzikiemi ludami 
Sahary był to prawdziwy dar Danaid, jednak posiadanie afry
kańskiej kolonji przedstawiało swój urok.

A Grecja! Bywało rozmaicie stosownie do nastroju ludno
ści wywołanej taktyką angielską. Walkę o niepodległość prze
ciw Turcji między 1821—1829 Wielka Brytanja silnie popie
rała. Pierwszy jednak król Otto z bawarskiego domu został 
pod jej wpływem usunięty, gdyż tron miał być obsadzony 
przez angielskiego księcia. Lecz ku wielkiemu rozczarowaniu 
Anglji obrany został duński książę Jerzy. Polityka ostatniego 
króla Konstantego nie była Albionowi na rękę. Może z powo
dów węzłów pokrewieństwa, czy osobistej sympatji, oraz w 
nadzieji pomyślnej konjunktury dla swego narodu, przychylał 
się tenże ku państwom centralnym. Zbliżenie to miała urze
czywistnić projektowana kolej między Atenami, Wiedniem i 
Salonikami.

Lecz w sercach ludu greckiego żywą była pamięć zrzuco
nego jarzma tureckiego. Obok Turcji nie chciała stanąć Grecja 
w  jednym szeregu. Byłto więc powód katastrofy dynastycz
nej w 1816 roku. I tak to wszechświatowe władztwo Wielkiej 
Brytanji, które zawdzięcza niesłychanej odwadze i wytrwa
łości swego narodu, zespolonego ściśle na małej wysepce, sta
nowi dziś największe państwo, nietylko co do liczebności
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swych poddanych, ale i co do eksportu najlepszych produktów 
swych kolonji. Żaden dotąd inny kraj nie osięgnął nigdy ta
kiego rozwoju i świetności. A jednak pomimo nadzwyczajnej 
i zawsze w pogotowiu wojennej floty i całej sieci warownych 
placówek na kuli ziemskiej, posiada potężna Anglja swoją piętę 
Achilesową, a to są właśnie te złote wrota do Anglo-Indyjskie- 
go Imperjum, kanał Suezki. Jestto najbardziej narażony punkt 
wielkobrytańskiej potęgi, oraz przedmiot ciągłej obawy i sta
rania Anglików, opatrzony obecnie w spuszczalne obrotowe 
mosty i t. d., aby w każdej chwili módź prędko przerzucić 
liczne załogi i działami obsadzić. Bo kto rządzić chce w In- 
djach, musi posiadać kanał Suezki i Egipt.

Kanał Suezki, ten złotodajny pomost, wiodący do krain 
kolonialnych w Azji, Afryce i Australji, został przez Francusa 
hr. Ferdynanda Lessepsa przekopany między 1859—69. Tru
dności techniczne były ogromne. Otwarcia dokonał sam Na
poleon III w otoczeniu uroczej swej małżonki, oraz innych za
proszonych panujących i książąt wszystkich dworów w 1869 r. 
Dwa lata później Napoleon został pozbawiony tronu. Anglja 
wnet pojęła znaczenie kanału i przywiązane doń korzyści. Za 
pośrednictwem Londyńskiego domu Rotszylda ofiarowała roz
rzutnemu kedywowi Ismailowi, dziadowi obecnie detronizowa- 
nego Abbasa II Hilmi, znaczne uregulowanie jego kłopotów 
pieniężnych. W zamian za usługę otrzymała około połowę 
akcji kanału Suezkiego, t. j. 176 602 sztuk, pozbawiając tym 
sposobem Francję jej wiekopomnego dzieła. Następnie po oku
pacji Egiptu w 1882 r. nabyła Anglja prawie wszystkie akcje, 
tak że kanał Suezki stał się od tej chwili tylko pozornie neu
tralnym.

Kanał ten wynosi 161 kilometrów długości, 75—80 metrów 
szerokości, a jest 11 metrów głęboki. Gdy dawniej odległość 
od Hamburga do Bombaju stanowiła 11 000 mil morskich, — 
okrążać trzeba było przylądek Dobrej Nadzieji i jechać 4—5 ty
godni — dziś ona wynosi tylko 6400 mil. Przeprawa przez kanał 
wliczając w nie 2-godzinne oczekiwanie i odprawianie, wynosi 
przeciętnie 17 godzin dla wszystkich parowców. Szybki ten 
przejazd dozorowany jest przez zorganizowaną usługę 101 lu- 

Dr. Brodzki. Przez Włochy do Ziemi Faraonów. 9
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dzi, rotmanów wszelkiej narodowości, oraz zbiorowy zarząd 
Kompanji Suezkiego kanału, która utrzymuje 296 urzędników 
w Egipcie, a 1 1 1  w Paryżu. Pomimo utrzymania tak licznego 
persunelu, oraz niezbędnego czyszczenia, — łożysko bowiem 
kanału zamula wciąż piasek — akcje rentują się świetnie. Wy
starcza bowiem, aby tylko 1000 okrętów rocznie przebyło 
kanał, a już wszystkie wydatki zostają pokryte. Kanałowy 
podatek od każdego większego okrętu stanowi 10 000 marek. 
Jednakże w 1912 liczba przepływających okrętów wynosiła 
wedle statystyki już 5373 (o 20 mil. ton), które przyniosły 
kanałowi podatku 140 miljonów franków, podczas gdy wydatki 
obliczone były na 48 mil., czyli dochód czysty jaki akcjona- 
rjusze otrzymali wynosił 92 mil. franków. Nic więc dziwne
go, że akcje, których wartość minimalna stanowiła kiedyś 500 
franków podniosły kurs do 4000, a nawet do 6000 franków. 
Tak więc zysk cały spływa do kieszeni angielskiej.

Władając Syrją i Morzem Śródziemnem i panując na ka
nale Suezkim musiała Anglja rozszerzać swe rządy i wpływy. 
Nie omieszkała więc wziąść i Egipt w administrację w 1882 r. 
„Tymczasowo tylko," tak mówiono wówczas, „by przywrócić 
ład," gdy dnia 1 1 -go czerwca 1882 roku wybuchło powstanie 
i rzeź, skierowana przeciw władzcom tureckim i baszom, któ
rzy kraj wyzyskiwali nadużywając swego stanowiska. I kilku 
Europejczyków padło wtedy ofiarą niewinnie. Sprawcą tej 
rewolucji był Arabi basza, ówczesny egipski minister wojny, 
który jako głowa partji narodowej podburzał lud przeciwko 
obcokrajowcom. Lecz ta tymczasowość trwa jeszcze do dziś 
dnia i Anglja żądna aneksji nie myśli wcale z Egiptu ustępo
wać. Admirał Seymour obstrzeliwuje więc Aleksandrię, a 
dnia 14-go lipca bierze ją w posiadanie. Drugą lądową armję 
złożoną z 13 000 ludzi i 40 armat przepuszczają Francuzi przez 
kanał; wylądowuje z jenerałem Wolseley na czele pod Ismailą 
na Suezie, przerzyna bez przeszkody pustynią i dopiero dnia 
13-go września pod Tel-el-Kebir zderza się z dobrze oszańco- 
waną armją egipską (26 000 dobrego wojska i 70 armat.) Do
wodzi nią sam Arabi basza. Lecz co za dziwo i hańba! Arabi 
basza ucieka pierwszy bez boju prawie, za nim podąża jego
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dwa razy liczniejsza armja, a Kair ze swą cytadelą bez w y
strzału prawie dostaje się w ręce nieprzyjaciela. A ile to je
dnak wysiłku użyć by musieli Anglicy, gdyby Arabi był z od
porniejszego materjału stworzony! A jakim jest los tego zdraj
cy, który swą ojczyznę hołdownicą Anglji uczynił? Pędzi on 
w Kairze żywot spokojny i szczęśliwy i otrzymuje rocznie 
1000 Ł =  przeszło 20 000 marek renty. Tak umiejętną dło
nią murowała Anglja swą władzę nad światem. Posiadła ka
nał, który jej miljony niezliczone przynosi i kontrolę nad han
dlem świata całego.

Nic więc dziwnego, że Niemcy spoglądały zazdrosnem 
okiem na potęgę morskiej sąsiadki. I one gotowały się do 
współzawodnictwa. Dyplomatyczną intrygą jednały sobie 
stronników wśród malkontentów w koloniach angielskich i w 
Egipcie. Berlin użyczał im chętnie gościny. Mogli tu rozwijać 
swobodnie pracę konspiratorską. Stosunki ztąd na terenie 
europejskim stawały się coraz bardziej naprężone, aż wresz
cie wezbrana zawiść wybuchła w teraźniejszą wojnę.

„Gdyby jednak,“ nadmieniłem memu interlokutorowi, 
„morze Północne z oceanem Indyjskim zamiast przez morze 
Śródziemne i kanał Suezki połączone było innym kanałem, 
n. p. żelaznym, mianowicie torem kolejowym z Hamburga przez 
Berlin—Wiedeń—Sofją—Konstantynopol i Bagdad, a jako roz
gałęzienie przyłączonoby jeszcze Saloniki i Ateny?“ —- „Oczy
wiście,“ odrzekł mój sąsiad, tego się właśnie obawiają łaciń
skie ludy i projekt ten przeklinają. Dawne bowiem szlaki han
dlu wszechświatowego uległyby stanowczo znacznemu ogra
niczeniu, przełożono by je na inne tory, a wówczas ucierpiałaby 
najbardziej Anglja i cały jej olbrzymi handel kolonialny musiał
by runąć. Każde więc uderzenie niemieckiego młota na koleji 
Bagdadzkiej sprawia nieopisane niezadowolenie. W najno
wszym czasie powstał w Anglji nawet nowy projekt, polega
jący na budowie drogi żelaznej od Ismaiły przy Suezie przez 
Akaba do Basra, t. j. przez Persją Południową i Beludżystan 
aż do indyjskiej sieci kolejowej, aby tym sposobem uniczest- 
wić ruch handlowy na linji Bagdadu i uratować zyskowną ren
tę kanału Suezkiego.

9*
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Życzmy z serca ludom Bałkanu, aby nawiązać mogły bez
pośrednie stosunki kandlowe ze Wschodem i Azją; zyskają one 
tym sposobem nową siłę życiową i rozwój narodowego dobro
bytu. „Wolnym," — odrzekłem, — musi też być każdy trakt 
handlowy i własnością tego ludu, przez kraj którego prze
chodzi, z tem jednak zastrzeżeniem, aby był dostępny i dla in
nych ludów, w celu wymiany wzajemnej a nie służył w y
łącznie celom egoistycznym. Zyska na tem przedewszystkiem 
Grecja. Napływ cudzioziemców do klasycznych miejscowości 
i zabytków niesłychanie się zwiększy przez to bezpośrednie 
połączenie kolejowe z Atenami; uzyska ona znaczne stano
wisko handlowe, tak iż będzie mogła z Francją i Włochami 
współzawodniczyć. I to był właśnie powód, który skłaniał 
ekskróla Konstantego do oparcia się o mocarstwa centralne, 
by uzyskać tę główną arterję komunikacyjną.

Zanim jednak ten wymarzony stosunek ludów nastąpi, wiele 
krwi popłynie, wojna długo jeszcze zawiśnie nad narodami Eu
ropy, a płomień jej inne sąsiednie jeszcze kraje ogarnie. Jakiem 
będzie ostateczne rozwiązanie, czy potęgi doczesne, mianowicie 
Anglja, nadal pozostaną na swych wyżynach, wypowiedzą 
nam chyba kamienne wargi Sfinksa, który jeden nieznaną, 
mroczną przyszłość rozwiązać umie, bo jak widzę zbliżamy 
się już do Afryki. Istotnie wybrzeże rysowało się przed nami. 
Wyglądaliśmy z upragnieniem słonecznej dziedziny Faraonów, 
gdzie jeszcze żyją w archaicznej prostocie ludzie nie stemplo
wani, nie numerowani i nie kontrolowani przez policję jak u 
nas w Europie. Za chwilę widziałem już piasek i glinę jako 
pierwszy zarys lądu, a w dali zgrupowane korony palm smęt
nie pochylały się ku nam, jakby na przywitanie. Takim był 
ten pierwszy rąbek morza, któryśmy opływali, tak się nam 
przedstawiało wybrzeże Afryki.



Część III.

W  krainie Faraonów.

Rozdział pierwszy.

Położenie, obszar, rządy, podział kraju 
i jego dzieje.

Etymologja nazwy Egipt pochodzi podług 
Brugscha od Heka-Ptah, t. j. kraina boga- 
słońca Ptah. Kraj ten jest to długa, zielona 

oaza, ciągnąca się wśród spieki pustynnej, 
żyznym pasem wzdłuż Nilu. Do roku 1914 
był Egipt państwem hołdowniczem Turcji 
pod rządami absolutnemi wicekróla (Kedy
wa). Obecnie, t. j. od roku 1914 pozostaje 

pod protektoratem Anglji. Kraj zawdzięcza urodzajność 
swego gruntu corocznym wylewom Nilu i dla tego zwie go 
słusznie Herodot „darem tej rzeki". Powstaje on z dwu dopły
wów: białego Nilu, tryskającego z abisyńskiego wzgórza i 
błękitnego Nilu, który z jeziora Wiktorji bierze swój początek. 
Obie te rzeki łączą się w Chartumie w jedną i odtąd płynie Nil 
nieprzerwanym biegiem i śmiałymi skrętami wzdłuż Egiptu, 
dzieląc się w bliskości ujścia na Deltę, czyli znów dwa główne 
ramiona, Damiettą i Rosettą zwane, i kilka drobniejszych odnóg 
— potem wpada do morza Śródziemnego. Z gór abisyńskich 
unosi wiele mułu, potażu, żelaza i przy swych periodycznych 
wylewach, od końca czerwca do końca września, użyźnia nie-
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mi błonia egipskie jakby najlepszym nawozem. Bez nich byłby 
Egipt zamiast kolebką cywilizacji pustynnym wąwozem, jakich 
pełno w Saharze. To też dla tej złotodajnej arterji mieli Egip
cjanie starożytni kult religijny. Ten muł i gorący klimat spra
wiają, że rok przynosić może trzy zbiory i 300 ziarn z jednego 
ziarna zasiewu.

Długość Nilu od Chartumu do morza wynosi 1125 km., t. j. 
odległość Tunisu do ujścia Renu. Jednak Ren jest pełniejszy 
i szerszy niż Nil pod Kairem po opadnięciu wód w porze wio
sennej. Szerokość wynosi 1 km., a z powodu katarakty żeglu
ga okrętowa możliwą jest tylko do Asuanu.

Dolina Nilu ma 150 mil długości i 10 do 15 kilometrów 
szerokości. Jestto cały pas urodzajnego gruntu Egiptu, który 
więc przejść można w ciągu 2 do 3 godzin. Po za tem bez
kresna pustynia. Z prawej strony Nilu ciągnie się wapienna 
pustynia arabska z pokładem piaskowca, a na lewo pustynia 
libijska, przecięta oazą „Fayum“. Więc właściwy Egipt 
liczy tylko 30 000 qkm., t. j. rozmiar Belgji; posiada jednakże 
12 miljonów mieszkańców, podczas gdy Belgja ma tylko na tej 
przestrzeni 7 1/2 miljona.

Owe 12 miljonów składają się z 300 000 Beduinów, 600 000 
Koptów, którzy z wyglądu fizycznego zaliczani są z małą przy
mieszką krwi do potomków starożytnych Egipcjan. Obecnie 
jako tak zwani chrześcijanie koptyjscy żyją dostatnio w mia
stach. Dalej najliczniejszym plemieniem, bo 7 1/2 miljonów liczą
cym, są Fellachowie (Fellah); ludność biedna, żyjąca z robo
cizny i jałmużny nieraz w nędzy, pochodzi również od daw
nych Egipcjan, ale zmieszana już z napływowym późniejszym 
elementem. Prócz tubylców jest jeszcze 26 000 Arabów, 11  000 
Armeńczyków, 30 000 Lewantynów, wielu Żydów, Sudańczy- 
ków i 250 000 cudzoziemców.

Przemysł jest ograniczony, natomiast handel kwitnie ogro
mnie dzięki ważnym portom Aleksandrii, Damietty oraz kana
łowi Suezkiemu.

Wytwórczość kraju polega na bawełnie, ryżu, cukrze, 
wosku, konopiach, zbożu, oliwie, indigo, lnie, opium, sezamie, 
rycynusie i gumie.
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Dochody wynosiły n. p. w 1910 r. . . . 10 600 000 Ł
rozchody . ..............................................................  10 500 000 Ł
długi państwowe..................................................... 10 300 000 Ł
a dodać jeszcze do tego należy 665 000 Ł, które Egipt co roku 
jako daninę Turcji składał. Despotyzm Kedywa został bar
dzo przez Anglję ograniczony; zwłaszcza w zarządzie długami 
państwowemi ustanowioną została europejska komisja, oraz 
stworzona armja (12 500 żołnierza) z obowiązkową 6-letnią 
służbą wojskową pod dowództwem angielskiego jenerała.

Kraj się dzieli: 1) na Dolny Egipt (Delta Nilowa od morza 
do Kairu obejmująca 2 guwernoraty i 6 mudirieh czyli prowin
cji.) 2) Górny Egipt od Kairu do Wadihalfa, składa się również 
z 2 guwernoratów i 8 mundirieh.

Naczelnikiem prowincji jest „mudir“, pomocnikiem jego i 
zastępcą diwan, dalej inżynier en chef i radzca sanitarny. Pod
władnym mudira jest zarządzający powiatem kaszyf, ten zaś 
ma pod sobą burmistrzów i sołtysów (szejków). Wymiar spra
wiedliwości*) dokonywanym jest przez: 1) miejscowy trybu
nał dla tubylców, 2) mieszany, międzynarodowy trybunał, 
składający się w części z Europejczyków, 3) sąd konsularny, 
wyłącznie dla Europejczyków.

Powstanie Egiptu tonie w mrokach dziejowych. Gdy 
przed 4—5 tysiącami laty żyły inne ludy w stanie na wpół 
zwierzęcym w jaskiniach odziane skórą, nad brzegami Nilu 
istniała już ukształtowana cywilizacja, wysoka organizacja 
państwowa, religja, sztuka, literatura, rolnictwo, rzemiosło. 
Z zestawienia cyfr. chronologicznych najodleglejszą epoką 
zdaje się być rok 5000 przed Chr.;**) jestto początek pierwszej 
dynastji, których szereg kompletny wynosi 31. W prawdzie 
kilku historyków niemieckich redukuje wygórowaną cyfrę do 
3643, mianowicie Bunsen, a Lepsius do 3892 przed Chr. Po
glądu tego nie usprawiedliwiają jednak odkrycia świadczące 
o epoce bardziej odległej. Zawiłość dat tem się tłomaczy, że

*) mufti =  uczony prawnik  ̂ należą do stanu uczonych
Kady =  sędzia w sprawach religii / zw. „ulemas“.

**) Maspero.
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Egipcjanie przy swej wysokiej kulturze nie mieli żadnego ra
cjonalnego systemu przy liczeniu lat. Pierwsza cyfra auten
tyczna sięga tylko 13 11 roku.

Pomniki dziejowe świadczą o ogromnie jednolitej potędze, 
której głową i wolą był Faraon, kapłani myślą, a lud niewolni
kiem. Te trzy czynniki ściśle zespolone stworzyły wielkość 
Egiptu i wiekopomne dzieła. Faraon jeden rozkazywał, po
mocni mu byli urzędnicy z arystokracji rodowej i kapłani. 
Miał władzę nieograniczoną, pochodzącą od bogów, mianował 
sam siebie synem boga-słońca i bogiem. Stawiał sobie posągi 
i ołtarze i przed wizerunkiem swym składał ofiary.

Dzieje Egiptu rozpoczyna pierwszy król czyli Faraon Menes, 
założyciel Meinfisu ze świątynią boga-słońca Ptah, od które
go wszystko żyjące wywodzi swój początek. Panował w dol
nym Egipcie; od niego rozpoczyna się okres memfiski. Z tych 
to czasów powstały najdawniejsze zabytki i pierwsze pirami
dy, dowodzące o stopniu dojrzałości narodu. Czy powstał też. 
sfinks, symbol słońca w Gizeh, trudno dociec, tak iż czasem 
zdaje się, że w jego poczęciu jest kosmiczny pierwiastek. Wiado
mo tylko, że był już za 3 i 4-tej dynastji, gdy Cheops, Chefren 
i Mekerinos wznosili olbrzymie w Gizeh piramidy, na które 
składała się praca kilkuset tysięcy ludzi. B yły to najwspanial
sze pomniki, jakie mógł wznieść sobie człowiek dla przechowa
nia zwłok swoich i utrwalenia swej pamięci. Piramidy 5-tej 
dynastji (19) położone są w Abuzir, 6-tej dynastji w Sakkarah. 
Takimi były dzieje starego Egiptu w pierwszym perjodzie 
memfiskim do 11 dynastji. Następuje teraz panowanie 12—16 
dynastji (średniostare Państwo). Epoka ta przynosi szczyt 
rozkwitu staroegipskiej cywilizacji, zwłaszcza po złączeniu 
dolnego i górnego Egiptu w jedno państwo pod berłem jedne
go Faraona. Stolicę z Memfis przeniesiono do Tebów. W tej 
epoce zostaje libijska oaza Fayum zawodniona sztucznemi ka
nałami Nilowemi, które ją łączą z doliną Nilu; pustkowie pod 
ożywczym wpływem zamienia się w żyzną prowincję. U wej
ścia do doliny Fayumu powstaje również sztucznie wielkie 
jezioro Moeris, z którego w głąb oazy rozchodzą się kanały 
łączące się w zachowanem dotąd jeszcze jeziorze Karun.
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Z tejże 12-tej dynastji stawia król Amenemes III piramidę swą 
nad jeziorem i bajeczny, słynny labirynt.

W 2300 roku (czyli 2100 wedle innych danych) zalewają 
Egipt semickie koczownicze ludy Hyksos, czyli pasterze przy
byłe z Arabji i rządzą krajem do 1650. Przyjmują stopniowo 
egipską kulturę i mianują swych królów-pasterzy, którzy sta
nowią XV, XVI i XVII dynastję. Dopiero po długich i zaciek
łych walkach, trwających blisko 3 wieki, dźwiga się kraj z pod 
upadku i otrząsa z narzuconej mu władzy. Powstaje trzecia 
epoka, t. j. nowe państwo od 1500—1100. Perjod nowej po
tęgi i rozkwitu. Długa walka o niepodległość zahartowała 
Egipcjan i uczyniła z nich naród wojowniczy i zdobywczy. Na 
tę epokę przypada wyprowadzenie Żydów z Egiptu przez Moj
żesza i powrót do Palestyny i Jerozolimy. Rzeczywistym 
twórcą światowej potęgi egipskiej jest Tutmosis III, który był 
największym zdobywcą. Władzcy Mezopotamji, Asyrji, Ba
bilonu ślą hołdy i podarki Faraonowi. Teby są najświetniej
szą stolicą świata, a panowanie Faraonów ciągnie się od 5 
katarakty Nilu aż do źródeł Eufratu. Amenophis III wprowa
dza zamiast wielobóstwa kult jednego boga: boga-słońca, a 
waleczni królowie z tegoż okresu Sethos i Ramzes II Wielki 
wiodą zwycięskie boje w Palestynie przeciw Hetytom. Wspa
niałość olbrzymich budowli w Luksorze i Karnaku (dawne 
Teby) Kurna, Abu Simbel i inne gmachy, świadczą, że i sztuka 
pod panowaniem tych obu królów osiągnęła szczyt rozwoju i 
siły. Następcy jednak Wielkiego Ramzesa ulegali coraz bar
dziej wpływom wyższej hierarchji duchownej, t. j. arysto
kracji kapłańskiej, która w końcu sama obaliła Faraonów i ob
jęła rządy kraju (1100). Moment ten dziejowy Egiptu upa
miętnił Prus w swym niezrównanym „Faraonie" . Jestto znów 
epoka obcych rządów od 21—25 dynastji 1100—663 przed Chr.

Blask chwały  państwa Faraonów przyćmiewa. Palestyna 
zostaje stracona i przez Hebrajczyków zdobyta. Sensochis I 
usiłuje władzę swą nad Palestyną przywrócić, lecz bezskute
cznie mimo zwycięstwa nad Jeroboamem z Judy 930 r. Za 
rządów jego następców zaznacza się stopniowy upadek (22 
dynastja). Nubijscy, t. j. etjopscy królowie występują jako pro-
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tektorowie i przedstawiciele starych tradycji egipskich i po
zyskują dla swych celów kapłanów górnego Egiptu. Cała 
dziedzina Faraonów przechodzi w posiadanie etjopskie pod pa
nowaniem Sabakona. Lecz gdy Etjopijczycy (25 dynastja) 
znów wielkie Tutmozysa III plany w Syrji podjęli, powstaje 
konflikt z Asyrją. Król asyryjski ukazuje się w 670 roku 
z ogromną armją, zdobywa i wciela Egipt do swego państwa. 
Niepokoje w własnym kraju zmuszają Asyryjczyków do wy
cofania się; wówczas Psametych, spokrewniony z dworem et
iopskim, przywraca niepodległość i jedność państwa egipskie
go. (Epoka późna 26—30 dynastji 663—332.) Za rządów no
wego monarchy i jego następcy Necho (610) kraj się znów od
radza przez nawiązane stosunki z Grecją. Handel i sztuki znów 
kwitną i krzewią się. Necho rusza na Palestynę, odnosi 
wprawdzie zwycięstwo nad królem Ozyaszem z Judy, sam je
dnak 605 r. pobity przez Nabuhodonozora z Babilonu pod Kar- 
kemisz nad Eufratem cofnąć się musi. Nabuhodonozor zdoby
wa Jerozolimę 586 r. przed Chr., posuwa się aż do Egiptu i 
zmusza ówczesnego Faraona do zrzeczenia się ostatecznie 
praw do Syrji. Katastrofa ta łączy się z drugą. 525 przed 
Chr. Amasis jest zwyciężony przez króla perskiego Kambysesa 
pod Pelusium i odtąd Egipt staje się perską satrapją. Perscy 
królowie pozostawiają religję starego Egiptu nietkniętą. 
Darjusz kończy kanał łączący Nil z morzem Czerwonem, roz
poczęty przez Necho. Próba zdobycia niepodległości zostaje 
przez Xerxesa stłumioną i dopiero gdy się państwo perskie 
rozpada, Egipt odzyskuje znów wolność 400—343 przed Chr. 
(28—30 dynastja).

Teraz nastaje dla Egiptu nowy okres panowania grecko- 
rzymskiego od 332 r. przed Chr. do 640 po Chr. Najpierw 
w 332 r. dostaje się Egipt w posiadanie Aleksandra Wielkiego 
Macedońskiego i przeistacza się w prowincję macedońską. Po 
jego śmierci rozpada się państwo, a Egipt przechodzi we wła
danie Ptolemeusza, syna Lagosa (jeden z wodzów Aleksandra), 
który w 305 r. tytuł królewski przybiera. Rozpoczyna on 
świetną epokę Ptolemeuszów, a Aleksandrja staje się wówczas 
środowiskiem greckiej mądrości i siedliskiem największego
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zbytku. Bezgraniczne rozluźnienie obyczajów u panującego 
rodu Ptolemeuszów przywodzi ostatecznie za rządów Kleo
patry do upadku państwa. Równie piękna jak rozwiozła ta 
kobieta oddawała się kolejno wodzom rzymskim, a nie mogąc 
się utrzymać przy władzy, sama sobie życie odbiera.

Zwycięstwo pod Aktium rozstrzyga losami Egiptu. W 30 
r. przed Chr. staje się kolonją rzymską, rządzoną przez wice
króla, t. j. prefekta. Zaraz w pierwszym wieku wiara chrze- 
ścjańska zaczyna się krzewić. W 381 roku religja Faraonów 
zostaje zniesioną; odtąd świątynie i zabytki pogańskie sztuki 
egipskiej uważane za zbyteczne oddane są na łup. Podział 
państwa rzymskiego w 395 r. przeznacza Egipt cesarstwu bi
zantyńskiemu, z którym dzieli wspólnie losy do 638 r.

W tymże roku zdobywa dziedzinę Faraonów Amru wódz 
Omara i wciela ją do państwa Kalifów. Islam ma więc prze
wagę nad religją chrześcjańską, t. j. nad Koptami. W 868 r. 
wielkorządzca egipski Achmed zrzuca zwierzchnictwo Kalifów 
i zakłada własną dynastję Tulunidów. Jednak w 905 po c hr. 
wracają znów rządy kalifatu bagdadzkiego, ale już w 30 lat 
później r. 935 Mohamed z dynastji Iksydów odbiera znów 
Egipt. W 969 po Chr. Moes, założyciel Kairu (masr el Kahira) 
rozpoczyna nową świetną dynastję Fatimidów, aż w 1178 r. 
obalona przez Saladyna, ustąpić musi miejsca jego dynastji 
Ejubidów.

Jeden z Ejubidów tworzy oddziały wojskowe z zakupio
nych w Turkestanie 18 000 Czerkesów, których pod nazwą 
Mameluków, t. j. jeńców arabskich dla Egiptu przeznacza. Po 
wygaśnięciu Ejubidów wybierają oni z pośród siebie sułtana i 
oddają mu władzę nad krajem. Jestto okres (1250—1517) naj
bardziej dla kraju ponury; rządzą nim bowiem mord i gwałt. 
Głód i dżuma niszczą kraj ostatecznie, aż sułtan Selim I 
w 1517 r. Egipt znów zdobywa. Jednocześnie obejmuje on 
Kalifat, mianuje siebie głową całego Islamu i wodzem w świę
tej wojnie z niewiernymi. Władza ta pozostała sułtanom do 
dziś dnia. Namiestnik zarządza odtąd Egiptem z ramienia 
Selima. Jego autorytet słabnie jednak niebawem, gdyż Mame- 
lukowie jeszcze niezupełnie byli pokonani. Na 24 Mameluków,



140 Dzreje kraju.

1 2  władali prowincjami, drugich 12 byli wodzami armji i rzą
dzili wedle własnego upodobania z całą stanowczością. Lud 
był uciskany, wyroki śmierci bez powoływania do wyższej 
instancji były na porządku dziennym. Jednemu Mamelukowi 
Beyowi Ali udało się nawet wygnać tureckiego wielkorządzcę.,

W czasach tych groźnych wylądowuje w Aleksandrii 
Napoleon Bonaparte swą 30 tysięczną ekspedycję i bije dnia 
21-go lipca 1798 w bitwie pod Piramidami dwóch ostatnich 
Mameluków Ibrahima i Murata. Lecz jednocześnie dnia 1-go 
sierpnia niszczy angielska eskadra w Abukir pod wodzą admi
rała Nelsona francuską flotę, przytwierdzoną do kotwicy na 
zachód od Aleksandrii i odcina zupełnie armję francuską od 
ojczyzny. Podburzona przez Anglję Turcja wypowiada Francji 
wojnę. W 1799 przełamuje Bonaparte stary szlak karawano
w y wzdłuż morza, kędy przed tysiącami lat szły egipskie woj
ska, Asyryjczycy i Persowie i wygania Turków z Syrji.

Wybucha dżuma w jego armji i dowiaduje się zarazem o 
niepowodzeniu francuskiem w Włoszech. Postanawia więc wró- 
cić do Francji, mianując na swoje miejsce jenerała Klebera, 
który raz jeszcze bije Turków pod Heliopolis. Kleber jednak
że ginie wnet ugodzony sztyletem przez najętego od Turków 
mordercę. Pod dowództwem następcy jego, niezdarnego jene
rała Menona, idzie na marne tak świetnie rozpoczęta ekspedy
cja egipska. W 1800 r. armja widzi się zmuszoną broń złożyć 
i Egipt opuścić.

Wracają znów rządy Wielkiej Porty, która osadza jako 
namiestnika r. 1806 Mehemed Aliego, protoplastę obecnej dy- 
nastji Kedywów. Człowiek ten niskiego zresztą pochodzenia 
(był handlarzem tytoniu w Kawalla), ale wybitnie uzdolniony 
i obdarzony żelazną wolą, pozbywa się jeszcze wpływowych 
Mameluków, skazując ich na śmierć w cytadeli*) w Kairze i 
ogłasza się wszechwładnym panem kraju. W 1816 r. autokraty
czne jego rządy obejmują także Nubję i Kordofan. Wypowiada 
nawet Turcji wojnę, której r. 1831 Syrją odbiera. Pomimo 
zwyciętswa pod Nizib, gdzie flota turecka na stronę Egiptu 
przeszła, musiał Syrją zwrócić, wskutek interwencji wielkich

*) cfr. strona 171.
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mocarstw. Otrzymał jednak Egipt jako tron dziedziczny. Po 
nim nastąpił przybrany syn Ibrahim Basza, następnie jego 
wnuk Abbas Basza, potem Said Basza, a po tymże od 1863—79 
Ismail, syn Ibrahima obejmuje rządy.

Ten ostatni stawia znaczniejsze budowle nad kanałem 
Suezkim i otrzymuje od Porty tytuł „Kedywa" , t. j. wicekróla, 
pochodzący z Persji, oraz zabezpieczenie dziedzictwa tronu 
w prostej linji po mieczu. Zdobywa jeszcze Harar pod Aden 
i Darfur nad białym Nilem. Rozrzutność jego wytworzyła je
dnakże ciężkie warunki finansowe. W końcu urosły długi do 
tak olbrzymich rozmiarów, że trzeba było sprzedać Anglji ak
cje kanału suezkiego, by położenie materjalne kraju uratować. 
Ostatecznie na żądanie mocarstw zostaje Kedyw usunięty i 
z kraju wygnany. Następuje po nim syn jego Tewfik Basza 
1879—92 r. Za jego rządów miały miejsce powstanie Arabi 
Baszy*) i zdobycie Aleksandrji (przez Anglików 11-go lipca
1882 r.) Arabi umknął z pod Tel-el-Kebir i wydał tym sposo
bem Kair jak i cały Egipt Anglikom. Następstem rokoszu Ara- 
biego był bunt Mahdiego w Sudanie,**) który 4-go listopada
1883 pod el Obeid zniósł całkowicie armję anglo-egipską pod 
wodzą pułkownika Hicksa. Gordon usiłuje odzyskać Sudan, 
ale znajduje w Chartumie śmierć dnia 26-go stycznia 1885, a 
oddział jego całkowicie zostaje rozbity.

Niespodziewana śmierć Kedywa Tewfika (z influency po
łączonej z zapaleniem nerek) i wstąpienie na tron 18-letniego 
syna jego Abbaza II Hilmi 1892, który w Wiedniu w Terezja- 
num niemieckie otrzymał wychowanie, dały Anglikom pożą
dany powód, by opuszczenie Egiptu odroczyć. Młody ener
giczny Kedyw usiłował wprawdzie usunąć niegodne mu 
zwierzchnictwo Albionu, lecz natychmiast angielski agent ge
neralny lord Cromer, dzierżący w swym ręku węzły dyplo
macji egipskiej, postarał się o nominację przyjaznego Anglji 
ministra prezydenta Riaz Baszy i ustanowienie rady angielskiej 
przy ministerstwie spraw wewnętrznych. Jednocześnie za
łoga angielska podniesioną zostaje na 4000 żołnierzy i wyzna-

*) cfr. str. 130.
**) cfr. Część III, rozdział XI.
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czony trybunał, który osądzać ma wykroczenia ludno
ści miejscowej względem angielskich oficerów i żołnierzy. W 
1896 postanawia Anglja Sudan odebrać. Jenerał Kitschener 
rusza na czele ogromnej armji i zwycięża Mahdystów pod 
Omdurman, przenika w głąb kraju wzdłuż białego Nilu do 
Faszody, gdzie zdejmuje powiewającą już flagę francuską, wy
wieszoną przez nieustraszonego pułkownika Marchanda.*) 
Po raz drugi wpływy francuskie w Egipcie stają u kresu; pier
wszym bowiem razem przy bombardowaniu Aleksandrii ustą
pić musiała flota francuska pod naciskiem Anglji.

Dzięki umiejętnej angielskiej administracji poprawiły się 
stopniowo finanse egipskie, los Felahów również został zła
godzony i Egipt nawet otrzymał pozorny parlament. Odtąd 
była władza Anglji mało przejrzysta. Przy rozpoczęciu wojny 
wszechświatowej usunął Albion natychmiast opornego Kedy
wa Abbasa II Hilmi z tronu osadzając na jego miejscu bardziej 
powolnego stryja tegoż Hussein Kamela jako wicekróla i kalifa 
i ogłosił nad Egiptem protektorat przyrzekając krajowi auto
nomiczne rządy czyli t. zw. home rule. Tej obietnicy Anglja 
jednak nie dotrzymała; to też Egipcjanie wysłali w sierpniu 
1919 delegacją do Wersalu pod wodzą naczelnika partji nacjo
nalistycznej Zaglul baszy. Choć misja ta przyjętą nie została, 
zyskało poselstwo tyle, że Anglja musiała się zrzec protekto
ratu dając Egiptowi rodzaj autonomji ogłaszając dotychczaso
wego wicekróla królem. Tak zostało po upływie 2000 lat od 
czasów Kleopatry królestwo egipskie na nowo wskrzeszone. 
Ale chytry Albion zastrzegł sobie kilka przywileji mianowicie: 
utrzymywanie nadal garnizonu angielskiego i kontrolę nad po
lityką zagraniczną — prawa rezerwowe, które nadal zape
wniają faktyczne panowanie Anglji.

1923 r. Hussein Kamei abdykuje i na tronie królewskim 
zasiada Fuad I, który natychmiast mianuje premjerem owego 
naczelnika partji narodowej baszę Zaglul, co oznacza że ruch 
niepodległościowy i polityczne aspiracje w Sudanie stale wzra
stają. —

*) cfr. Część III, rozdział XI.



Rozdział drugi.

Aleksandrja i okolica.
Zbliżaliśmy się zwolna do zewnętrznego portu Aleksandrii. 

Słynne niegdyś miasto założone przez Aleksandra Wielkiego,, 
stolica państwa Ptolemeuszów, królowało za czasów Kleopatry 
nad całem morzem Śródziemnem, olśniewając niesłychanym 
przepychem i zarazem uczonością. Wjazd jednak nie sprawiał 
większego wrażenia i nie napominał wcale na świetną prze
szłość. Nic widać nie było prócz długiego niskiego molo na 
prawo, a w głębi przystani cały las masztów należących do 
okrętów węglowych i towarowych, oraz uszeregowane szare, 
opylone wybrzeże z równie okurzonemi szaremi budowlami. 
Zaledwo jednak parowiec nasz kotwicę zarzucił, otoczyły go 
natychmiast niezliczone drobne łodzie żaglowe, z których różni 
dragomani i Arabowie z czerwonemi powiewającemi flagami 
wywoływali gestykulując różne hotele i sanatorja rozumie się 
z dodatkową pochwałą. W jednej chwili nasz pokład okręto
wy zalanym wprost został tym dziwacznym tłumem brunatnej 
arabskiej czeladzi, jaka z bezprzykładną natarczywością rzu
cała się jak szalona na pakunki pasażerskie, by je za „bakszy- 
sza“ dostawić do portowej komory celnej. Nasz bagaż uległ 
temu samemu losowi, gdy w tejże chwili ukazał się piękny, 
rozrosły Arab, odziany w bogato haftowany złotem uniform 
z zakrzywioną orjentalną szablą u boku i powitał barona O. 
w języku niemieckim a natrętnych posługaczy arabskich roz
sunął. Byłto „Kawass“ poselstwa niemieckiego wysłany na 
powitanie. Powierzyliśmy mu zaraz nasz bagaż. Oczywiście 
nie podlegaliśmy wcale rewizji. U pomostu pożegnał nas uprzej
mie kapitan i zaledwo spuściliśmy się ze stromych okrętowych 
schodów a już unosił nasz powóz, zaprzężony w pyszne arab
skie rumaki przez ulice Aleksandrji.
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Najpierw przejeżdżaliśmy dzielnicę arabską, brudne, wąskie 
uliczki z otwartemi we wszelkie kierunki sklepami i ciemne 
domki w tajemniczo zakratowanych oknach. Czarni Nubijczycy, 
brudni Arabowie, odziani w łachmany, kalecy i żebracy, nagie 
dzieci, obsiadłe natrętnemi muchami, kobiety otulone w zasłony, 
mijały tu i owdzie, a między tym tłumem różnobarwnym snuły 
się beczące kozy i farbą znaczone owce. Całość ta, jak rów
nież ostre a dziwne, nieporządane wonie, były dla mnie wstrę
tne i sprawiły mi wrażenie nader ujemne. Baron O. zauwa
żywszy moje rozczarowanie wnet się zwrócił do mnie z na
stępującą uwagą: „Tak jest, kochany Doktorze, znajdujemy 
się teraz w kraju paradoksów. Kraina Nilu jest dziedziną cu
dów, jak już w starożytności ją nazywano, ale jednocze
śnie i krajem groteskowym. Zapewne jest w tym nieco prze
sady, bo wszystko, co nosi nazwę grotesku i paradoksu, jest 
niczem innem, jak tylko cechą orjentu.“ „Otóż teraz już 
wjeżdżamy w dzielnicę inną, t. j. europejską o pięknych ulicach, 
wysokich domach i wytwornych pałacach."

Mówiąc te słowa ukazał mi plac Mehemed Ali ego, który 
właśnie mijaliśmy, oraz umieszczony na środku posąg jego 
konny, założyciela dzisiejszej dynastji. A tu dalej róg Hyde 
Parku Aleksandrji, objaśniał baron, gdzie o pewnych porach 
dnia zbiera się cała wykwintna publiczność. Bogaci handlarze 
bawełny i giełdziarze wszelkich narodowości, a więc Grecy, 
Francuzi, Niemcy, Syryjczycy dają sobie tu rendez-vous. Tu 
też można podziwiać szykowne, fertyczne Aleksandrynki, któ
rych uroda i niezrównany strój każdą wytrzymuje krytykę; 
lubią elegancją swoją przechodniów kokietować. Interes 
dla Aleksandryjczyka gra główną rolę. Mówi tylko o zysku 
i o kursie bawełny. Głowa jego jest jakoby przepełniona bank
notami kasa ognio-trwała; wydaje je w letnich miesiącach 
w  Paryżu lub w jakiem modnem uzdrowisku w Europie równie 
lekko, jak je tu zdobywa.

W godzinie południowej zazwyczaj pociąg do Kairu jest 
przepełniony podróżnymi; a że baron miał prócz tego kilka wi
zyt do złożenia, odłożyliśmy nasz wyjazd na kilka godzin póź
niej. Skorzystałem ze sposobności by zwiedzić Aleksandrię i do-
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kładniej zapoznać się z miastem. Liczy ono 400 000 mieszkań
ców, z tych jest 80 000 cudzoziemców, przeważnie Greków, 
Włochów i Francuzów, około 1000 Niemców i Szwajcarów.

Aleksandrja jest głównym portem i drugiem miastem Egip
tu co do wielkości, położonem na piasczystym pasie między 
morzem Sródziemnem a bagnistem jeziorem Mareotis. Jest sie
dzibą egipskiego gubernatora, koptyjskiego arcybiskupa, grec
kiego patrjarchy i międzynarodowego sądu apelacyjnego.

Jak już wzmiankowałem, założycielem Aleksandrji był 
Aleksander Macedoński; po jego śmierci przeszedł Egipt w po
siadanie Ptolemeuszów. Rozkwit i świetność swą zawdzięcza 
Ptolemeuszowi Soterowi. W tak zwanym „Bruchelon’ie“ czyli 
„Bazyleion“, t. j. w najpiękniejszej dzielnicy miasta założył on 
„Museion“ zawierający ogromną bibljotekę o 700 000 ręko- 
pismach. Kierownikami jej byli uczeni nieśmiertelnej sławy, 
jak Aristofanes*) z Byzancyum, Erathosthenes z Kyreny i poeta 
Kalimachos. Kształcił się też w Aleksandrji Platon. Wpływ 
Egiptu pozostał w całokształcie jego filozofji. Ptolemeusz II, 
Philadelphos połączył wysuniętą wyspę Pharos za pomocą 7 
stadji długiej grobli (=  1300 m.) z Aleksandrią, tak że port roz
dzielonym został na część zachodnią (Eunostos) i wscho
dnią. Na wschodnim zaś rogu wyspy zbudował latarnię 
morską, 160 metrów wysoką z białego marmuru, której świa
tło widoczne jeszcze było na 60 km. odległości. W starożytno
ści zaliczano ją do siedmiu cudów świata. Obecnie grobla ta 
wskutek obniżenia poziomu morskiego tworzy wąski półwysep 
500 m. szerokości, który i dziś również port Aleksandryjski na 
dwie połowy dzieli. Z innych wybitniejszych gmachów staro
żytnych stał na północ-wschód pałac Caesarium (Kaiserreion), 
a przed nim dwa obeliski z XVI wieku przed Chr. zwane 
„igłami Kleopatry" . Z tych jeden powędrował do Londynu 
w 1878 r., a drugi w 1880 do Nowego Yorku. Dalej następo
wała świątynia Poseidona, Teatr, Palestra i Akropolis z pała
cem królewskim na wyspie Lochias zamykającej port od 
wschodu. Na południe Brucheionu wznosił się wysoki

*) Aristofanes, Aleksandryjski gramatyk i krytek 260 r. przed Chr. 
wprowadził do języka greckiego akcent i interpunktację.

Dr. Brodzki. Przez Włochy do Ziemi Faraonów. 10
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Hypodrom i Serapeion. Była to jedna z najwspanialszych w 
swym rodzaju budowli, zaczęta przez Cezara, wykończona za 
Augusta, w której Grecy w Egipcie czcili boga Serapisa. W jej 
wnętrzu rzymski prefekt Pompejus wznieść kazał imponującą 
kolumnę, która do dziś dnia istnieje. Na zachód leżał Nekro- 
polis, t. j. podziemne miasto grobów, które aż do tak zwanej 
łaźni Kleopatry sięgało.

Gdy po zabójstwie Pompejusza ukazał się Cezar 48 roku 
przed Chr. w Aleksandrji, powstał rokosz ludowy, preciw któ
remu Rzymianie zmuszeni byli bronić się 9 miesięcy (wojna 
Aleksandryjska). W Brucheionie pożar zniszczył wówczas 
część słynnej biblioteki i muzeum. Antoniusz jednak zostawszy 
kochankiem Kleopatry darował jej, oraz miastu bibljotekę Per- 
gameńską o 200 000 manuskryptach, które znacznie później 
w 640 po Chr. Kalif Omar zniszczyć kazał. Za późniejszych 
czasów cesarstwa stała się Aleksandria widownią krwawych 
prześladowań chrześcjan jako też środowiskiem niezgody i za
wiści sekciarskich między chrześcjaństwem. Arjusz zapocząt
kował tu swoją sektę wypierając się bóstwa c hrystusowego. 
Nauczał, że Bóg Syn nie jest Bogu Ojcu istotnie równy, tylko 
istotnie podobny. Zwalczał go słynny ojciec kościoła i biskup 
Aleksandrji św. Atanazy. Kacerstwo jego potępione zostało 
ostatecznie przez sobór Nicejski w 325 roku. Późniejszy pa
triarcha Aleksandrji Cyryl w 412 r. wydalił żydów z miasta i 
wymógł na concilium w Efezie 431 r. usunięcie z Konstantyn
opolu patrjarchy Nestorjusza. Że wobec tych walk wewnętrz
nych rozwój dalszy i pomyślność miasta były wstrzymane, 
jestto zupełnie jasnem. Aleksandrja również nie przedstawia 
ani tyle rzeczy godnych widzenia, ani tak wytwornego sezonu 
zimowego, jak założony o 600 lat później Kair. Z dawnych 
pomników i zabytków świetnej przeszłości Aleksandrji pozo
stały zaledwo szczątki. Widzimy tylko kolumnę Pompejusza 
wzniesioną przez prefekta 32 r. w Serapeum, t. j. słup monoli
towy z czerwonego granitu z korynckim kapitelem; później 
umieszczono na nim posąg cezara Dyoklecjana. Nieco dalej 
od tej kolumny starożytne grobowce Kom esz Szughafa, t. j. 
mogiła skorup, jeden z najważniejszych pomników staroegip-
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skiego, grecko-rzymskiego stylu z II wieku przed Chr., o dłu
gich galerjach i chodnikach, wykutych w skale na 3 piętra w y
sokości; mieszczą one 91 nisz grobowych (loculi) i około 500 
szkieletów. Godne widzenia są tu dwa posągi bogów wojen
nych Anubio i Tyfona. Nieco więcej na zachód położone są 
katakomby z czasów Konstantyna Wielkiego 386 r. Zawierają 
również znaczną liczbę pogańsko-chrześcjańskich grobów, ale 
zresztą nic osobliwego i ledwo warte są zwiedzenia. Cennem 
zato bardzo jest muzeum grecko-rzymskich wykopalisk w bo
cznej ulicy od rue Rosette. Kierowanem jest przez Dr. Botti a 
zawiera bogaty zbiór grecko-rzymskich i egipskich staro
żytności.

Wicekrólewska rezydencja (Palais Ras el Tin), t. j. przy
lądek fig, zbudowana przez Mehemed Ali’ego na rogu wyspy 
Faro nie przedstawia nic zajmującego prócz pięknego widoku 
na port. Wymienić warto z innych gmachów: międzynaro
dowy trybunał apelacyjny na południe-zachód placu Mehemed 
Ali ego, rzymsko-katolicki kościół św. Katarzyny i obszerny 
nowy szpital niemieckich djakonisek przy ulicy, wiodącej do 
Ramleh.

Kolej do Kairu przecina zbudowany 1823 r. kanał Mah
mudje, który Aleksandrję z Nilem łączy. Brzegi jego uroz
maicają ładne wille wśród ogrodów i wonnych krzewopłotów. 
Zwłaszcza ponętnym jest publiczny park orzechowy i ogród 
należący do bogatego Greka Antoniadesa, szczególnie wieczo
rem przy świetle księżyca.

Aleksandrja posiada prócz tego znaczną ilość zgrupowa
nych wil ponad wybrzeżem morskiem; połączone elektrycz
nym tramwajem z miastem są one łatwo dostępne. Szczegól
nie Ramleh t. zw. piasek jest bardzo uczęszczaną miejscowo
ścią kąpielową w czasie letnich upałów. Nie zbywa tu na 
różnych sportach jako to: tennis, cricket, football, golf, a nawet 
i konne wyścigi ma się do wyboru. Wiele mieszkańców Kairu, 
którym interesa na podróż do Europy nie pozwalają, używają 
kilkatygodniowego ożeźwiającego nad morzem wypoczynku 
po znojach zimowych. Również rząd egipski jak i poselstwa 
państw obcych przenoszą się tu na letnie miesiące, gdy upały

10*
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czynią w Kairze pobyt niemożliwym. Najwytworniejszym 
nadmorskim hotelem jest Grand Casino St. Stefano z widokiem 
rozkosznym, oraz przeznaczonemi apartamentami na letnią 
rezydencję egipskich ministrów i poselstw zagranicznych. Co- 
dzień po południu odbywa się tu koncert, a co sobotę wieczór 
tańcujący t. zw. small dance.

Nie mogę pominąć milczeniem położoną w okolicy o pół 
godziny drogi odległą od stacji Sidigaber, wioski Abukir. W 
zatoce morskiej ujętej gajem palmowym wśród wzgórz pias- 
czystych i rozsianych namiotów beduińskich przedstawia 
prawdziwie orientalny krajobraz. Nieznaczną wioskę wsławił 
Nelson odnosząc wielkie zwycięstwo nad francuską flotą 
w 1798 r., a w rok potem 1799 pobił Napoleon tureckie wojska 
pod Abukir. Na tym wybrzeżu ciągnie się wzdłuż morza 
z Aleksandrji do Tripolisu kolej prywatna Kedywa, tak zwana 
kolej „Mariut“. Powstała z prywatnych kosztów, ma obecnie 
już 60 mil długości, ale jeszcze do Tripolisu brak jej 200 mil. 
Nie ulega wątpliwości, że śmiały ten projekt Jego Wysokości 
połączenia Tripolisu z Aleksandrją będzie miał kiedyś pierwszo
rzędne handlowe znaczenie. Teraz już przypędzają Beduini 
po 22 000 owiec z Tripolisu do kolei, która je odstawia do 
Aleksandrji. Później jednak będą w osadach beduińskich przy 
kolei się odbywać lepiej zorganizowane jarmarki, co wpłynie 
na zwiększenie frekwencji. Dla podróżujących Europejczyków 
stanie się ta kolej arterją komunikacyjną wielkiego znaczenia, 
wziąwszy pod uwagę, że podróż z Mesyny do Tripolisu okrę
tem trwa tylko 15 godzin. Luksusowy express z Paryża lub 
Berlina będzie w niedalekiej przyszłości przewozić podróżnych 
do Mesyny, podczas gdy drugi i podobny pociąg z Tripolisu 
dostawi ich do Aleksandrji.

Stopniowo zbliżał się czas odjazdu do Kairu. Pożegna
liśmy się w pięknym hotelu „Savoy“ i znów siedzieliśmy w 
pospiesznym pociągu, który za 3 1/2 godziny miał nas przewieść 
do Kairu. Cena biletu nader przystępna wynosiła za I klasę 
87,5 piastrów, t. j. około 19 marek (95,5 piastrów =  1 Ł an
gielski =  20,40 marek) za przestrzeń do Kairu 208 km. długo
ści. Nadzwyczaj wygodnie urządzone wagony przechodnie,
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piękny wagon restauracyjny należący do Towarzystwa 
Waggons-Lits sprawiały złudzenie, że się znajdujemy w Eu
ropie, gdyby nie tylu pasażerów, odzianych w czerwone fezy, 
gdyby nie gęsto zawoalowane damy haremowe w towarzy
stwie wysokich, elegancko odzianych Eunuchów o charaktery
stycznym cienkim głosie, które zajmowały osobne dla nich 
przeznaczone oddziały (for ladies only), a nadewszystko hałas, 
jaki na stacjach sprawiali arabscy handlarze owoców, limo- 
nady, słodyczy i t. p. Pociąg przejeżdżał najpierw zwolna 
kilka rzędów domostw zdobnych w wonne krzewy i ogródki 
pełne kwiecia, prawdziwie rajskie gaje cytryn i pomarańcz; 
potem w przyspieszonym tempie mijał pustynne nieco w y
brzeże jeziora „Mariut“ , a następnie wjechał w urodzajną 
krainę Delty.

Mieliśmy przed sobą dolny Egipt, kipiący życiem rolni- 
czem, twórczem i skąpany w złocistych blaskach promieni 
słonecznych. Bujna i pyszna roślinność zwracała zaraz uwa- 
gę. Gęsty zielony jeszcze kłos strzelał obficie po nad tor kole
jowy i zdawał się swym nadmiarem prawie drogę całą po
krywać. Liczne rowy wypełnione wodą i sztuczne kanały 
rozprowadzające wodę Nilową sprawiały złudzenie, jakoby zie
mia pękała w liczne bruzdy, jakoby otwierała swe wargi, by od
powiedzieć na błogosławieństwo promieni słonecznych i jakby

Grób Szejka.

sarna chciała chciwie je wchłonąć. Od czasu do czasu na tej 
drodze naszej zarysowała się sylwetka białej kopułki szeiko-
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wego grobu. Zdawał się on tu wśród cieni drzew i żywo
płotów usymbolizowanym stróżem tej ziemi wybranej i jedno
cześnie świadectwem wiary mahometańskiej, ten pomnik wier
nego wyznawcy Islamu, którego Allah do swej chwały już 
powołał. Pociąg pospieszał mijając szaro ziemiste wioski i 
chałupy ze szlamu Nilowego stawiane o płaskich słomianych 
dachach, na których tu i owdzie dziobały kury i igrały wesoło 
kozy, jakby radosne z dnia słonecznego i z widoku przybywa
jących z Europy nad Nil turystów. A wśród wsi strzelał 
w przezroczy, bezchmurny błękit wyniosły minaret*) pobli
skiego meczetu wąską, kamienną galeryjką ujęty, zkąd wierny 
Muezzin**) 5 razy dziennie, w 4 kierunki Niebios zwrócony, 
nawołuje lud do modlitwy słowami: „Niema Boga prócz jedy
nego Boga, a Mahomet jest jego prorokiem", t. j. „Allah u ak- 
bar aszadu la i laha illa la u aszadu imma sajidna Mohamed 
rasul illah.“

Krokiem ociężałym widzieliśmy dalej idące karawany 
złożone z obarczonych towarem wielbłądów. Drobne ich

główki na długich przeciągłych szyjach kołysały się w takt 
wolnego i uroczystego marszu na szarej piasczystej drodze, 
podczas gdy osiołki dźwigały swego właściciela lub zawoalo-

*) Minaret =  wysmukła wieża z małą galeryjką, zewnętrzna oznaka 
meczetu.

**) Muezzin =  sługa boży, który do pacierza zwołuje.
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waną na czarno Arabkę i dreptały wesoło, figlarnie naprzód. 
„A cóż to za dziwaczne i potworne krowy!" zawołała jedna 
z pań. Wejrzałem przez okno z mego oddziału i w istocie 
ujrzałem kilka olbrzymich stworzeń o czarnej lśniącej sierści 
i wielkich rogach. Były to „Ghamuzy", t. j. samice egipskich 
bawołów, ogromnie wydajne co do mleka i zdatne jednocześnie 
do uprawy roli. Obok strzegł je brunatny młody Fellach 
w całej swej nagiej, brunatnej urodzie, nawet bez liścia figo
wego, tak jak go Pan Bóg stworzył; troszczył się ten oby
watel z nad Nilu mało w swej pierwotnej prostocie o kulturę, 
obyczaj europejski i spojrzenie turystów.



Orzący Fellach.

Rozdział trzeci.

Etnograficzne zaludnienie, szkolnictwo, 
uprawa roli i bawełna.

Rolnicza ludność, t. j. Fellachowie, stanowiąca obecnie 
prawie połowę mieszkańców Egiptu, przeżyła wszystkie bu
rze czasu i wieków i zachowała niezmiennie swój odwieczny 
charakter. Cechuje ją skłonność do życia rodzinnego, do pra
cy zyskownej i pokojowe usposobienie, pomimo niesprawie
dliwego udziału w podatkach, i nieskończenie bezprawnego

Fellach młócący zboże.

ucisku, jakiego doznaje od urzędników prowincjonalnych i pre
fektów. Przysłowiowo zarzucają Fellachowi wschodnią nie
udolność w niedołężnej i zacofanej uprawie roli. Mniemanie 
to mylne. Do gospodarskiej oceny swego gruntu posiada on 
wyłączny swój zmysł i zrozumienie. A choć najpierwotniej
szych używa do uprawy sposobów, jako to drewnianą krzy
żową sochę i bronę, jak w archaicznej epoce złożonej z jednej 
prymitywnej belki drewnianej, i obchodzi się bez nawozu (bo
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mu go dostarcza Nil), fizycznie pracuje on ciężko. Żniwa od
bywają się jak za biblijnych czasów, t. j. za pomocą małych 
ręcznych sierpów. Młóćbę zaś dokonywują odpowiednie do 
tego sanie, obciążone jak w starym testamencie kamieniami, 
które maglują na poprzek ułożone snopy. Pod naciskiem w y
sypują się ziarna z kłosów. Oczyszcza je Fellach przez tak 
zwane wywianie, podrzucając zmłócone zboże w górę specjal- 
nemi widłami przy umiarkowanym wietrze, który lekką plewę 
unosi, ziarno zaś jako ciężkie upada na ziemię. Do mielenia 
służą jeszcze przeważnie surowe wyżłobione kamienne naczy
nia i drewniane klepadła.

Wydajność zboża niestety obniżyła się w czasach ostat
nich (na północy uprawiane są: pszenica, kukurydza i ryż, na 
południu proso), tak że Egipt obecnie 13 razy tyle zboża spro
wadzać musi, co dawniej dla wyżywienia mieszkańców.*) 
Przyczyną tego jest w części angielska polityka kolonialna, 
która dba przedewszystkiem o rentowność nowo okupowanej 
dzielnicy i tem się tłomaczy, dla czego lord Cromer, jako gene
ralny przedstawiciel W. Brytanji, nacisk główny położył na 
wytwórczość bawełny. Zwalczał on bawełnianego pasożyta 
i dawny a już zwyrodniały gatunek bawełny „Metafifi“ zastą
pił innym, zwanym od jej hodowcy Greka „Sakellaridis“. W 
końcu przyczyniło się i pewne niedbalstwo Fellachów przy 
uprawie a zwłaszcza nawodnieniu pól. I stało się, że w parę 
lat produkcja bawełny z 3 miljonów kantar, t. j. 135 mil. kgr. 
(1 kantar =  44,9 kg.) podniosła się do 6 i 7 mil. rocznie, a więc 
z 135 mil. na 315 miljonów kgr.

Fellachowie często jako analfabeci są oszukiwani przez 
kupców lewantyńskich i europejskich mimo stałych ogłoszeń 
kursu giełdowego w Aleksandrii. Obecnie przy administracji 
angielskiej stopień rozwoju umysłowego, jako też i szkół ludo
wych, się nieznacznie tylko poprawił.

Anglicy mają przedewszystkiem cele kupieckie na wzglę
dzie, a polityka ich polega raczej na podniesieniu wydajności

*) Hodowla trzciny cukrowej miała również w górnym Egipcie po
ważne znaczenie, lecz na jej zmniejszenie wpłynęła bawełna, tak że przez 
nią upadło francuskie Towarzystwo akcyjne „Societe generale des Sucreries 
et de la Raffinerie d’Egypte.
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kraju, niż na krzewieniu cywilizacji i oświaty wśród tubylców. 
To też na szkoły i nauczanie wydatkowaną jest rocznie suma 
tylko 432 372 Ł przy budżecie wynoszącym 20 miljonów nad
wyżki, gdy zaś sztuczne nawodnienia pochłaniają rocznie 
2 524 272 Ł. Tem się tłomaczy dla czego na 1000 mężczyzn 
915, a więc przeszło 90%, jest analfabetów. Szkoły wiejskie 
(kuttabs) zostają najczęściej pod kierunkiem całkiem niepowo
łanych nauczycieli i przez meczety utrzymywane. Co się zaś 
tyczy szkół miejskich, to przyznać trzeba, że poziom ich jest 
tak niski, iż uczeń z nabytych w nich wiadomości, nie wiele 
w życiu odnosi korzyści.

Dzieci się uczą mało elementarnego czytania i pisania, tylko 
przeważnie wierszy z Koranu. Oczywiście znacznie lepszymi 
są różne zakłady fachowe i szkoły wyższych nauk w dużych 
miastach, n. p. w Kairze, Aleksandrji, na wzór angielski pro
wadzone. Liczba ich obecna wynosi 807, do których uczęszcza 
11 500 uczniów, wliczając w to szkoły misyjne różnych naro
dowości : francuskie, amerykańskie i niemieckie, gdzie 1800 
Egipcjan pobiera naukę z doskonałym rezultatem.

Fellach obciążony zawsze długami, które wysokim pro
centem opłacać musi,*) posiadając sam skromny skrawek zie
mi, traci już we wczesnej młodości przyrodzone mu wesołe 
usposobienie. Staje się obojętnym i melancholijnym. Siedzi
ba jego jest nader skromna. Wieloliczna częstokroć rodzina 
mieści się w jednej ubożuchnej izbie, zlepionej z Nilowego szla
mu przełożonej na poprzek trzciną lub podartą matą. Zamoż
niejsi tylko posiadają spiżarnianą komorę, stajnię i gołębnik 
kształtu wieżyczki. Ubogi sprzęt domowy składa się z kilku 
mat lub skór baranich jako posłanie, z miedzianego kociołka, 
i kilka glinianych lub blaszanych mis. Wysuszony krowieniec 
służy jako materjał opałowy przy pieczywie kukurydzianego 
chleba w Górnym Egipcie, a prosowego w Dolnym, który 
stanowi główne pożywienie ludności. Prócz chleba składa się 
obiadowa strawa z nieco sera koziego lub bawolego, listków

*) Sir Ernest Cassel i Suares założyli bank narodowy, który za 7 %  
Fellachom kredytu udziela; jestto skromna stopa procentowa w porównaniu 
do żądań greckich i syryjskich lichwiarzy.
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w kawiarni przy fili
żance „cafe turc“ . Nie
stety w Egipcie już go 
nie hodują od 1890 r„ 
t. j. od czasu, kiedy 
cła rządowi więcej do
chodu przynoszą, niż 
podatki gruntowe pod 
uprawą tytuniu.*) Z 
tego widzimy, jak 
skromne są wymaga
nia życiowe Fellacha. 
Dzienne utrzymanie 
1—2 osób nie wynosi 
więcej jak 3—4 pia- 
stry, t. j. 60—80 feni- 
gów. Robocizna dzien

na jest też nieznacznie wynagradzana. Przeciętnie zarabia do
rosły robotnik przy robotach ziemnych 4—5 piastrów, młod
szy robotnik lub dziewczyna 3—4 piastry.

Również jak pożywienie, ubranie jest proste i bez preten
sji. Spodnie bawełniane ściągnięte przy pasie, po wierzchu 
koszula, na niej pasiasta, jaskrawa kurtka (kamizelka) i na
rzucony o długich szerokich rękawach „kuftan“ z brunatnej 
grubej wielbłądziej sierści: oto wszystko, czego Fellach po
trzebuje. Na ogolonej gładko głowie nosi filcowy kapturek, 
owinięty białym szalem w kształcie turbana, a na nogach czer
wone pantofle. Zamożniejsi przywdziewają na głowę czerwo
ny „tarbusz“ z czarnym chwastem, barwnie tkaną jedwabną 
„galabiję“, która koszulę i spodnie pokrywa, a brunatny kuf-

Arabka.

łakuty, sałaty, rzodkiewki, kawona lub innych surowych owo
ców. Wieczorem tylko spożywa rodzina gorącą wieczerzę. 
Stanowi ją mocno korzenna, słona zupa cebulowa lub szcza
wiowa, przyrządzona z olejem lnianym lub sezamowym, w 
którą się macza chleb i jada. Następnie jarzyny, zwłaszcza 
strączkowe: fasola,
groch, oraz daktyle i 
trzcina cukrowa, jaką 
Fellach z upodobaniem 
żuje i ssie, stanowią 
główne pożywienie lu
dowe. Mięso jadane 
bywa tylko przy wiel
kiej uroczystości i tyl
ko baranie, kozie lub 
wielbłądzie. Wieprzo
wina jest Mahometa
nom przez Koran 
wzbroniona. Tytuń jest 
najulubieńszym narko
tykiem — palony z 
wodnej fajki (nargileh)

*) Ulubione więc nasze egipskie papierosy nie pochodzą z egipskiego 
tylko tureckiego tytuniu i są tylko w Egipcie fabrykowane.
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tan zastępuje czarny płaszcz o szerokich rękawach z lepszego 
sukna. Nowoczesny, wykształcony Arab wyróżnia się dziś od 
Europejczyka tylko czerwonym fezem na głowie, oraz różań
cem z perłowych paciorek, które ustawicznie przesuwa pod
czas rozmowy, przechadzki, nawet i stania. Sypia on zawsze 
z nakrytą głową a nawet twarzą, obyczajem starodawnym, by 
się ustrzedz od much szerzących złośliwą malarję.

Ubiór kobiecy jest również skromny i zbliżony do męskie
go. Długa barwna koszula pokrywa szerokie przemarszczone 
spodnie — jestto strój główny. Do tego „melaje“, t. j. długa 
czarna chusta na głowę narzucona, wlekąca się aż po ziemi. 
Ody się kobieta lęka męskiego spojrzenia, naciąga ją na twarz 
lub przynajmniej wciska między zęby jej koniec. Włosy ukła
da w spuszczone warkocze, w które wstążki kolorowe wplata. 
W uszach wielkie zausznice z mosiężnego drutu u biedniej
szych, a z złota u kobiet zamożniejszych. Wielkie srebrne 
bransolety na ramieniu, ręku i nogach, srebrne pierś
cienie w nosie i często tatuowana skóra dopełniają ozdoby, 
jakich nie odmówi sobie nigdy nawet najuboższa fellahka. Ko
biety zarówno jak i mężczyźni mają zwyczaj farbować sobie 
na czerwono paznogcie u nóg i rąk proszkiem zmielonych liści 
„henny“, a brwi i rzęsy na czarno. Kobiety wyższej sfery no
szą czarne, jedwabne zewnętrzne odzienie, ściągnięte w pasie, 
zkąd wychodzi taka sama zarzutka na głowę. Na dolnej części 
twarzy noszą jedwabną gęstą zasłonę, jaką przywdziewają 
wychodząc pieszo na ulicę, podczas gdy właścicielki wytwor
nych zaprzęgów wyjeżdżają przesłonięte białą, przejrzystą 
gazą, przez którą są rysy doskonale widoczne.*)

*) Koran nie wymaga od żadnej kobiety, by nosiła zasłonę, tylko po
wiada: „Jeśli uroda twa uwagę zwraca i pożądliwość u mężczyzn budzi, to 
lepiej abyś ją ukryła". Ale czy była kiedy kobieta, któraby za brzydką 
uchodzić chciała? Używanie zasłony przez kobietę wobec mężczyzny jest 
zrestą przedwiecznym obyczajem semicko-wschodnim. Gdy Rebeka na wiel
błądzie jechała do pana swego Izaaka i zdaleka go spostrzegła, upadła na 
ziemię, wzięła płaszcz i przysłoniła się nim (I. Mojżesza 24,6 rozdz.).

Jak wydzimy zachowały wschodnie kobiety pierwotną prostotę w ubiorze. 
Co za kontrast między nimi a hołdownicami mody doby dzisiejszej u nas! Opo- 
wiadują n. p. o Mme Potin, żonie znanego epiciera i miljonera paryskiego 
Feliksa Potin, że wydaje rocznie 250000 fr. na toalety od Paqui’na i Doucet'a.
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W ogólnej ilości zaludnienia Egiptu nikną koptyjscy chrze
ścijanie, stanowiący nie wiele więcej jak 6 1/3% =  700 000 
mieszkańców, osiedleni przeważnie w Aleksandrji, Kairze, 
Assiut i Minje. Są to potomkowie w prostej linji dawnych 
Egipcjan; przechowali też najbardziej archaiczny typ egipski, 
t. j. szerokie i niskie czoło, krucze, lekko kędzierzawe włosy, 
nos prosty, ostro zakrojony i duże czarne lśniące oczy. Jako 
chrześcjanie przestrzegają ściśle monogamję, żony swoje je
dnak odgradzają również od świata zewnętrznego. Są oni 
przeważnie przemysłowcami i rzemieślnikami. Rzadko trudnią 
się gospodarstwem wiejskiem; głownie są to złotnicy, zegar
mistrze, buchhalterzy, notarjusze i doktorowie. Ciemne odzie
nie i czarny lub niebieski turban wyróżnia ich na pierwsze 
wejrzenie od Arabów. Mowa koptyjska jest najściślej staro- 
egipskiej pokrewna, ale jako gwara ludowa wyszła zupełnie 
z użycia. Wiara chrześcjańska Koptów zalicza się do sekty 
„Monophysitów“ czyli Eutychianów, powstałej w I wieku i 
uznającej tylko jedną naturę Boską Chrystusa Pana. Nie
znaczna tylko ilość przyłączyła się do rzymsko-katolickiego 
obrządku i od 1895 roku zostaje pod zwierzchnictwem rezydu
jącego w Aleksandrji patrjarchy. Tamci wyznawcy koptyjscy 
mają swego patrjarchę w Kairze, który uchodzi za potomka 
św. Marka ewangielisty i wybierany bywa z pośród mnichów 
5 koptyjskich klasztorów. Śpiewy kościelne i modlitwy od
mawiane są w języku starych Egipcjan III wieku po Chr. In
wazja Arabów, których Kopci sami przeciw Byzancjum wez
wali, wpłynęła na ich charakter ujemnie. Stali się ponurzy, 
niedowierzający, chciwi a nawet obłudni.

Dalszy ludowy element Egiptu stanowią Nubijczycy (zwa
ni w starym testamencie ludem Nuby), lub wedle utartej nazwy 
Berberowie. Ten szczep ludowy ma swą etnograficzną sie
dzibę w górnej dolinie Nilu, powyżej Assuanu aż do Dongoli i 
Czerwonego morza, a obecnie znajduje się pod panowaniem 
anglo-egipskiego Sudanu.

W starożytności tworzyła Nubja własne królestwo, a gdy 
państwo Tebańskie rozpadać się zaczęło, wtargnęli Nubijczycy 
ze swym królem Piankhu i zdobyli Egipt. Założona dynastja
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nubijska panowała w Memfis całe stulecie, aż ostatni jej krół 
Tirhaka przez asyryjskiego Asurbanibala wygnany został. Na
stępnie powstały rządy Ptolemeuszów, potem Rzymian a w 
końcu przybyły wojska Mehmed Ali’ego do Nubji; od r. 1898 
weszła ziemia ta zupełnie w skład Egiptu.

Nubijczycy mają płeć ciemniejszą od Arabów z małą przy
mieszką krwi murzyńskiej; są lepiej jednak zbudowani, wy
różniają się usposobieniem spokojniejszem i bardziej pewnem 
siebie. Dzięki czystości i uczciwości poszukiwani są do służby 
w europejskich domach w Kairze. Już małe nubijskie mieszkan-

Obóz beduiński.

ka sprawiają nader schludne wrażenie i odbijają dodatnio od 
brudnych domostw arabskich.

Beduini są koczowniczym szczepem pustyni, liczący około 
625 000 ludności. Naczelną u nich władzę piastują szejkowie 
obierani. Przenoszą się jako pasterze z miejsca na miejsce 
poszukując pastwiska i okolic wodnych dla swych wielbłądów, 
kóz i owiec w Górnym i Dolnym Egipcie i dzielą się na dwie 
odrębne grupy co do pochodzenia i siedliska: 1) Semicko-
arabscy Beduini —, odłam z nich nazywają się „Senussi“ ; 
2) afrykańscy, hamityjscy Beduini ze szczepu „Biszaryje“.

Ostatni zamieszkują pod Assuanem pustynię między Nilem 
a morzem Czerwonem i zwracają powszechną uwagę nadzwy
czajną urodą. Podróżny, gdy zwiedza ich koczowisko pod
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Assuanem oczarowany jest prześlicznymi kształtami kobiet i 
mężczyzn. Z imienia tylko wyznawcami Mahometa, troszczą 
się oni bardzo mało o przepisy koranu.

Beduini uważają siebie za potomków Ismaila syna Abra
hama i jego egipskiej służebnicy Hagar, którą babyloński szeik 
Beduinów i patrjarcha Abraham oddalił na pustynię na żąda
nie prawowitej żony Sary, gdy mu ta urodziła syna Izaka. I 
stało się, że ród Ismaila pozostał na pustyni jako wojowniczy 
lud pasterski, potomstwu zaś Izaka dostała się żyzna kraina 
w udziale. Ich pieśni w półtonach podnoszących i opadających 
mówią o walce, zwycięstwie na szybkim rumaku, o miłości, 
zemście, śmierci i raju. Jedna z pieśni beduińskich tak opiewa 
kochankę:

Krucze są sploty jak noc twych warkoczy, 
jak wzrok gazeli słodkie twoje oczy, 
twa skroń jaśnieje w promieniu słonecznym, 
a postać wiotka w wirze tanecznym. . . .
W miłości, luba, ty mi się dziś daj,
gdy wrócę w noc srebrną w dziewiczy twój raj!

Senusi zaś są fanatyczną mahometańską sektą w Afryce 
północnej, której założycielem był Sidi Mohamed Ben Ali es 
Senussi, w Algierze 1791 r. urodzony. Należeli jej adepci do 
powstania Mahdi ego i wielki nań wpływ wywarli.

Bardzo ważny element w zakresie gospodarczym Egiptu 
stanowią Grecy i Lewantyni. Warunki dla drobnego handlu i 
lichwy są tak odpowiednie, że w ostatnich 10 latach zwłaszcza 
wiele osiadło tu Greków. Niewątpliwie znajdują się wśród 
nich bardzo dzielni i bez zarzutu handlarze i aferzyści obok 
chciwych lichwiarzy i przemytników. Lewantyni przeciwnie 
stanowią typ nieokreślony. Powstał on z mieszaniny Greków, 
Włochów, Armeńczyków, Żydów, oraz miejscowych Syryj
czyków i ogół ten przedstawia wszelkie braki moralności i 
rzetelnych stosunków. Kobiety lewantyjskie słynną z opie
szałości i przysłowiowego zamiłowania do stroju.

Sezon podczas 4—5 miesięcy zimowych ściąga corocznie 
do ziemi Faraonów zarówno chorych jak i zdrowych turystów,
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bogatych i najbogatszych mieszkańców wszystkich zakątków 
świata i przynosi znaczne korzyści, bo przeszło 300 000 Ł i 
więcej.

Droga snuje się dalej przez biblijnej urodzajności okolicę 
Delty i wkrótce przybywamy do położonego na malowniczem 
dawnem nasypisku, dosyć brudnego miasta Damanhur z w y
sokimi minaretami i fabrykami, w których za pomocą specjal
nych maszyn wyciska się nasiona z bawełny, potem Kafr Zajat, 
t. j. rynek handlowy dla bawełny. Po dwu godzinach podróży 
jesteśmy w trzeciem największem mieście Tantah. Wjeżdżamy

po wspaniałym moście żelaznym, położonym na zachodniej 
odnodze Nilu, t. j. na Rosette’cie. Tantali jest środowiskiem 
bawełnianego handlu dla Dolnego Egiptu i zarazem miastem 
głównem, położonem między odnogami Nilu, Rosettą i Damiet- 
tą w prowincji Garbije. Co rok w sierpniu w rocznicę uro
dzin patrona miasta, muzułmańskiego świętego Sajida odby
wają się tu wielkie jarmarki, które nie mniej jak 1/2 miljona 
ludzi ściągają. Tu się pociąg znów na kilka minut zatrzymuje 
i nasze oddziały wagonów oblega znów cała powódź arab
skich handlarzy limonady i owoców, które wobec wielkiego 
upału bardzo są nam pożądane. I znów mamy drugi most 
żelazny na wschodniem ramieniu Nilu, Damiette’cie, wiodący

Szejk.
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do Benha. Tu jest węzeł kolei żelaznych, która z Portsaidu 
przez krainę Gossen dochodzi do linji Kair—Aleksandrja. Tu 
dopiero roztacza się barwny przepych orjentu. Właśnie natra
fiamy na jarmark tygodniowy! Z okolicy ciągną tysiące ludzi, 
by spieniężyć wielbłądy, barany i woły. Drobni handlarze poda
ją pomarańcze, pomidory, cebule i przeróżne słodycze,mianowi
cie przetapiane z karmelu różne kształty zwierząt. I coraz dalej 
niesie nas pociąg w ten kraj czarowny i niebawem na horyzon
cie gasnącego nieba rysują się w oddali kształty piramid na 
prawo, a na lewo na zielonych polach obeliski odwiecznego 
grodu słońca, Heliopolisu. Nie długo już trwało a ujrzeliśmy 
wysoki łańcuch gór Mokatam i wyniosłe mury i Wierzyce cy
tadeli, jako też strzeliste szczyty minaretów meczetu Moha- 
med Aliego. Domy i ogrody coraz bliższe są toru kolejowego 
i nagle wpada dyszący nasz pociąg w halę dworca staro
dawnej stolicy kalifów, do Kairu.

Dr. Brodzki. Przez Włochy do Ziemi Faraonów. 11



Rozdział czwarty.

Kair*) i jego okolica.
Ogarnął mnie urok nieopisany, gdym po raz pierwszy 

wstąpił do tego cudnego miasta. Nowe nieznane mi wrażenia 
przesuwały się przed oczyma w przejeździe głównej ulicy 
Scharia-Kamel, wiodącej od dworca obok pierwszych i wspa
niałych hoteli: Schepeards, Continental na plac operowy, który 
zdobi pomnik Ibrahima Baszy. Niezliczona i barwna ciżba 
Arabów w rozwianych szatach, murzynów, Żydów i Eunu
chów, ładnie umundurowanych egipskich żołnierzy, a między 
nimi turyści wszystkich krajów i narodowości, władający 
różnemi językami, młode przybyłe zdała, rozglądające się 
dziewczęta, damy z półświatka witające z jednakim uśmiechem 
białych i czarnych! Całość ta żywa i rozmaita zasnuwa ulicę 
od rana do wieczora, a nawet do późnej nocy. Pomiędzy prze
chodniami przejeżdżają wytworne zaprzęgi i automobile, cia
sno obsadzone „carr’y “ , tak zwane egipskie omnibusy dla lu
dności miejscowej, osły i wielbłądy i do tego wszystkiego 
ogłuszający dzwonek elektrycznego tramway’u. Bardziej 
urozmaiconego i jasnego krajobrazu jak ta żywa panorama,

*) Kair założony został przez Gohar’a, wodza Kalifa Moesa z rodu 
Fatymidów w 969 r. Cytadelę zbudował, później dopiero w 1176, znany 
z historji krzyżowych wypraw Aladin. — Wskład Kairu wchodzą przedmieście 
Szubra i Abassije na północ miasta, w wschodniej części dzielnica Muski, 
na południe Stary Kair, a na zachód Gezireh i Bullak.
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w której się wschód z zachodem zlewa nie wymarzyłem nawet 
we śnie.

Terasy kawiarniane są wciąż przepełnione. Malownicze, 
odmienne typy siedzą obok siebie — prawdziwy las czerwo
nych fezów o czarnych kutasach u boku; wszyscy pochyleni 
nad małą filiżaneczką „cafe turc“ w ustach trzymają nieodłączny 
papieros egipski lub długą gumę fajki wodnej t. zw. „nargileh". 
Obok fircykowatego „Effendi" siedzi w pół dziki Beduin, lub 
bronią obwieszony Albańczyk. — Na terasie hotelu Schepeards 
przesiaduje licznie elegancka publiczność złożona z pań i pa-

Kair.

nów przeważnie Anglików i Amerykanów, którzy gwarząc 
przysłuchują się angielskiej wojskowej kapeli w czerwonych 
mundurach. Niepodobna nawiązać dłuższej rozmowy, tak 
ogłuszającą jest wrzawa przekupniów, jacy okrążają przyby
łych zachwalając natrętnie swój towar. Sprzedają co 
tylko można: kartki pocztowe, oganki od much, laski spacero
we, jedwabne szale, naszyjniki i dywany, a przedewszystkiem 
dają widowiska indyjscy poskramiacze wężów, akrobaci i dre- 
sowane małpy na terasie hotelu Continental. Naprzeciw tego 
ostatniego położonym jest ogród miejski Ezbekieh liczący 8,25 
hektarów obszaru, gdzie w dnie uroczystych świąt odbywają się

11*
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koncertu, a na prawo wznosi się Wielka Opera Khedywa. Od 
głównej ulicy na prawo od Ezbekieh rozchodzą się: ulica Bullak 
zaraz na prawo obok hotelu Schepeard’a, Scharia Maghrabi, 
piękny drzewami ocieniony boulevard tuż przy hotelu Continental 
prowadzący do hotelu d’Angleterre; potem następuje Scharia 
el Manakh, najwytwor
niejsza ulica kupiecka 
Kairu, a w końcu Scha
ria Kasr el Nil, która do 
mostu Kasr el Nil wie
dzie. W ulicach tych 
należących do quartier 
europeen są najpiękniej
sze wystawy sklepowe 
towarów angielskich i

Sprzedające limonadę.

francuskich, głownie jed
wabie, biżuterje, egip
skie srebrzyste szale i 
t. p., a na rogach ulic 
stoją przekupnie za
chwalający swoje to
wary między innemi 
ulubioną wschodnią sło
dycz „Rabat Lukum“, 
przyrządzoną z ryżo

wej mąki, zaprawionej olejkiem różanym, migdałami etc., które 
pożądliwie każdy nabywa.

Kair, masr el Kahira, t. j. zwycięzka, leży na pograniczu 
Dolnego i Górnego Egiptu o 26 km. poniżej od miejsca, gdzie

Nil dzieli się na 2 ramiona i 3 po
mniejsze odnogi. Stolica Egiptu 
z 523 meczetami, 30 kościołami, 
10 synagogami, arabskim uniwer
sytetem, szkołą wojenną posiada 
600 000 mieszkańców różnych na
rodowości, z których 10% stano
wią Europejczycy. Nigdzie bar
dziej na wschodzie nie styka się 
i nie uwydatnią się europejska 
nowoczesna kultura i średniowie
czne niezmienne życie arabskie. 
W jednej połowie miasta powsta
łej w ciągu ostatnich 40 lat, poło
żone są wspaniałe hotele Sche- 
peards, Continental, Savoy, Semi- 
ramis i inne. Są one odbiciem 

luksowego życia przybyłych cudzoziemców —, a w kilka minut
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potem już się znajduje turysta w wąskich i krętych uliczkach 
wschodnich, gdzie miejscowi rzemieślnicy w zacieśnionych 
pracują warsztatach, a w małych arabskich kawiarniach na 
ziemi brudni Arabowie siedzą ze skrzyżowanemi nogami i 
cmokają w długi wąż od fajki wodnej t. z. nargileh, lub upajają 
się haszyszem.*) Najlepiej można się temu przyjrzeć przecho
dząc przez park Ezbekieh w główną arterję ruchu i handlu 
Muski. Ta najstarsza i najoryginalniejsza ulica kupiecka, tęt
niąca barwnem, malowniczem i skupionem życiem, przecina 
dzielnice zamieszkałe przez tubylców. Widoczne są jeszcze 
z dawno minionych stuleci domostwa arabskie z małemi hare- 
mowemi, nieco występującemi oknami, przez które światło 
dzienne tylko skąpo przechodzi. Zaraz na wstępie tej 
osobliwej ulicy handlowej uderza nos Europejczyka pra
wdziwie orjentalna woń smarzonego tłuszczu baraniego 
lub bawolego z ostrą przyprawą korzenną, płynącą 
z wnętrza małych garkuchni z wystawionemi na przy
nętę kluskami z mięsa, z cebulą i czosnkiem. Dalej bawi oko, 
mącące wprost zmysły widowisko barwnej plątaniny koloro
wych, szczególnych postaci, a głośna i jaskrawa wrzawa i 
brzęk uliczny działają ogłuszająco. Obok europejskiego prze
chodnia przesuwa się wodonosz przygarbiony pod ciężarem 
wypełnionej kobzy na plecach, po za nim wstecz przekupień 
słodzonej limonady zwraca uwagę publiczności bijący w dźwię
czne mosiężne spodki i ściągający tym sposobem sobie klien
telę. Stąpają tam ciężkim krokiem wielbłądy obładowane 
trzciną cukrową, wiedzione przez synajskiego Beduina w bru
natnym z wielbłądziej sierści burnusie, to znów przechodzą 
dwie eleganckie haremowe damy w czarnych sukniach jedwab
nych przepojone zapachem ambry, twarz zakryta długim wo
alem, który tylko oczy odsłania, przytwierdzony po nad nosem 
osobliwą rurką. Za nimi idą dwie modnie ubrane Syryjki uwa
żające się za największe piękności Wschodu; to też rzucają 
spojrzenie kokietujące na wszystkie strony. Ulica cała prze-

*) Haszysz jest ekstraktem rosnącej w Grecji rośliny, która mimo zakazu 
rządu egipskiego przemycana bywa do kraju. Ten podniecający zmysły środek 
niszczy zdrowie i przyprawia wielu Egipcjan o utratę rozumu Ale o to nie 
troszczą się wcale Grecy, byleby tylko tysiące dla siebie uzbierać.
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pełniona wyłącznie ciżbą poszturchującą się, rozbrzmiewa 
głośnem nawoływaniem dorożkarzy i oślarzy o wolny prze
jazd; „jeminak" =  trzymaj się na prawo, „szemallak“ =  trzy
maj się na lewo, „u a riglak“ =  uważaj na twe nogi i „kaabak“ 
— na twą piętę, „dahrah“ =  twe plecy, uaha, tak „Effendi", 
tak „hawaga“ obija się wciąż donośnie o nasze ucho. Tak 
samo jak było przed dziesiątkami laty. Na prawo i lewo Muski 
mieszczą się bazary t. z. „suk“ i wedle wschodniego tradycyj
nego obyczaju, każde rzemiosło i każdy gatunek towaru ma 
swój wyłączny „suk“.

Minąwszy miejsce, gdzie się tramwaj krzyżuje, t. j. 
„khalig“, przechodząc w boczną ulicę na lewo mamy bazary 
miejscowych złotników i handlarzy „suk en nahasim“ —, a 
znów po prawej stronie od tej ostatniej wchodzimy w ciemną 
i wąską uliczkę w t. zw. „khan el khalili“ przeznaczoną dla ba
zarów tureckich. Tu w sklepach otwartych właścicieli Ara
bów, Turków, Persów i Hindusów wystawione są wszelkie 
produkta wyrobów wschodnich, przedewszystkiem biżuterja, 
ozdoby złotnicze, drogie kamienie, szale, dywany i kołdry. 
Kupcy siedzą wygodnie pając „nargileh“ z krzyżowanemi no
gami na niskiem siedzeniu oczekując z wschodnią rezygnacją, 
aż Allah im ześle nabywców z Europy lub Ameryki. Wracając 
powrotną drogą w przedłużeniu suk en nahasim na drugą stronę 
Muski, przeszedłszy „Ghurije“ , jesteśmy w innej bocznej ulicy, 
gdzie są do nabycia arabskie zapachy, zwłaszcza olejek ró
żany i inne perfumy.

Zmęczony hałaśliwemi wrażeniami ciekawego targowiska 
wschodu, skierowałem się na prawo w jedną z bocznych ulic 
górnego Muski, opodal za Ghurije, gdzie się wznosi meczet 
Gami el Azhar. Jestto najstarszy uniwersytet mahometański 
arabskiego świata i zarazem ognisko najgorętszego religijnego 
fanatyzmu. Powstał nieomal jednocześnie z grodem Fatymi- 
dów i w krotce potem r. 988 na uczelnię Islamu zamieniony 
został. Sala wykładowa wsparta jest na 140 starożytnych 
kolumnach i tu uczniowie, w grupach większych lub mniej
szych przykucnięci do ziemi, słuchają wykładu mistrza, który 
siedząc z skrzyżowanemi nogami na macie słomianej, tłoma-
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czy jeden za drugim wiersz koranu, przyczem uczniowie koły
szą się na przód i wstecz celem głębszego skupienia myśli 
i pamięci. Liczba studentów napływająca z całego 
świata Islamu wynosiła w 1914 r. 10 000, zaś liczba docentów 
i profesorów (ulemas) będących notabene członkami różnych 
sekt mahometańskich i zostających pod władzą rektora, mia
nowanego przez rząd, sięga 418. Całkowity perjod nauk trwa 
12 lat i dzieli się na 3 czteroletnie kursy. Studenci otrzymują 
w uniwersytecie mieszkanie i pobierają stypendja z dochodów 
zakładu na wszystkie swoje wydatki, co wtenczas wynosiło 
28 000 funtów i dziennie 25 000 bochenków chleba. Do
cenci zaś nie dostają żadnej pensji, żyją z lekcji prywatnych, 
kopiowania książek i podarków majętniejszych studentów.

Wydział teologiczny rozpoczyna kurs przygotowawczy o 
właściwościach Boga i proroka; potem następuje właściwa 
nauka religji, a po niej studjum prawa, zawarte w dziele Ibn- 
Chalduna, jednego z największych myślicieli arabskich (tytuł 
dzieła; Znajomość u- 
staw bożych względem 
uczynków ludzkich).
Znajomość ta czerpana 
jest z Koranu, księgi 
Bożej jak również z 
Suma’y, t. j. tradycji 
czynów i myśli proroka 
Mahometa. Inne gałę
zie nauki są logika, re
toryka, matematyka, 
historja, geografja i hy- 
giena, mianowicie wszy
stkie te przedmioty, które arabskiemu wyznaniu szkody przy
nieść nie mogą. Bliższe zapoznanie z życiem duchowem 
Wschodu sprawia nam wrażenie, że dziedzina wiedzy polega 
wyłącznie na erudycji. Nauka polega na mechanicznem ćwi
czeniu pamięci, lecz obcemi jej są badania i wynalazki, obcą 
jest twórczość, której ludy Europy zawdzięczają swe stano
wisko światowe i przewagę nad Wschodem.

Meczet sułtana Hassana.



168 Najstarszy meczet Tuluna.

Nader liczne meczety bo aż 523 budowane są wszystkie 
na wzór św. meczetu w Mece i należą do najbardziej charak
terystycznego świadectwa arabskiej architektury. Znajdowa
łem dziwny urok wchodząc do tych domów*) modlitwy, które 
tyle miljonów dusz unosi wiarą i nadzieją wiekuistego szczę
ścia. Najstarszym z nich jest 1) Meczet Tuluna. Ten przy
bytek modłów Islamu postawiony jest w 879 r. przez Achmeda 
Ibn Tuluna i wedle opowieści biblijnej na onem wzgórzu, gdzie 
Abraham w miejsce Izaaka koźlę Panu Bogu ofiarował. Składa 
się ona z obszernego czworokątnego dziedzińca, który ze 
wszystkich czterech stron kolumnadą jest otoczony. Z mina
retów tej świątyni ogarnia wzrok krajobraz najpiękniejszy na 
białe morze domów Kairu, dolinę Nilu i libijską pustynię.

Całkiem inaczej wygląda zbudowany przez sułtana Mame- 
luków Hassami w 1359 poniżej cytadeli wspaniały meczet 
sułtana Hassana. Jestto jeden z najwybitniejszych pomników 
egipsko-arabskiego stylu, tak zwany meczet madrassowy, 
tworzący kształt krzyża i cechujący jako budowla epokę ma- 
meluków. Ramiona krzyża tworzą 4 otwarte hale kolumnowe, 
które się w głębi kwadratowego podwórza w środku krzyżu
ją. Między ramionami krzyża, t. j. liwanami znajdują się od
działy szkoły religijnej tak zw. „Madrassy“. W jednym nieco 
obszerniejszym wschodnim liwanie zebrane są nieliczne sprzę
ty kultu, jakie Islam uznaje: pięknie przyozdobiona nisza dla 
modlitwy*) (t. z. mihrab) zwrócona w kierunku Mekki (,,kibla“) 
dalej ambona (Mimbar) i na filarach spoczywające po- 
djum, zkąd przemawia duchowny mahometański (Immam) sło
wami Koranu, które w oddali piewcy religijni powtarzają.

*) Prawo Islamu nakazuje, aby ulicznym kurzem nie zanieczyszczać 
świętego przybytku. Każdy przybysz zniewolony jest zatem u wejścia na
kładać skórzane pantofle na swe obuwie.

**) Mahometanin wznosi ręce i dłonie otwarte do wysokości ramion 
jakoby ofiarował coś, lub też oczekiwał dar z nieba. Jestto starodawna 
wschodnia poza przy modlitwie z czasów Abrahama jeszcze i Noego, o 
których w biblji napisane jest „wznosili ręce ku modlitwie". Ta oznaka 
wyrażaną bywa podczas dnia przy każdym ważnym czynie, przed i po 
jedzeniu, pisaniu nawet zwyczajnego listu, aby wyjednać na wszystko łaski 
błogosławieństwa Allaha („insz allah" =  jak Bóg chce).
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Po za głównym liwanem mieści się w meczecie kwadra
towa kopulasta budowla, która zawiera grób sułtana Hassana. 
Gmach ten służył rozmaitymi czasy także jako twierdza obron
na i dziś jeszcze w zewnętrznej ścianie widoczne są kule ar
matnie, które utkwiły, gdy Francuzi z murów cytadeli ostrze
liwali Kair w roku 1798. Godnem widzenia jest zwłaszcza 
meczet Hassanein czyli Sajidna l’Hussein w siket el badistan, 
t. j. ulicy, która od wschodu Khan el Kalili oddziela. Poświę
cona jest obu wnukom proroka Hassana i Husseina i przywię- 
zują doń wielkie nabożeństwo Szyici,*) fanatyczni wyznawcy 
sekty „Szyah“ , dla zawartej w niej głowy Husseina. Corocz
nie, 10 Moharrama, w rocznicę śmierci Husseina w bitwie pod 
Kerbelą**) jest ona punktem zbornym, zkąd wychodzi osła
wiona perska procesja szyityjskich derwiszów. Około 9 go
dzinie wieczorem zaczyna się pochód; poprzedza go dwukon
na powózka czyli „carr“ o dwóch kołach z dwiema pochodnia
mi, następnie kilka derwiszów z pochodniami, chłopak na bia
łym kucu, dalej cała horda fanatyków w białych szatach; idą 
parami bijąc się w obnażoną pierś na pamiątkę męczeńskiej 
śmierci Hassana i Husseina, lub wykrzykując w takt „Hassan- 
Hussein" wywijają szablami nad ogoloną głową w ten sposób, 
że krew tryska obficie i rozpryskuje się na około widzów. 
Inni znów ćwiczą sobie rzemieniem lub łańcuchem ramiona i 
wpadają w dziki szał opętanego zachwytu i rozpustnego bólu,

*) Założyciel sekty szyitów, Ali — są to protestanci muzułmańscy — 
jest zięciem Mahometa proroka i szwagrem Husseina, obaj w Kerbeia po
chowani. Sunici zaś są właściwymi wyznawcami Islamu.

**) Kerbela jest miejscem wielkich zdarzeń i walk Artaxerxesa, Kambysesa, 
Xenofona i Aleksandra W. Za największe szczęście poczytują sobie Szyicy 
być pochowanym w Kerbela. To też widać niezliczone rozrzucone członki 
pielgrzymów, którzy się tak ciężko w tańcu mieczowym pokaleczyli, że na
zajutrz umarli. Kiedyś dwóch nabożnych młodych Persów postanowili za
nieść członki zmarłego ojca na grób Husseina, by go tam pochować. Po
nieważ na granicy ominąć nie mogli komory celnej, spalili zwłoki i popiół 
ponieśli. Mieli jednak w drugim worku i mąkę jako zapas na drogę. Ody 
pewnego wieczoru w pustyni wypoczywali, by upiec sobie chleba i siły po
krzepić, nastąpiła fatalna zamiana. Otóż pomylili w zmroku worki i zamiast 
z mąki, upiekli chleb z popiołów ojca. Opowiadał mi tę anegdotkę kiedyś 
z pewną ironją mój pacjent, pewien perski Chan.



który się udziela towarzyszącym pątnikom, oraz napływają
cemu tłumowi. Parna zmysłowa noc, zapach krwi i mięsa, 
zmieszany z wyziewem płonących pochodni, do tego roziskrzo
ne tysiącami gwiazd niebo i hucząca wrzawa tysięcy fanaty
ków zostawia niezatarte na zawsze wrażenie. Niezaprzeczal
nie leży wielka siła w Islamie, ale nie mniejsza jest cierpliwość 
i tolerancja tych procesji ze strony angielskiej policji. Pewni 
siebie i świadomi swej władzy przesuwają się policeman’i bądź 
to konno, bądź to pieszo między rzędami rozfanatyzowanego 
tłumu pełniąc urząd swój mądrze i spokojnie i przywracając 
nieraz porządek za pomocą hypopotamowego bata.

Na wzgórzu skalistego Mokatamu, t. j. w cytadeli panuje 
najpóźniejszy z wielkich meczetów — meczet Mohamed 
All ego. Między dwoma strzelistymi minaretami rysuje się 
jego kopuła na tle szafiru w górę po nad wszystkiem, co ją 
otacza jako symbol Islamu. Jest on kopją meczetu Agia Sofia 
w Konstantynopolu, przez greckiego architekta zbudowany i 
mieści w sobie grobowiec założyciela obecnej dynastji.

Wrażenie wnętrza, usłanego bogatemi kobiercami*) z ściana-

170 Meczet Mohamed Ali’ego, studnia Józefa, rytuał mahometański.

*) Pyszne barwne i niezmienne dywany mają wielkie znaczenie w me
czetach, jak również w każdym domu prywatnym, niemniej Allahowi po
święconym. Służą ku czci Allaha, nie mogą więc być kurzem ulicznym za
nieczyszczone. Dlatego się zdejmuje przed wejściem obuwie, a głowę i ręce 
się obmywa. Wchodząc do świątyni należy się pokłonić, wprzód w prawo 
i w lewo aniołom stróżom, a następnie wzrokiem w stronę Kaaby w Mece 
zwróconym powtarza się pełnym bojażni i przytłumionym głosem modły, 
które Immam (kapłan) wolno, wyraźnie wymawia lub z Koranu czyta, 
każdy jego pokłon surowo przestrzegając i regularnie naśladując. Co 
piątki z olbrzymiego Koranu odczytywane i komentowane bywają prócz 
tego przepisy wiary i obyczajów. Kobiety nie uczestniczą w oficjalnych 
nabożeństwach, dopuszczone są tylko we święta na galerję od mężczyzn 
oddzieloną. Muzułmanin jest pobożny! Nawet w polu przy robocie błaga 
Allaha o błogosławieństwo. Wyciąga swą chustkę lub płaszcz rozkłada, 
myje się w bliskiej jakiejkolwiek wodzie, klęka i odmawia pacierze poranne 
przed wschodem słońca, modlitwę wieczorną zaś po zachodzie. Prócz tego 
w ciągu dnia trzy razy jeszcze się modli, przed południem, w obiad i po 
południu. Na nagrobkach widnieją tak, jak i u nas, prośby do przechodniów 
o modlitwę krótką za duszę zmarłego. Tak więc obrządek religijny i imię 
Allaha wypełniają u Muzułmanów trud codzienny.
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mi wykładanemi alabastrem, przytłumia nadmiar lamp, które się 
z pułapu rozmaitych wielkości na łańcuchach zwieszają. Przez 
to zaciera się wrażenie potężnej całości wewnętrznej. Widok 
imponujący roztacza się z wyżyn cytadeli na leżące u jej stóp 
miasto. Pamiętny z dziejów wypraw krzyżowych sułtan 
Saladyn stawiał w 1176 r. tę skalistą warownię z bloków ka
miennych piramid Gizeh. Wiodą doń dwie wspaniałe bramy, 
przed któremi angielska warta straż trzyma dniem i nocą. Na 
placu głównym opodal alabastrowego meczetu znajduje się jesz
cze drugi postawiony w XIV wieku meczet Nazir i nieco dalej 
największa szczególność cytadeli, t. j. studnia Józefa. Nazwa ta 
niema nic wspólnego z biblijnym Józefem, choć studnia po
chodzi z epoki Faraonów. Przy budowie cytadeli odkrył ją 
sułtan Saladyn „Jussuf“ i oczyścić ją kazał na nowo; więc na- 
jego pamiątkę nosi ona miano studni Józefowej. Jestto cysterna 
tryskająca ze skały na 90 metrów głębokości. Do jej źródła 
prowadzi tylko wąskie zejście. W jego połowie mniej więcej 
znajduje się występ, na którym kroczący dokoła wół obracał 
kiedyś skrzypiące „Sakkieh", t. j. koło do czerpania wody za
silającej cytadelę. Warownia Saladyna o wysokim bastjonie, 
gdzie ongi wyrok śmierci z rozkazu Mohamed Ali’ego na wo
dzach Mameluków*) dokonanym został, nie posiada już daw
niejszego strategicznego znaczenia, choć dziś jeszcze stoją tam 
ogromne armaty angielskie wymierzone na miasto. Ma nad 
nią zwierzchnictwo Mokkatam, na szczycie którego już w 1805 
r. Mohamed Ali ustawił swą baterję i zmusił tureckiego komen
danta do kapitulacji.

*) Dnia 1-go marca 1811 zaprosił Mohamed Ali przywódzców Mameluków 
w liczbie 480 do cytadeli dla uczestniczenia w uroczystości. Chciał bowiem 
oficjalnie mianować swego syna Tussuna wodzem wyprawy do Arabji. 
Mamelukowie ukazali się w odświętnych szatach i nie podejrzywali podstępu. 
Zaledwo zamknęły się za nimi wrota wypadły z ukrycia oddziały Albań- 
czyków ze wszech stron i wybiły ich co do jednego. Tylko Amin Bey, brat 
pretendenta Elfi uszedł cało przesadzając z koniem mur zachodni, nieco 
niższy zamkniętej cytadeli. Mohamed Ali tymczasem oczekiwał spokojnie 
rezultatu w otoczeniu swych wiernych poddanych, aż mu jego lekarz nad
worny Włoch Mendrini oznajmił pomyślny koniec dokonanej rzezi. Mohamed 
nic na to nie odpowiedział, tylko zażądał napoju i długo gasił pragnienie.



172 Zachód słońca z wyżyn cytadeli.

Widnokrąg na miasto i całą okolicę, na arabskie cmenta
rze od wschodu i potężne odwieczne nekropolę królewską od 
zachodu, piramidy na tle piasków pustynnych, tworzą całość 
tak gigantycznie piękną i wspaniałą, że zda się fragmentem 
bajkowego świata. Zwłaszcza zachody słoneczne mają tu 
urok nieprzezwyciężony. Liljowa poświata jakby cichem uko
jeniem powleka cały obszar miasta, jego domy, meczety i ogro
dy. Spoczywa na gajach palmowych i na srebrnej wstędze 
wijającego się wzdłuż pustyni Nilu, spoczywa i nad miastem 
umarłych, nad grobowcami kalifów, podczas gdy w dole szumi 
gwar życia, jak wezbrana bijąca o brzegi fala. Zwolna toczy 
się tarcza słoneczna na brzeg pustynny; wszystko co martwe 
i żywe otula żar jego płomienny, a w mroku wieczornym, w 
tle szarożółtem gasnącego nieba wyrastają w górę ciemne ta
jemnicze sylwetki piramid obok zagadkowej wiekuistej głowy 
Sfinksa z bezbrzeżnego morza odwiecznej pustyni. Chwila ta, 
to jeden poemat stworzenia, nie utrwali go żaden pędzel ma
larski, żadne pióro wieszcza! Jest ona jedyną i tak nieskoń
czenie piękną, że nawet ptaki przerywają swój lot spoczywając 
na gałązkach, by jeszcze jednem ostatniem spojrzeniem żegnać 
odchodzący majestat słońca, a cisza głęboka przenika dal roz
topionej w zmierzchu krainy Faraonów. Zmysły upaja czar 
przyrody, a duszę unosi wiara natchniona i dziękczynna ku 
Stwórcy Wszechrzeczy.

W archaicznej przeszłości ludy nie znające jedynego Boga 
czciły słońce. Było im ono symbolem życia, ciepła i zwią- 
zanem z niem dobrem doczesnem i szczęściem. Przyroda była 
ich pierwszem mistrzem. W niej szukali istoty wyższej, po 
nad ich całą zbiorową egzystencją. Wschód, ta kolebka cy
wilizacji ludzkości niósł dary natury, jakich nie znały ludy 
północy. To też przejawy panteizmu powstały tam najwcze
śniej. I w Egipcie cześć słońca była pierwszą potrzebą wiary 
i pozostała w pojęciu Amon-Re jako główny czynnik teogonji 
egipskiej. Przedstawiano go naprzemian w postaci barana 
z potężnemi rogami jako wyobrażenie siły to znów w siedzącej 
postaci ludzkiej na tronie o baraniej głowie i laską w dłoni ze 
spoczywającym nań ptakiem jako wyobrażenie sprawiedliwo-
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ści i miłosierdzia. A co dla Górnego Egiptu oznaczał baran, 
to był dla dolnego Egiptu byk „Apis“ , pierwiastkiem życia i 
żywotnej siły. Dwanaście dni uciążliwej pielgrzymki dzieliły 
Memfis na zachód od zielonej, ocienionej wyniosłemi palmami 
oazy Amonowej ze świątynią tego tajemniczego, wszechmoc
nego boga, ku którego czci i proroctwu słały dalekie ludy 
swych pątników z hojnemi darami. — O rozstrzygnięcie swych 
losów pytali go ongi Kambyses, Wielki Aleksander i Cato. 
Dziś zatonęła świątynia w mroku dziejowym i piaskach pu
stynnych, a nawet wspomnienie po niej zatarł Islam.

Grobowce Kalifów.

Na całej stronie wschodniej Kairu, niedaleko skały waro
wnianej, ciągnie się pusto i wystawiona na słoneczną spiekę 
nekropola (mauzolea) władzców egipskich z wieków średnich, 
mianowicie grobowce Kalifów i Mameluków, które od roku 
1250—1517 przez mameluckich sułtanów postawione zostały. 
Droga do nich wiedzie przez przedmieście czyli stary Kair, na 
prawo przecina domostwa i zaułki tor kolejowy do Heluanu. 
Sterczą tam szaro ziemiste wzgórki na 15—20 metrów wyso
kości przerywane wgłębieniami. Ogłuszająca miejska wrza
wa prawie zupełnie tu ucicha. Przejeżdżamy obok bezbarw
nych kwadratowych domków tubylców; rozrzucony gruz do
koła nadaje im jeszcze uboższy wygląd. Kurzawa podnosi się 
wysoko z pod kół naszego powozu i czujemy nagle przykrą



174 Pogrzeb arabski.

woń stęchlizny. Wytwarzają ją rozsypiska ubiegłych stuleci,*) 
które tu zburzone i pogrzebane piętrzą się we wzgórki w obrę
bie całego starego Kairu. Na jednym z nich leży zdechła koza, 
niedaleko ztamtąd ośla padlina, a brunatne sępy zrywają się 
nagle z szarych murów spędzając z dachów stada wróbli i 
przeciągłym krzykiem mącą ciszę grobowego siedliska. Im 
więcej się zbliżamy, tem wyżej zdają się z masy rumowiska 
wyrastać płonące w słońcu zachodzącem kopuły meczetów, 
które groby kalifów przechowują.**) Co za żołosne ściska 
uczucie na widok miejsca tych umarłych świetności i władz- 
ców! Tu spoczywają potężni niegdyś sułtanowie, których 
wyprawy zdobywcze niosły tyle trwogi; dziś nic z nich nie 
pozostało jak tylko garstka prochu! I uczucie żalu rośnie co
raz bardziej, aż przechodzi do smutku i przenika nas do głębi 
na powrotnej naszej drodze.

Jeszcze zmrok nie zapadł. Ognista kula słońca toczyła 
się powoli na spoczynek rozpalając czerwono-złotem światłem 
kopce gruzów, gdy nagle przedarła samotność dziwna skarga 
monotonna i przytłumiona jak litanja, to znów głośny zamęt 
głosów, lub jakby wołanie jednego człowieka. Obejrzałem się 
w około i ujrzałem ku memu zdziwieniu długi pochód prze
cinający drogę. Muzułmańscy wierni nieśli na noszach na
kryte czerwoną chustą zwłoki, na której wystawał czerwony 
fez. Odmawiali modły i wiersze z Koranu chyląc się to na 
lewo, to na prawo —, podczas gdy liczne grono wynajętych 
na ten cel płaczek szły opodal i dobywały z siebie żałosne 
jęki i wołania. Na nas obcych spojrzeli uczestnicy pochodu 
z fanatyczną nienawiścią. Tuman kurzu wzniósł się za nami 
i przysłonił kondukt pogrzebowy; w krotce zniknęły sylwetki 
męzkie i litanje żalejących kobiet umilkły.

Znów padł mój wzrok na inną grupę bawiących się przed

*) Na tym miejscu wznosił się ongi Babylon (drugi), który Ramzes II 
przeznaczył na mieszkanie Asyryjskim jeńcom.

**) Z grobów Kalifów zasługują najwięcej na uwagę: Meczet Barkuka 
z dwiema wspaniałemi kopułami i dwoma lotnymi minaretami, dalej Bursa 
Beya o pięknych mozaikach. Z grobów Mameluków nie wiele się zacho
wało; użyto z nich materjał do innych.
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ubogim domkiem dzieci, prawie nagich, tarzających się w pia
sku i kurzu. Jedno z nich, 3-letnia dziewczynka o brunatnych 
włosach siedziała skurczona przy ścianie. Chore jej oczy ob
siadło najmniej 30 much. Prawe oko było zupełnie zaropiałe, 
lewe zdawało się jeszcze zdrowem. Dziecko pozostawało nie- 
czułem na zjadliwe, dręczące owady, bo nie odgarniało ich 
wcale. A może było to surowo wzbronionem, gdyż muchy 
zsyła „Allah“ , by czerpały z organizmu zarodki chorobotwór
cze! Takie przewrotne przesądy tkwią jeszcze w tych arab
skich mózgach. Biedne dziecko nosiło na ramieniu duży 
srebrny amulet, strzegący od złych duchów i złych spojrzeń.

O, co za nędzę przedstawiają te choroby oczne w Egipcie, 
te ropiące i zaraźliwe zapalenia spojówki (ophthalmia militaris 
contagiosa, czyli conjunctivitis granulosa), wywołujące w Egip
cie tyle oślepień, które w 1806 żołnierze Napoleońscy przywle
kli do Europy. Spotyka się tu tak wielu bądź to na wpół nie
widomych, bądź to zupełnie ociemniałych przykucniętych na ro
gach ulic; inni znów wyciągniętą przed siebie laską szukają dro
gi, że aż litość zbiera. I czyż nie godni pożałowania są ci w y
dziedziczeni, biedni, którzy ani uroku, ani cudów tego pięknego 
Świata b ożego podziwiać więcej nie mogą, gdyż oko, ten od
dźwięk zjawisk zgasło na zawsze? Oko jest pośrednikiem 
wrażeń zewnętrznego świata, jego świateł, barw i piękności. 
Poczucie barw i światła powstaje w naszem mózgowiu, jak 
w ogóle wszystko, co odczuwamy znajduje odbicie w naszym 
mózgu, n. p. piękny kolor róży, miła woń fjołka, przejmujące 
dźwięki Beethovenowskiej symfonji. Każdy przedmiot pro
mieniuje pewną energję świetlną, która przez soczewkę wpa
da pod postacią fal eterowych w nasze oko i pobudza komórki 
nasze w siatkówce.**) Ta podnieta nerwowa przenosi się 
w płat tyłmózgowia, czyli na potylicę, gdzie się znajduje

*) Na siadkówce odkryto dwa pierwociny: warstwę czopków i prąci- 
ków. Czopki są przewodnikami widzenia przy jasnem świetle, t. j. przy 
silnem promieniowaniu w dzień, a prądki natomiast w ciemnocie. Wszy
stko, co widzimy w kolorach t. j. wrażenie barw odbywa się przez czopki, 
zaś miljony gwiazd na niebie widzimy za pomocą prącików.

*) Sir Ernest Casel, bankier angielski ofiarował lordowi Cromerowi 
40 000 Ł. aby procentami opłacał leczenie chorób ocznych w Egipcie.
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centrum wzrokowe i tu zależnie od długości fal eterowych 
wyrabia się wrażenie światła resp. barwy białej, zielonej lub 
czerwonej i t. d. Rumiane lica są n. p. tylko ułudą, która się 
tworzy w mózgowiu wskutek dłuższych fal eterowych. Nie
stety nie wiemy, jak ta podnieta nerwowa, spowodowana 
przez promieniującą energję świetlną, przerabia się na światło 
lub na barwę. W naszem całem naukowem badaniu jestto 
właśnie przygnębiający i upokarzający fakt! Doszczętne po
znawanie ustaje zawsze tam i staje się nieodgadnionem, gdzie 
rozum ludzki tajemnice i cuda tego świata chciałby do dna 
zgłębić. My tem się pokornie zadowolić musimy, że cały w y
siłek i wojowanie ducha ludzkiego nigdy zagadnień przyrody, 
życia i duszy ani przeniknąć, ani rozwiązać nie będzie w sta
nie. Dla czego kamień spada na ziemię a piórko nie, dla czego 
ziemia mniej je przyciąga, niż kamień, dla czego rośliny przy 
promieniowaniu słonecznem wywołują proces chemiczny asy
milacji węgla, dla czego fale eteru w długości 10 000 milimetrów 
uwydatniają się nam jako barwa czerwona, a krótsze zaś od
czuwamy jako zielone, tego my nie wiemy i zapewne pozo
stanie to dla nas na zawsze nierozwiązaną zagadką. — „Igno- 
ramus et ignorabimus", mawiał zwykle sławny fizjolog du Bois- 
Reymond w Berlinie.

Rozumie się naturalnie, że w kraju tak świetnych archeo
logicznych odkryć, historycznych zabytków przedstawiają 
muzea szczególną wartość i nie tylko uwagę fachowca po
chłaniają. Egipska ekspedycja Bonapartego miała przede- 
wszystkiem cele polityczne i militarne na względzie, przy
niosła jednak i inną trwalszą korzyść, mianowicie zbadanie 
starego Egiptu. Nietylko żołnierzy, ale ogromną załogę uczo
nych i artystów wiozła ze sobą francuska flota z Tulonu. Roz
poczęli oni natychmiast wykopaliska i założyli w Kairze egip
ski instytut. Nagle, było to w sierpniu 1799 r., przy robotach 
fortyfikacyjnych w portowem miasteczku Rosette, na wschód 
od Aleksandrii, wydobyli żołnierze na światło dzienne duży 
czarny granitowy kamień (tablicę). Tablica ta, jak się w krotce 
okazało, pochodziła z r. 196 przed Chr. i wyrażała decyzją 
kapłanów egipskich w Memfis okazania szczególnej czci ów-



Champollion, Chabas, Maspero, Lepsius, Brugsch. 177

czesnemu królowi Ptolemeuszowi V Epiphanesowi, następcy 
Aleksandra Wielkiego, za okazane dobrodziejstwa, jakiemi 
monarcha świątynie w kraju obsypał. U wierzchu widniał 
napis złożony z starych hieroglifów, t. j. pisma obrazkowego, 
które tylko kapłani uprawiali i rozumieli,*) potem następował 
tekst w piśmie przez krajowców używanem t. zw. „demotycz- 
nem“, wyrażający gwarę ludową, i stosowany w kancelarjach, 
a w końcu 24 wierszy greckiego pisma dla Greków, zamiesz
kujących już wówczas licznie Egipt. Tak więc przedartą zo
stała mglista zasłona zakrywająca przedwieczne istnienie egip-

Mumja faraona Ramzesa w muzeum.

skie. Dzięki odkryciu znalazł się klucz i sposób, by módz od- 
cyfrować staroegipski tekst i przeniknąć tajniki hieroglifów, 
które w rzymskiej epoce cesarstwa uległy zatraceniu. Upły
nęło jednak jeszcze 20 lat, zanim uczony francuski Jean 
Fracois Champollion odczytał „trójjęzykowy kamień“ odnośnie 
do tekstu hieroglifów, i staroegipski dykcjonarz hieroglifów 
ułożył. Coprawda jeszcze system Champolliona nie był zu
pełny; dopełnili go jednak jego następcy Francuzi Chabas i

*) Najstarszemi znakami piśmiennemi było pismo klinowe; odkryli je 
na 3000 lat przed Chr. Akadyjczycy zamieszkujący Mezopotamję. Sąsiedni 
-Arabowie naśladowali pismo, a w krotce powstały w Egipcie hieroglify.

Dr. Brodzki. Przez Wiochy do Ziemi Faraonów. 12
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Trumna
królowej

Nofritary.

Maspero, Anglik Godwin i niemieccy egiptolodzy Richard 
Lepsius i Heinrich Brugsch. Wielką zasługą Brugscha jest 
odcyfrowanie demotycznego pisma.

Tak więc narody kulturalne rozpoczęły badania starożyt
nych egipskich zwalisk, prowadząc prace systematycznie i pla
nowo. Po pierwszej wyprawie francuskiej pod kierunkiem 
Champolliona nastąpiła włoska Roselini ego i niemiecka pro
wadzona przez młodego uczonego Richarda Lepsiusa. Naj
ważniejsze jednak odkrycia egipskie dokonał dopiero Francuz 
Auguste Mariette w 1850. Dzisiejsze egipskie Muzeum w bli
skości mostu Kasr el Nil jest wyłącznie jego nieśmiertelnem 
dziełem, które później po jego śmierci 1881 r. prze
szło w zarząd Maspera. Leżą tu obecnie w skrzyniach i 
na stołach nieprzeliczone skarby; motyka uczonego dobyła je 
z wielowiekowego ukrycia na światło dzienne. I tu przed 
oczami naszemi roztacza się cała historja cywilizacji starego 
Egiptu na tysiące lat wstecz. I tu wszystko jest zawarte: po
sągi królów i bogów z granitu, zadziwiające wytwory sztuki, 
niektóre w drzewie rzeź
bione, jak słynny „sołtys 
wiejski" ; dalej postacie 
zwierząt, moc trumien, 
mumji, naczyń, dzbanów, 
sprzętów domowych, o- 
zdób, wachlarzy, amule
tów, naszyjników i ska
rabeuszów, a wśród tych 
rzadkich dziwów śpi 
wielki król Ramzes snem 
wiekuistym w wąskiej, 
szklannej trumnieńce, jak 
w baśni zaczarowany.
Wąskie jego oblicze, co
kolwiek na stronę pochy
lone, jego ciemny włos 
w równe ułożony loki, 
jego delikatne ręce o po-

dłużonych, henną farbo
wanych paznogciach, zło
żone pogodnie na pier
siach, sprawiają wraże
nie majestatu. Władzcy 
tego świata, jak marną i 
przemijającą jest wasza 
świetność tu na ziemi! 
Nie znam nic bardziej 
wzruszającego, jak zwie
dzanie przybytku pamią
tek tej przedwiekowej 
epoki, gdzie nagromadzo- 
nem leży wszystko, co 
było sławą, szczęściem i 
wysiłkiem, co przed 4 do 
5000 laty cieszyło ludz
kość na tej ziemi, która 
tak, jak i my dziś, piła 

pod promieniami tego samego słońca z musującej czary ży-
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ciowej. A teraz zdawna zapomniani odeszli w wieczną nie
znaną krainę zaświata i śpią snem cichym i wiecznym. Spo
kój ten przerwały i zmąciły tylko wykopaliska naukowe i cie
kawość ludzi niezaspokojona.

Znajdują się tu różne pyszne wyroby, misternie cyzelowa
ne ze złota i wykładane drogiemi kamieniami cacka, jak pierś
cienie, zausznice, breloki, korony i wisiorki, różne świecące 
drobiazgi, jakie zapewnie zdobiły niegdyś piękne, wybitne i 
umiłowane kobiety. Świadczą dziś, jak wielką wówczas była 
sztuka rękodzielnicza i złotnicza. Nawet kwiatów zasuszo
nych z owej epoki tu nie brak, a kto wie, zerwane były może 
wówczas wdzięczną i nadobną ręką, choć autentyczność ich 
wydaje mi się bardzo wątpliwa. Są one tu umieszczone, by 
uczucia nasze wzruszać i romantyczną wyobraźnię przenosić 
o tysięce lat wstecz, gdy kwitły w słoneczny poranek nad 
brzegiem Nilu. Dziś leżą uschnięte, by mówić nam o zniko- 
mości i marności wszystkiego, co doczesne wobec wieczności 
świata.

Na lewym brzegu Scharia Mohamed Ali, o kwadrans drogi 
od głównej poczty, wznosi się gmach fundacji Khedywa Ismaila 
Baszy. Zawiera arabskie muzeum i bibljotekę khedywialną. 
Pierwsza z nich stanowi wspaniały zbiór arabskich staro
żytności ze starych meczetów nietylko Kairu, ale Górnego i 
Dolnego Egiptu. Piękne rzeźby i wyroby z drzewa, ambony, 
schody mimbarówe, mozaiki, wazy, fajanse, oraz odtworzenie 
słynnej kaaby*) w Mece i bardzo pięknie wykonane wyroby 
muszrabiowe z 1726 r.

*) „Kaaba“ (wyraz arabski =  kub, czyli kostka), starodawna narodowa 
relikwia przechowywana w świątyni w Mece, jest czworokątną kamienną bu
dowlą, 13 m. wysoką o czarnym kamieniu (meteorze) w środku (el hadszar 
el aswar). Ten głaz meteorowy był ongi wedle legendy śnieżno-biały, 
grzechy ludzkości zmieniły jego barwę na czarną. Wedle tradycji mahome- 
tańskiej umieścił Adam Kaabę w raju jako ołtarz ku czci prawdziwego Boga. 
Podczas potopu uniósł się symboliczny Kamień do nieba, lecz przywrócił 
go znów na ziemię Abraham i Anioł Gabryel. Wrzeczywistości jednakże 
kult Kaaby ma swe źródło w wierzeniach pogańskich i dlatego Mohamed 
wprowadził go do swego systemu religii, by tem łatwiej ją rozkrzewiać 
wśród ludów wschodu.

12*
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Biblioteka khedywialna, umieszczona w innem skrzydle 
gmachu, liczy 66 000 tomów, z których połowa pisaną jest 
w językach europejskich, druga połowa po arabsku; wszyst
kie zaś odnoszą się do spraw i dziejów Wschodu. Prócz tego 
wspaniałym jest tu zbiór rękopisów o 13 000 manuskryptach i 
mnóstwo prześlicznie ilustrowanych Koranów. Obok znajduje 
się kolekcja zebranych egipskich monet z epoki dwu dynastji 
kalifowych, Omajadów i Abasydów, oraz Mameluków.

Opodal tego muzeum nieco ku południowi przy ulicy Mehe- 
med Ali zwraca uwagę turysty klasztor Derwiszów. Derwisze 
(wyraz perski oznaczający ,,ubogi“), zakonnicy Islamu, 
później stronnicy zagorzali Mahdiego, nie przestrzegają surowo 
przepisów klasztornych i religijnych, ustanowionych rzekomo 
przez ich przewódzców Abu Beckra i Ali ego. W rzeczywisto
ści jednak powstał ten zakon na przykładach ascetycznych 
kongregacji chrześcjańskich i budaistycznych w XII wieku, 
w chwilach groźnych pod naporem Turków i Mongołów. 
Wspólną ich zasadą jest gwałtowne podniecanie się mistycz- 
nemi religijnemi praktykami, oraz surowe posłuszeństwo młod
szych względem starszych (szejk). Ćwiczenia ich są ekstrawa- 
ganckiem udręczaniem ciała, polegającem na wyginaniu kor
pusu całemi godzinami, oraz klaskaniu w ręce w takt przez 
szejka wołającego bez przerwy „il Allah“ , aż w końcu w yczer- 
pany derwisz upada nieprzytomny na ziemię. Właściwie wszyscy 
obowiązani są zamieszkiwać w klasztorze. Że są jednak prze
ważnie żonaci i trudnią się rzemiosłem, kramarstwem lub ja
kiem innem zajęciem, przeto stwierdzają swą przynależność 
do Derwiszów tylko przy szczególnych okolicznościach. Je 
dnakowoż umartwienia te kryją w sobie wiele obłudy i 
kuglarstwa, n. p. w Konstantynopolu (w Pera) tańczący Der
wisze (t. zw. Mewlewi), a w Skutari wyjący Derwisze (t. zw. 
Aisoui) robią sobie rzemiosło ze swych praktyk i dają przed
stawienia za pieniądze dla przybyłych turystów. Tańcujący 
Derwisze odziani w czapkę filcową kształtu głowy cukrowej, 
oraz w płaszcz szary, szeroki, kręcą się godzinami całemi na 
jednem miejscu, ręce trzymając skrzyżowane bądź to na pier
siach, bądź to wzniesione ponad głową, przyczem rozwiana



w wirze odzież zakreśla w fantastycznych linjach szerokie koła. 
Monotonny i słodko melancholijny dźwięk fletu wtóruje ich 
religijnym tanom. Po za tem nie przedstawia klasztor żadnych 
osobliwości.

Wracamy znów przez ulicę Mehemed Ali’ego do ogrodu 
Ezbekieh i dzielnicy Europejskiej, a więc w środowisko cudzo
ziemców, zamieszkujących wytworne hotele. Obok niezrów
nanego wschodniego przepychu czarują one wykwintnem, do- 
borowem towarzystwem przybyłych ze wszystkich krańców 
świata cudzoziemców. Pobyt zimowy w krainie przepełnionej 
dziejową przeszłością i skarbami sztuki zmierzchłego świata, 
przy tak ciepłym i słonecznym klimacie, wywiera niesłychany 
urok i rozmaitość, tak iż Kair w miesiącach zimowych w y
gląda raczej na stację klimatyczną, niż na stolicę kraju. W 
centrum miasta wznosi się słynny Schepeards hotel,* **)) a na 
przeciw ogrodu Ezbekieh hotel Continental. Z pośród więk
szych hoteli są jeszcze: Savoy hotel w pobliżu Kasr el Nil, a na 
rogu Scharia Soliman Basza, tuż na wybrzeżu Nilu położony jest 
zbytkowny hotel Semiramis w wytwornej dzielnicy, złożonej 
z wil i pałaców w nowej części miasta Ismaila.*) Na przeciw 
mostu „Kasr el Nil“ leży po prawej stronie wyspa Nilowa 
Gezireh, o pięknych i ozdobnych siedzibach, ocienionych uro- 
czemi parkami. Jestto najładniejsza i najwykwintniejsza część 
Kairu, zamieszkiwana przeważnie przez Anglików. Wśród 
pysznych klombów o podzwrotnikowej roślinności piętrzą się 
rozłożyste „Sykomory", ożywiają barwne kwietniki i groty 
sztuczne słynnego Gezireh Palace hotel. Przed laty na roz
kaz rozrzutnego kedywa Ismaila wyrósł ten gmach w ciągu 
kilku tygodni jako rezydencja haremowa, by uczcić w nim 
przybyłą na otwarcie kanału suezkiego piękną cesarzową 
Eugenię, oraz inne panujące osobistości. Całość utrzymana
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*) Niedgyś pałac księżniczki Kiamil, córki Mohamed Ali’ego niezmier
nie płochej damy, tak iż przyrównać ją można było do nowoczesnej 
Małgorzaty z Nawary, albo carowej Katarzyny.

**) Ismaila powstała z rozporządzenia Kedywa Ismaila na wzorach 
paryskich. Obok wytwornych wil dyplomacyi zagranicznej znajdują się tu jeszcze 
ministerja finansów, prawa, spraw wewnętrznych i robót publicznych etc.
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w stylu zbytkownie wybujałym. Codzień po południu gry
wają na terasie węgierscy cyganie w czerwonych frakach 
w porze herbaty swe namiętne i smętne motywa narodowe, 
podczas gdy od zachodu ponad szczyty piramid toczy się zwol
na ognista kula słoneczna na spoczynek ozłacając wszystko, 
hotel, park i ludzi swemi czarownemi promieniami. Tuż w po
bliżu tego hotelu znajdują się place Kedivial Sporting club, gdzie 
grywać można w Polo, Golf, Tennis i Crocet, a co dwa tygo
dnie odbywają się tu konne wyścigi.

Tak zwane „small dances“ w hotelach, jako też wielkie 
bale, uroczystości kostjumowe mają ogólną sławę. Należą do 
najwspanialszych zabaw tego rodzaju, jakie kiedykolwiek wi
działem. Nigdzie jak tu nie uderza wyszukana elegancja, a 
zarazem flirt i zdaje mi się, że ten ożywczy klimat Egiptu, to 
przezrocze powietrze, i woda Nilowa posiadają urok podnie
cania mniej lub więcej każdego do łatwych zapałów, zwłaszcza 
młode serca. Świat cały zda się tu flirtem uwikłany, każdy 
ma swoje zapały miłosne, nieraz dziwaczne, śmieszne kompli
kacje romantyczne, które kursują w hotelu ku ogólnej uciesze. 
Szczególnych względów u pań doznają młodzi Egipcjanie, to 
też radzi z tego się chwalą. Czy to po europejsku odziany 
„bey“ , zapalony danser, czy też brunatny poganiacz osłów — 
„boy“ — o ognistem wejrzeniu lub wspaniałej postawy Beduin 
i dragoman, każdy prawie znajduje powodzenie u boku euro
pejskiej, a więcej jeszcze amerykańskiej damy. Wiosna wszę
dzie jest płochym grzesznikiem, dla czego miało by tu być 
inaczej w tej ciepłej słonecznej ziemi Faraonów z jej cudnemi 
rozsrebrzonemi nocami! „c’est le printemps, quel joli temps!“

Jeszcze barwniejszem i więcej upajającem zmysły jest 
życie nocne w Kairze. Akrobaci, włoscy kataryniarze, śpie
wacy ludowi, przekupnie z ogankami od much, dywanami, 
srebrzystemi szalami, laskami i t. d., czyściciele obuwia, wróż
bici indyjscy uwijają się przed hotelami, zagradzając drogę 
przechodniom. Błyszczące pojazdy o srebrnych okuciach za
przężone w pyszne araby wiozą egipskich Nabobów do teatru 
lub na inne rozrywki i uroczystości, a między nimi śmiało i 
otwarcie przewija się żywioł stolicy wschodniej, miejscowy
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półświatek w swej nagości białej (europejskiej), brunatnej i 
czarnej, zaledwo nieco osłoniętej powiewną szatą lub błyskot
kami.

Domy na tak zwanym „targu rybnym" (Fischmarkt) 
przedstawiają widowisko orgji nie do opisania, coś w rodzaju 
japońskiego „Yoszywara", gdzie brzydkie, brudne kobiety 
grając na niemożliwych instrumentach rozdzierają uszy mu
zyką i wyginają korpus w torsje wcale nie artystyczne t. zw. 
„danse du ventre“ . Wolę pominąć to milczeniem.

Uroczystość mahmalu.

Dziś miasto przystrojone całe w chorągwie i bramy try
umfalne! Ogród Ezbekieh jest na uroczystość ludową przy
ozdobiony w tysiące małych i większych lamp i chorągwi, 
gdyż dziś jest to dzień wyprawy św. Mahmalu i kara
wany pielgrzymów do Mekki, którą należy uczcić uroczystą 
okazałością i pożegnać. Na wolnym placu na zachód od cyta
deli stoją w szeregach oddziały zgrabnych egipskich żołnierzy, 
a na terasie zgromadził się cały orszak dworski, ministrowie 
i urzędnicy w złoconych mundurach oczekując przybycia Ke
dywa, który w okazałej karecie dworskiej za chwilę ma przy
być. Otóż i jedzie! Salwy armatnie oznajmiają jego przy
bycie i jednocześnie przybycie pochodu pielgrzymów z Mali-
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malem. „Mahmal“ (wyraz arabski) przedstawia piramidal
nego kształtu namiot o drzewnem rusztowaniu, obciągnięty 
czerwoną lub zieloną tkaniną jedwabną zdobną haftowanemj 
wersalami z Koranu. Jestto symbol wszechwładzcy sułtana 
nad duszami wiernych, a dźwiga go na barkach uroczyście 
kroczący wielbłąd. Wiedzie go Wielki Mufti (głowa Islamu), 
na placu wręcza trędzle Kedywowi, który je do ust przyciska 
i następnie przy ponownym grzmocie dział zwraca słudze 
Allaha. Mahmal unosi ze sobą ofiarowane przez władzce dary 
(Kiswa) na grób Proroka, mianowicie kosztowny dywan dla 
Kaaby i bogato zdobne egzemplarze Koranu, które na „Id el 
Kebir“ to zn. na wielką uroczystość ofiarną (po turecku: kurban 
beiram, od beirain =  ofiara) corocznie bywają w Mece dosta
wiane. Wielka ta uroczystość ofiarna w przeciwstawieniu do 
skromniejszych świąt (id el fiter, czyli „Ramadan"*) odbywa 
się co roku 10-go dnia mesiąca „dsulidże“ i rozpoczyna zabiciem 
ofiarnego zwierzęcia (jagnię). Trwa trzy dni. Wedle pra
starego obyczaju rozkładają kosztowny dywan na największej 
relikwji Islamu, na „Kaabie", którą siedmiokroć pielgrzymi 
okrążają i całują. Uroczystość powstała na tradycji żydow
skiego święta pojednania; przystosował ją Mahomet do wie
rzeń muzułmańskich. Wyznawcy jego trwają w przekonaniu, 
że święto ustanowione jest na pamiątkę ofiary Abrahama, jaką 
złożyć miał nibyto na górze „Nina“ opodal Mekki. I dnia te
goż, jak i w dzień wstąpienia na tron Kedywa (10-go grudnia), 
rozbrzmiewa park Ezbekieh wielką zabawą ludową, a ogrody i 
ulice lśnią tysiącami świateł lamp olejnych i lampionów różno
barwnych, podczas gdy kapele wojskowe i uczniowskie prze
grywają narodowe egipskie motywy i pieśni. Tłum rozbawio
ny gra całą kaskadą barw wschodniego życia. Obraz to ży
wy, pyszny, oryginalny, jak cały ten przedziwny świat Egiptu.

Od dworca kolejowego wiedzie od lat kilku lokalny tor 
kolejowy, najpierw do pierwszej stacji — haremowego pałacu

*) Ramadan t. j. małe święto, odbywa się pierwszego dnia po upły
wie miesiąca postu Ramadan. Zwą go też cukrowym bairamem, gdyż na
wzajem obdarzają się dnia tegoż muzułmanie cukrami, oraz innemi po
darkami..
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Kubeh, gdzie Jego Wysokość większą część roku spędza ze 
swą Jaśnie Oświeconą małżonką Kedywą i jej pięciorgiem 
dzieci, następnie do Zeythun, jednej z najpiękniejszych euro
pejskich kolonji Kairu, a ostatecznie do Matarieh,*) głównej 
miejscowości na tej linji przedmiejskiej. Ostatnia osada po
siada prócz piękności natury bardzo ciekawą farmę stru
siów, które tysiącami dostarczają kosztownych piór; dalej nie
zmiernie cenną jest jej wartość archeologiczna, gdyż powstała 
na gruzach przedwiecznego Heliopolisu, grodu Boga Słońca. 
Na 2430 lat przed Chr. miasto było w pełni rozwoju pod rzą
dami Usertensesa I. Była tu najsłynniejsza świątynia „Horus 
Ra“, t. j. wschodzącego słońca i „Atum“, t. j. zachodzącego 
słońca; tu powstały słynne szkoły wyższe, uniwersytety 
zamierzchłej przeszłości, w których uczeni kapłani ubiegali się 
o pierwszeństwo z uczonymi z Teb. Przed świątyniami temi 
stały dwa obeliski; z tych jeden uległ zniszczeniu w 1300 r., 
podczas gdy drugi jeszcze stoi jako jedyny świadek minionej 
potęgi i sławy.

Dzisiejsze nowe Heliopolis leży cokolwiek więcej na 
wschód ku pustyni. Połączone z Kairem elektryczną koleją 
jest ono dzięki niezrównanemu pustynnemu powietrzu o lecz
niczej działalności najpiękniejszą oazą i ulubionem miejscem 
wycieczek Kairczyków. Przytem dodaje mu uroku czarowna 
arabska architektura domów (dlatego maurytańską Wenecją 
zwane), asfaltowane ulice, sporty i różne zabawy, oraz 
wyścigi konne. Miejscowość ta powstała z fundacji francu- 
sko-belgijskiego towarzystwa finansowego, na którego czele 
stoi baron Empain. Rozkoszny olbrzymi Palace hotel, urzą
dzony w najwyższym hotelowym stylu i smaku mieści 400 
zbytkownych pokoi gościnnych i salonów. Zadowolnić może 
chyba najbardziej wybredne upodobanie; jest też zamieszki
wanym często przez panujących, ostatnio w 1913 przez belgij
skiego króla Alberta.

W powrotnej drodze z Heliopolis uderza nas dziwaczne

*) W jednym z ogrodów w Matarieh rośnie przedwieczna Sykomora; 
pobożna legenda opowiada, że Matka Boska w czasie ucieczki do Egiptu 
z dziecięciem Jezus spoczywała pod cieniem jej konarów.
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zjawisko.. Przedstawia nam się dwuch biało odzianych Ber
berów o spoconych, brunatnych twarzach i długich kijach 
w ręku, mknących przed nami. Pędzą jak dwa ujeżdżone konie 
przed wspaniałą karetę w karę rumaki zaprzężoną; siedzą 
w niej dwie szlachetnie urodzone egipskie damy o przezroczy
stych zasłonach, a na koźle Eunuch. Byli to tak zwani „Sais“, 
t. j. świta honorowa księżniczek egipskich. Widok ten dziwny 
i niespodziany tak nas zadziwił, że wydawał się nam istną 
bajką!

Niedługo potem znów mieliśmy ciekawe widowisko innego 
i nie mniej osobliwego pochodu, który właśnie skręcał na rogu 
w Scharia Kamei. Był to orszak weselny arabski tak barwny 
i rozmaity, jak pochód maskowy podczas karnawału. Naj
przód kroczyli klarneciści i fleciści, wygrywając w tonach 
przewlekłych dziwną melodję egipską, za nimi stąpał krokiem 
poważnym wielbłąd objuczony dwoma kotłami, między któ
rymi siedział Arab i hałaśliwie w nie bębnił. Następnie liczna 
drużyna na koniach o siodłach arabskich i na osłach w malo- 
wniczem beduinskiem odzieniu towarzyszyła karawanie. Or
szak zamykała kolaska nakryta dywanem, a w niej siedziała 
młoda zaślubiona zdążająca przez miasto do nowej sie
dziby przez oblubieńca urządzonej. Ten zaś podjeżdżał na 
swym jabłkowitym wierzchowcu to naprzód, to znów w tył 
przysłoniętego pojazdu; twarz jego promieniała szczęściem i 
rozkoszą.

Dla przyjęcia i ugoszczenia gromadzących się licznie cie
kawych, oraz turystów, przed domem nowożeńców ustawia
ją duży namiot, gdzie brunatna arabska usługa męska w czer
wonych fezach i pasach, oraz śnieżno białych, lnianych sza
tach podaje turecką kawę i papierosy. Właściwi jednak za
proszeni goście gromadzą się w domu samym; kobiety od
dzielają się od mężczyzn, a przy rozgłośnym gwarze i cmo
kaniu rozpoczyna się uczta weselna.

Wstępem i końcem każdej biesiady jest mycie rąk i płu
kanie ust Używają do tego duże, miedziane kubki, przyczem 
nie obywa się bez zwykłego pryskania, dmuchania i kichania. 
W końcu wznoszą ręce do góry na krótką modlitwę z prośbą
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o błogosławieństwo, poczem goście siadają do stołu. Silnie 
korzenna zupa dymi na stole; na drugie danie wnosi służba 
mięso przeważnie ulubioną baraninę, drób lub gołąbki w róż
nych przyprawach, zwyczajnie gotowane, nadziewane ryżem 
lub zaprawione ostrym sosem, albo też z rożna. Wieprzowi
na jest wzbroniona, a mięso wolowe łykowate i zawsze go 
brak. Ale głównem daniem nie są potrawy mięsne. Prze
ważają ryż, pieczywa, potrawy mączne i cały szereg słodkich 
legumin przyprawnych owocowemi sokami. Deser stanowią 
miejscowe owoce, banany, mandarynki, melony, winogrona, 
pomarańcze i t. d. Każdy gość wstaje od stołu, kiedy chce; 
posługuje się łyżką jak w Europie, widelcy i noży zaś zazwy
czaj niema, gdyż rękoma o wiele łatwiej osiąga się celu.*) Po 
spożyciu wieczerzy, dopiero koło północy, następuje pierwsze 
spotkanie i zapoznanie się nowożeńców i zdaje się prawie nie- 
prawdopodobnem, że młodzieniec poślubia dziewczynę zupeł
nie jej nie znając; jednak tak jest w rzeczywistości. Pośred
niczka („chatwe"), zazwyczaj ciotka, kojarzy małżeństwo i 
umawia z nowożeńcem wszelkie warunki. Do pewnego stop
nia kupuje się kota w miechu, gdyś w rzeczywistości pan mło
dy**) musi teściowi swemu przed szeikiem wypłacić pewną 
sumę, która służy na pokrycie kosztów wychowania dziew
częcia i całej wyprawy. Suma ta odpowiada urodzie panny 
młodej i stanowisku, jakie zajmuje teść. Wśród ludności ubo
giej nabycie żony wynosi zwykle 5 Ł. Jednak żaden mężczy
zna bez niej obejść się nie może; małżeństwo bez różnicy klas 
jest uważanem za najwyższy cel życia.

Wedle praw Mahometa dozwolonem jest wielożeństwo

*) Miałem kiedyś zaszczyt uczestniczyć w raucie urządzonym przez 
ministraprezydenta Moh. Saida Baszy, na którym zgromadzoną była cała 
dyplomacja, oraz i panie. Naturalnie działo się tam inaczej; było to naj
bardziej zajmujące Rendez-vous malowniczych strojów i mundurów, wy
bitniejszych przedstawicieli zarówno miejscowej administracji, jak i dy
plomacji zagranicznej, rozkoszujących się najcudniejszem wykonaniem mu
zyków i śpiewaków międzynarodowych.

**) Młodzieniec składa w obecności dwóch świadków przysięgę przed 
szejkiem swemu teściowi, a nie swej zaślubionej, a raczej robią oni tylko 
ugodę.
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w celu szybkiego rozmnażania i szerzenia wiary. Islam za
tem dozwala posiadanie czterech żon, ilość kobiet przybocz
nych i służebnic jest nieograniczona. Że jednak i na Wscho
dzie utrzymanie jednej żony pociąga za sobą koszta — żona 
bowiem zamieszkuje wraz z dziećmi dom osobny zwany hare
mem,*) a dobrze wychowany małżonek jada i nocuje ku 
ogólnemu zadowoleniu, kolejno u każdej z żon, dziś u tej, jutro 
u innej, nie obchodzi się też często przytem bez scen zazdrości, 
— wielożeństwo coraz więcej zaczyna ustawać. Czasy mi
nęły, kiedy baszowie utrzymywali 100 lubieżnych odalisek i 
niewolnic, tuziny muzykantów i corps baletowy; opowieści 
te należą teraz do zamierzchłej przeszłości i służą chyba do 
rozbudzenia wyobraźni bajarzy o Wschodzie.

Niestety musi kobieta mahometańska pędzić życie za kra
tami haremu, do którego tylko ledwo dosłyszalne wciska się 
echo z zewnętrznego świata, jego postępu i cywilizacji. Dzieci 
są jej towarzystwem, eunuchowie tychże wychowawcami i 
towarzyszami kobiet, gdy wychodzą na miasto i przechadzki. 
Oni jedni mogą ułatwić kobiecie wiarołomstwo, tak, by 
się o niem zawistny świat nie dowiedział. Pana swego 
i władzcę widuje ona czasem rzadko, więc i umysł jej 
pozostaje dziecinny i nierozwinięty. Ta jednostajność życia 
zabiłaby nasze kobiety! One jednak nawykają doń siłą przy
zwyczajenia i pod przymusem religijnego fanatyzmu. Tylko 
wzrok ich śledzi pożądliwie Angielki wyprostowane na ko
niach lub powożące z kozła siarczystym rumakiem. Bogu 
dzięki ogólna emancypacja zaczyna i w egzystencji mahome- 
tańskiej robić wyłom. Zasłona twarzy staje się coraz bardziej 
przezroczystą i niejednokrotnie bywa na tył odrzuconą. Ale 
imponować jeszcze nie może arabska kobieta mężczyźnie i

*) Słowo „harem“ jest tureckie, oznacza kobietę, w znaczeniu zaś szer
szeni rodzinę, lub dom rodzinny. Dom muzułmanina składa się z dwu części; 
haremlik i selamlik. Pierwsza jest mieszkaniem prywatnem i sanctuarium 
kobiety, dzieci i eunuchów i nikt niema prawa doń wstępu, prócz pana domu 
a w razie choroby zagranicznego doktora. Krajowy lekarz zaś może tylko 
auskultować w obecności Eunucha. W selamliku przyjmuje pan domu swych 
przyjaciół i znajomych.
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rozbudzać w nim podnietę moralną lub umysływą. To też po
szukuje on chętnie innego towarzystwa i łatwo daje się obała- 
mucić przez zwyczajną niewykształconą Europejkę, która 
go pojętnością i samodzielnością umysłową bardziej pociąga. 
Wielożeństwo ma też w tem po części swoją przyczynę, że 
częstokroć pierwsza małżonka jest bezdzietną i rodowego 
spadkobiercę dać nie może. Kobieta Islamu minęła się z prze
znaczeniem, gdy pozostaje bezpotomną*) i dla tego nigdzie 
bardziej pożądanie dziecka nie jest tak silnem, jak tu. Często 
też stosunek małżeński bywa zamącony przez chorobę, wiek, 
lub niedołęstwo żony, a wówczas poczytuje się mężczyźnie 
za wielką zasługę, jeśli ją nadal w domu zatrzymuje i roz
wodu" **) nie bierze, który uzyskać wedle prawa muzułmań
skiego jest bardzo łatwo.

Poganiasz osłów.

*) Niepłodność jest nie tylko przyczyną rozwodu, ale i wstydem dla 
muzułmanki i dziwić się nie można, dlaczego w czasach dawniejszych wiele 
kobiet pielgrzymowało do „Siut“, gdzie się znajdowało cudowne i skuteczne 
w tych wypadkach jezioro. Piszą o tem starożytni pisarze, ale zagadkę 
cudu zamilczają.

**) Koran stoi także na straży praw kobiety i napomina stale męża, by 
był dobrym i względnym dla żony. „Pamiętaj o wierny, że kobieta po
wstała z twego żebra; bądź więc cierpliwym względem niej i nie obciążaj 
i zginaj jej zanadto, abyś jej nie przełamał . . .“



Sfinks i piramidy.

Rozdział piąty.

Piramidy w Gizeh
i pole umarłych (cmentarzysko) Sakkarah.

W świetlną noc księżycową jechałem w towarzy
stwie uroczej Rosjanki do Piramid. Droga wiodła przez szero
ki most Nilowy, a następnie aleją lebbachowych akacji, jedną 
z najpiękniejszych ulic Egiptu, którą Istnaii Basza jakby różdż
ką czarodziejską w kilka tygodni urządzić kazał na cześć pięk
nej cesarzowej Eugenji mającej przybyć na uroczystość otwar
cia kanału suezkiego.

Księżyc stał wysoko w ciemnym szafirze sklepienia nie
bieskiego srebrząc poświatą swą po lewej stronie pustynię, 
która nam się w  tej czarownej godzinie jakoby zaśnieżonem 
polem wydawała, pełnem fantastycznych i tajemniczych po
staci. Mijaliśmy wijącą się srebrną wstęgę Nilu wdychając 
z rozkoszą uroczą woń płynącą ku nam z rozkwitłych pól 
ciągnących się po prawej stronie. Zwolna wyrastały tajemni
cze zarysy piramidalnych olbrzymów, odcinając się ostrą syl
wetką od nocnego horyzontu na wystającem wzniesieniu ska-
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listem, jakby na podjum teatralnem. Wkrótce zdawały się 
one milczącym swym ogromem opanowywać cały kraj, pu
stynie, Nil i księżyc. Jak czarne kropki wyglądali ludzie u ich 
stóp, krążący tu i owdzie. O kuszący blasku księżyca! Uwo- 
dna godzino duchów roztopiona w tajemniczem srebrze! Za
gadkowa twarzy sfinksa, ty lwie spoczywający z głową Fara
ona i wy potężne piramidy, hardzi Stróże wiekowego snu 
Faraonów Cheopsa, Chefrena i Mekerino, wy wzbudzacie uczu
cia i wrażenia w duszy ludzkiej, jakich się doznaje rzadko!

A gdyśmy przejeżdżali koło położonego tam hotelu Mena 
house i wstępowaliśmy na wzgórze piramid, okrążyło nasz 
powóz grono przewodników biało odzianych i poganiaczy 
osłów. Odprawiliśmy ich jednak, chcieliśmy bowiem pozo
stać sami w milczeniu z pełnią niezapomnianych uczuć w du
szy wobec majestatu wiekuistego krajobrazu. W tych cza
sach dalekich stawianie tak nieśmiertelnych olbrzymich pomni
ków sprawiało dziwny urok wielkim władzcom świata, którzy 
potomności przekazać chcieli pamięć swej sławy i potęgi. Tu 
po za polami umajonemi u wstępu do pustyni, jakby na prze
łomie życia i śmierci, wyrastały na ich rozkaz olbrzymy, co 
miały przetrwać wszystkie ludzkie dzieła. Wola Faraona by
ła tą siłą olbrzymią, co dźwigała głaz i ugniatała lud jak wosk. 
W milczeniu, w ślepem posłuszeństwie niósł ten niewolnik 
egipski pokornie życie swe w dani. Mówią hieroglify, że pira
mida Cheopsa pochłonęła pracę 100 tysięcy ludzi w ciągu 
lat 30. I stanęła nie tylko jako pomnik potężnego władzcy, 
lecz jako synteza narodu egipskiego, jego ducha, sztuki, filo
zofji i wiary! Forma geometryczna trójkąta miała swe sym
boliczne znaczenie, była przedewszystkiem grobowcem, ale 
miała być równocześnie świadectwem pozagrobowego życia 
pełnego światłości, do którego odszedł duch Faraona.

Jak inną była twórczość grecka! Klasycyzm nie marzy! 
nigdy o życiu pozagrobowem, o tęsknocie zaziemskiej; w czy
stych prześlicznych linjach opiewał piękno na ziemi, jej urok 
i szczęście. Nawet na Stellach grobowych wolał widzieć Epi
kurejczyk zamiast ponurych refleksji o śmierci jakiś choćby 
błahy moment życiowy, który mu ukochanych zmarłych przy-
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pominął w chwilach ich życia jasnych i radosnych. Sztuka 
Hellady była więc wyidealizowanym symbolem życia, sztuka 
Egiptu była symbolem śmierci.

Oto są najstarsze pomniki egipskiego budownictwa. Ani 
piękność, ani kształt i wykończenie nie stanowią celu staro- 
egipskiej twórczości, tylko ogrom i potęga.

Jesteśmy u stóp piramidy Cheopsa. Stoją tu obok siebie 
olbrzymy-groby na cmentarzysku Gizeh. Nieskończone na
sypy piasczyste Sahary wznoszą się i opadają w żółto-białych 
falach, a na wschód za niemi wysnuwa się w oddali przed 
wzrokiem naszym palmowa dolina srebrnego Nilu. Widzimy 
kilka par przechadzających się w nocnej ciszy po piasku pu
stynnym. To goście Mena house’u, po dobrym obiedzie szu
kają teraz w świetle księżyca wrażeń romantycznych wśród 
kamiennych olbrzymów.

O gdyby tylko przemówić mogły te kamienne kolosy! 
Ileżby nam opowieści wysnuć umiały, ileż przeżyły i widziały 
w ciągu tych lat tysięcy w milczącej samotnej pustyni! Nie
gdyś pokryte były zewnątrz płytami z kosztowniejszej ka
miennej powłoki — najczęściej z granitu, który sprowadzano 
aż z nad granicy Etjopji, ale okładziny te już nie istnieją; 
z biegiem czasu zwaliły się i leżą jako rumowiska u stóp pira
mid. Arabowie użyli wiele z nich do swych budowli. Tylko 
wierzchołek najpotężniejszej piramidy Cheopsa zachował swe 
pokrycie. Więcej niż dwa i pół miljona bloków kamiennych, 
ogromnych rozmiarów, każdy przeszło metr kubicznej obję
tości, stoją tu spiętrzone ręką ludzką, jakby olbrzymia opoka 
pośród morza piasków. Wysokość najwyższej z tych trzech 
piramid wynosi 152 metrów, a długość jej boków 235. Trze
ba 20 minut czasu, by ją obejść szybko w około, a 3—4 godzin, 
aby przy pomocy Beduinów wejść na jej wierzchołek. W 
głębi każdej z piramid spoczywała mumja Faraona złożona w 
kamiennym sarkofagu. Była ona tak umiejętnie ukryta, że 
nigdy niczyja stopa świętego przybytku tknąć nie mogła. Kalif 
el Mamun wtargnął pierwszy do piramidy Cheopsa wietrząc 
w  niej ukryte skarby w 820 r. Odnaleziono przedewszystkiem 
obszerną galerję, z której wiodło zejście w dół, na 27 metrów
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w głąb powierzchni ziemi, do grobowej komory. Było to we
dług Mariette umyślnie zrobione, by uwagę ciekawych odwró
cić od właściwego królewskiego grobowca skrycie położonego 
wyżej. Prowadził jeszcze drugi ukryty korytarz w górę do 
właściwej krypty grobowej, w której znaleziono resztki grani
towego sarkofagu. Była ona wyłożona różowym granitem i 
budowana tak nadzwyczaj umiejętnie, że mimo niesłychanej 
wagi sarkofagu, ani sufit, ani ściany nie ugięły się nawet na 
milimetr. Jak za życia przebywał wielki Faraon w otoczeniu 
królowej małżonki, książąt i dygnitarzy dworskich, tak i po 
śmierci ta świta miała być mu nieodstępną. Jego grób gigan
tyczny otaczają przeto jeszcze inne mniejsze grobowce nale
żące do jego otoczenia i dworzan. I tak tuż u stóp piramidy 
Cheopsa wznoszą się jeszcze 3 mniejsze, w których żony jego 
znalazły wieczny spoczynek. Po za nimi liczne i skromniejsze 
grobowce kamienne (mastaba), przeznaczone książętom krwi 
i dworzanom. Groty te są wyrazem tej samej myśli, co pira
midy, ale daleko mniej wspaniałe kształtem i urządzeniem sto
sownie do różnicy, jaka dzieliła króla-boga od jego wodza lub 
kapłana. Składają się one z kaplicy przeważnie kształtu ścię
tej piramidy, umieszczonej nad powierzchnią ziemi i z pod
ziemnej krypty grobowej; wiele z nich są zdobne w napisy, 
płaskorzeźby i ołtarzyki i t. d. Dziś przysypane w znacznej 
części piaskiem, stoją ustawione symetrycznie, tworząc równo- 
linijne szerokie ulice i zaułki; stanowią one prawdziwe miasto 
umarłych w swej martwocie, ciszy i zapomnieniu. I rzeczy
wiście może żadna chwila bardziej nie porywa i nie wstrząsa 
jak obecnie przy zwiedzaniu tego pola grobów, w samotnym 
majestacie pustyni.

A w tym przybytku śmierci najsilniej przykuwającem i naj- 
potężniej zagadkowem zjawiskiem jest tajemnicze oblicze 
Sfinksa. Nikt odgadnąć nie może, kiedy powstał, ani kto go 
stworzył. Zdaje się równie kosmiczny, jak ta pustynia, Nil, 
niebo i księżyc. Dla mędrców starożytnego Egiptu był obra
zem Horusa, dla ludu groźnym potworem, Arabowie nazwali 
go ojcem trwogi. Jest on starszym od wszelkich pomników 
Egiptu, starszym niż wszystko, czego dokonała ręka ludzka.

Dr. Brodzki. Przez Włochy do Ziemi Faraonów. 13
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W jednym z nagrobkowych napisów wspomina księżniczka 
Honitsen, córka Cheopsa, o świątyni Sfinksa, która za jej cza
sów uchodziła już za dawno istniejącą. Naturalny występ 
skalny o kształcie lwa natchnął ongi w tych dziejach przed
historycznych starego Faraona, by ten przyrodzony kształt 
przeistoczyć w ciało Sfinksa o ludzkiej głowie i chuście egip
skiej, i odtąd leży on tak nieruchomy i niepojęty przez wiele 
tysięcy lat, które w yryły na nim swe piętno i bruzdy. Arab
scy dziejopisarze mówią nam, że łagodne i tajemnicze oblicze 
jego niegdyś było przedziwnej urody. Dziś uszkodzone spra
wia jednak w jaskrawem świetle słonecznem niezatarte wra
żenie. A jaki czar bajkowy przejmuje, gdy w drżącem świetle 
mlecznej nocy pustynnej pełnia księżyca rozleje srebrny swój 
blask na cmentarzysko olbrzymów, — tego nastroju opisać nie 
podobna. Jak wcielenie ducha, leży on tam cały srebrny w sre
brze miesiąca i ławy piasczystej, przed piramid kolosami. Le
ży on pod szafirem nieba, roziskrzonem gwiazdami, na straży 
wiekuistego snu wielkich zmarłych, na rubieży pustyni i zie
lonej doliny Nilu, na rubieży życia i śmierci uśmiechając się 
tylko tajemniczo do księżyca.

Legenda wschodnia opowiada, że dana mu jest moc rato
wać ludzi w największej trwodze, ale tylko wówczas, gdy 
z głębi serca płynie doń wołanie o ratunek i gdy uda się komu 
z śmiertelnych znaleść słowo zaklęcia. — Kiedyś zatrzymała

się w pustyni karawana. Nagle 
spochmurniało niebo i z niebywa
łą siłą zerwał się Chamsin,*) u- 
nosząc tumany rozpalonego pia
sku, który jakby oddechem swym 
rozpalonym ludzi i zwierzęta du
sił, oraz ich zasypywał tumanem 
miałkiego pyłu. Wszystko, co 
żyło w popłochu tuliło się do 
Sfinksa, by się ukryć za kamienną 
jego zasłoną. Rozległy się o ra

tunek głosy błagalne, ale nikt nie znalazł tajemnego słowa,
*) Chamsin (znaczy po arabsku =  50) t. j zwykle 50 dni po przesile

niu dnia z nocą na wiosnę dmący wiatr południowo-pustynny.

Przecięcie piramidy Chaopsa.
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któreby poruszyło Sfinksa. — „Ty lwie“, „wspaniałomyślny 
władzco“ , „królu pustyni" wołano, ale na próżno! Wśród po
dróżnych znajdowała się dziecina, którą burza od matki odłą
czyła; szukała jej napróżno z płaczem między ludźmi i zwie
rzętami, więc wdrapała się na grzbiet Sfinksa i w swej roz
paczy trzykrotnie zawołała: „Matko, matko, matko" . Zaledwo 
słowa te zostały wymówione, gdy nagle opadła opodal Sfinksa 
ławica rozpalonego piasku z błyskawiczną szybkością, nie 
musnąwszy nawet przerażonej karawany. Dziecko to właśnie 
znalazło bezwiednie magiczne słowo, na którego zaklęcie 
Sfinks z najcięższej wyswobadza niedoli.

Inne piramidy z Sakkarah ciągną się ztąd na przestrzeni 
przeszło dwu mil ku południowi. Na białym, przybranym 
osiołku perłowemi wisiorkami, oraz innemi świecidłami, jecha
łem dnia pewnego w towarzystwie z Heluanu przez Nil do wsi 
Bedreszyn, a ztamtąd do piramid Sakkarah, tego nekropolu 
Memfisu. Słońce poranne przenikało nas ożywczym promie
niem, byliśmy wszyscy pogodni i weseli. Wycieczka nasza 
składała się z dziesięciu osób, częściowo na osłach, lub na ko
niach, inni zaś turyści, bardziej wygód żądni, oraz rekonwales
cenci, jechali w „Sanddogeardzie" (jestto osobliwy pojazd o 
wysokich, szerokich dla piasku kołach). Gdyśmy minęli liczne 
gaje palmowe i zagony ogrodowe Bedreszyn’a, wydało mi się 
prawie nieprawdopodobnem, że niegdyś wznosił się tu naj
słynniejszy gród starożytności Memfis. Tak nikłemi są pozo
stałe ruiny. Tylko niekształtne wzgórki rumowisk — (cegły 
z szlamu Nilowego suszone), pojedyncze bloki granitów, roz
bite kolumny i posągi są jedynem świadectwem tej pierwszej 
świata stolicy, którą założył pierwszy król wiekopomny Menes 
jako miasto stołeczne dolnego Egiptu. Do czasu Ptolemeuszów 
jeszcze stan jego był kwitnący. Ptah, Sekket i Bast były trzy 
bóstwa miejscowe Memfisu, odpowiadające trójcy z Teb w 
Górnym Egipcie Amon, Mut i Chons. Wcieleniem Ptah był 
Apis (byk). Do niego zanoszono modły, a po śmierci pogrą
żono go w świętem jeziorze i zabalsowanego umieszczano 
ostatecznie we wspaniałym granitowym sarkofagu składając 
go wśród apisowych grobów. Opodal na trawniku pod cie-

13*
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niem palm leży, jakby skamieniały olbrzym z prawieków, po
sąg gigantyczny króla Ramzesa. Ręce ma skrzyżowane na 
ogromnej piersi z granitu wykutej, oblicze w górę wzniesione, 
a na głowie korona mierzy sama dwa metry średnicy. Ol
brzym ten zdobił kiedyś wejście nieistniejącej już więcej świą
tyni. Drugi kolos Ramzesa na 13 m. długości, wykuty z wa
piennego kamienia o łagodniejszym wyrazie i długiej staro
dawnej brodzie w klin, stoi nieco dalej w drewnianej ramie. 
Właściwie jestto oryginalny pomysł, bo czyż to ma chronić od 
zniszczenia tysiącleci, które go dotąd oszczędziły? W kierun
ku północnym napotykamy mocno uszkodzone fundamenty, 
zdawna pogrzebanej świątyni Ptah. Następnie wiedzie nas 
droga do palmowego lasu przez zagajnik młodszych krza
czasto rozłożystych palm; po przez karczunek widnieją wzgór
ki zwietrzałych cegieł Nilowego szlamu.

Oto są pozostałości starożytnego miasta, już tylko bez
kształtne, szare gruzy, które tu i owdzie ożywia biały grób 
szeikowy bielejący się z pomiędzy gęstwiny drzewnej i obla
ny potokiem słonecznego południa, a czasem studnia ocieniona 
wieczystą sykomorą. Mijamy las i znów mamy przed sobą 
złote piaski pustyni i tu zaraz u jej wstępu, tak jak przy wszy
stkich miastach egipskich, leży Nekropolia, to jest miasto umar
łych. Najpierw rysuje się przed nami terasowa piramida 
Sakkary. Jestto grobowiec króla Zoser I na 2900 lat (według 
innych 3500) przed Chr. z III dynastji, a więc starszy od pira
mid w Gizeh. Wysokość jej wynosi 60 metrów i liczy 6 pięter; 
jest ona typem pierwotnych piramid terasowych. Nieco dalej 
na południowy zachód wznosi się piramida Onos należąca do 
króla z V-ej dynastji, w której grobowe kamery zachowały 
jeszcze barwne hieroglify. A dalej wśród tej beznadziejnej 
pustki piasczystego morza napotykamy coraz to nowe i liczne 
wykopaliska mumji kotów i ibisów. Osioł brnie mozolnie w 
puszystym piasku, a poganiacz pozostaje wstecz, znużony upa
łem dnia. Uśmiecha się nam wypoczynek, więc radzi zdążamy 
do schroniska Marietty, ocienionego werandą, by pokrzepić 
siły zakąską. Jeszcze kilka minut a dochodzimy do „Sera- 
peum“, t. j. grobowców „Apisów“. Składają się one z 220
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metrów długiego korytarza skalnego, oraz kilku bocznych ka- 
merów. W wielkich niszach ścian bocznych znajdują się 24 
groby, w których spoczęły święte byki. Są gładko polerowa
ne te ogromne granitowe sarkofagi, z jednego granitowego 
bloku wykute, i ważą każdy po 60—20 000 kg., a liczą 3700 lat. 
Na jednym zachowała się nazwa Kambyzes, na drugim wyryte 
Amazis. Pojęcia zabobonne starego Egiptu stają nam żywo 
przed oczami. Prosty bowiem lud egipski nie posiadał roz
winiętych pojęć o Bogu, czcił bóstwa o postaci zwierzęcej lub 
półzwierzęcej, bóstwa o bestjalnych łbach, jak Harachte z gło
wą sokoła, Anubis z głową szakala, Chnum o baraniej głowie.

Płaskorzeźby ścienne w grobowcach.

Kapłani podtrzymywali przesądne wierzenia pospólstwa; wie
dzieli bowiem, że łatwiej panować i rozkazywać nieświado
memu i ciemnemu tłumowi. Sami będąc w posiadaniu wiary 
w jedynego Boga, strzegli zazdrośnie prawdy, jak również i 
szerokiej wiedzy, która nas obecnie zdumiewa.

Gdy Mariette dnia 12-go listopada 1851 roku po raz pier
wszy grobowiec Apisów przekroczył, zastał tam całość taką, 
jaką była przed 3700 laty. Odcisk palców Egipcjanina, który 
w tymże r. 3700 ostatni kamień w murowanych drzwiach 
umieszczał, był jeszcze na zastygłem wapnie widocznym i cie
płe wyziewy owionęły uczonego ze sklepień grobowych.

Prócz piramid, których tu liczba dosięga 30, leżą niezliczo
ne groby wielkich Egipcjan t. zw. „Mastaby“, rozrzucone w 
nieładzie na cmentarzysku Sakkarah. Najlepiej zachowaną i 
najciekawszą jest Mastaba Ptahotep, jednego z wyższych urzę
dników, leżąca pomiędzy terasową piramidą i domkiem Ma- 
rietty, a przedewszystkiem Mastaba Ti, grób naczelnego bu
downiczego Faraona z V dynastji. Na płaskorzeźbach ścień-
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nych rozwijają się przed oczami naszemi sceny staroegipskie- 
go życia i czynów. Wszystko co było myślą i nieodłącznem 
otoczeniem i posiadaniem zmarłego, przekazała w tych obra
zach miłująca pamięć potomności.

Na wycieczkę do Sakkary.

Te obrazy z życia narodowego pokazują nam, że i ci w y
brańcy egipscy szczęsnego losu nie różnili się wcale od wło
ścian w obyczajach swoich codziennego życia. Widać tu 
woły orzące pola, jak Fellach mozolnie bryły ziemi motyką 
rozbija, ziarno zasiewa i dojrzałe kłosy zbiera, jak osioł snopy 
na barkach dźwiga, jak młócą i czyszczą zboże, jak krowy 
doją, gęsi tuczą, żórawie karmią. Dalej widzimy sceny: n. p.
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pisarz spisujący rachunki w księgi, sołtys zbierający podatki, 
wieśniaczki stojące w długim szeregu, by zanieść ofiarę bó
stwu, zwierzę zabijane na ofiarę, a w końcu jak rzemieślnicy 
z siekierą i toporem budują okręt pod kierunkiem Ti, gdy ten
że dla rozrywki wypływa na Nil w gąszcz papyrusów, by 
upolować hipopotama. Mastaba Mereruka o 30 izbach jest 
z powodu swych płaskorzeźb ściennych również bardzo ory
ginalna i zajmująca. Oprócz Mereruki spoczywa tu żona jego 
Hert-Watet-Khet, oraz syn jego Mere-Theti (VI dynastja).



Heluan.

Rozdział szósty.

Heluan i pustynia.
Zaraz naprzeciw Sakkarah po drugiej stronie Nilu, na 23 

km. od Kairu, leży znana miejscowość lecznicza Heluan. Nie
zrównanym kąpielom siarczanym zawdzięcza swą sławę, a 
zarazem otoczeniu ze wszech stron pustyni, zkąd klimat jest 
niezwykle suchy i zdrowotny. Dr. Reil, nadworny lekarz Ke
dywa Ismaila, odnalazł pierwszy w 1869 r. lecznicze źró
dła siarczane i solankowe pod podwłoką 4 metrów nawiane
go piasku i żwiru. Zwrócił na nie uwagę Kedywa i nakłonił go 
do urządzenia uzdrojowiska. Źródła te zawierają 59% siarko
wodoru, oraz 5% soli w jednym litrze, a zatem złożone są z sil
niejszych składników, niż wszystkie podobne kąpiele siarczane 
i źródła tego rodzaju w Europie n. p. Baden p. Wiedniem, 
Akwizgran, Nenndorf i t. d. Źródła zostały na nowo ocem
browane i niedługo potem powstał zakład kąpielowy w mau- 
rytańskim stylu, który prócz siarczanych kąpieli na podagrę, 
reumatyzm, oraz choroby skórne i syfilis zawiera jeszcze urzą
dzenia dla leczenia gorącem powietrzem, elektrycznem świa
tłem, masażem i hydroterapją. W 10 lat potem, w 1879 r. dzięki 
staraniom małżonki jeneralnego konsula rosyjskiego de Lex,
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Heluan rozwinął się jeszcze pomyślniej. Kedyw Tefik, syn i na
stępca Ismaila, kazał sobie wybudować tu pałac (obecny Tefik 
Pałace Hotel należący do kompanji Alhayat’u), a z Kedywem 
przebywał w sezonie jego dwór, ministrowie i dygnitarze.

Około 200 wil i 10 000 mieszkańców stanowią obecny He
luan. Jednak charakter pustyni mimo zabudowania pozostał 
całkiem bez zmiany; domy stoją zdala od siebie, tak że słońce 
i powietrze mają do nich dostęp ze wszech stron. Aczkolwiek 
chorzy mieszkają w wygodnych europejskich hotelach, to je
dnak powiedzieć można, że żyją wśród cudownie ożywczego, 
suchego powietrza i świetlnego morza pustyni. Wśród zbyt-

Dom kąpielowy w Heluanie.

kownych hoteli zajmuje pierwsze miejsce hotel Alhayat, pier
wotnie sanatorium, wzniesiony na wyżynie po nad miastem, 
z której roztacza się wspaniały widok na nieskończone ławice 
pustynne, przedstawiające się oczom naszym jako fale nie
zmierzonego oceanu. W noc księżycową grają one blaskiem 
opalu lub perłowej macicy, a przy najlżejszym powiewie w y
dają przytłumiony metaliczny dźwięk. Jestto głos bezmiernej 
pustyni, jej tajemna trwożna pieśń, tworząca się z tarcia o sie
bie miljardów i mirjadów ziarenek piasku!

Na zachód od stóp Heluanu rozciąga się zielona dolina 
palm daktylowych. Wśród niej w śmiałych skrętach odrzyna 
się jakby srebrem tkany Nil, pełen majestatu i uroku, a hen 
zdala z tamtej strony rzeki podnoszą się dumnie gigantyczne
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piramidy: Abusir, Daszour i Sakkarah, jako świadkowie da
wnej cywilizacji i egipskiej potęgi. Zmienność barw wscho
dów i zachodów słońca obserwowanych z terasy hotelowej, 
posiada czar baśni. Tuż za hotelem piętrzy się łańcuch wzgórz 
Mokkatam i chroni Heluan od wichrów wschodnich. Opodal 
wice-królewski instytut astronomiczny i złomy skalne Massary, 
które niegdyś dostarczały materjału dla piramid. Dalej nie
zliczone przełęcze i wgłębienia, czyli doliny pustynne, powsta
łe wskutek deszczowych potoków, tak zwane „Wadis“ ; w nich 
tu i tam nawpół uschnięte rośliny pustyni i sucha trawa, stano-

Hotel Alhayat.

wią cel wycieczek dla gości hotelowych. Również pierwszo
rzędny i doskonale urządzony jest Grand Hotel. Leży naprze
ciw Kasyna, ma kilka placów tenisowych i krokietowych, 
oraz turniej i klub dla golfu. Z mniejszych hoteli i pensjonatów 
zaleca się bardzo przyjezdnym: Hotel des Bains, Villa Wanda 
(pensjonat polski), Pension Antonio, Hotel Heltzel (niemiecki) 
i English Winterhome jako skromniejsze, ale również wygo
dnie urządzone. Ceny mieszkań i utrzymanie wynoszą dzien
nie od 10—12 i od 16—20 marek.

Heluan jest głównie nader ważną stacją klimatyczną dla 
chorób nerkowych, gardlanych i płucnych. Nadzwyczajnie su-
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cha i czysta atmosfera pustyni posiada niezrównane działanie 
lecznicze. Suchość (przeciętne opady atmosferyczne wykazują 
tylko 40—46% ) jest spowodowana klimatem pustyni, gdyż nie
zliczone mirjady ziarenek piasku przyciągają i pochłaniają wil
goć, jak porowata gąbka. To też powietrze jest zawsze czyste i 
jasne. Zachmurzenie wynosi przeciętnie tylko 1/5—1/3 nieba, a 
opadów niema prawie wcale; w końcu tylko stycznia 2—3 razy 
spada po południu drobny deszczyk. Więc promienia słonecz
ne ciepło i światło dające nie ulegają załamaniom i wchłania-

Pustynia w Heluanie.

niu przez zachmurzenie i atmosferyczne opady, padają więc 
prostopadle na ziemię, która również silnie promieniuje. Sku
tek tych dwóch faktów jest: 1) ogromna intensywność pro
mieni słonecznych dających ciepło; 2) z tem połączone silniej
sze działanie promieni chemicznych słońca, posiadających wła
ściwość zabijania zarodków bakterjotwórczych, co ma ogro
mne znaczenie lecznicze dla organizmu;*) 3) znacznie silniej-

*) Pierwszą zasadą w medycynie jest dać schorzałemu organowi od
począć t. z. ulżyć mu nieco w jego czynnościach i to właśnie z łatwością 
osięgnąc można dla chorych nerek w Egipcie, gdyż niezmierna suchość po
wietrza absorbuje wszelkie wilgotne parowania z organizmu, tak że w ten 
sposób nerki potrzebują mniej pracować.
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sza optyczna światłość. Promieniowanie jest nie tylko inten
sywne, ale i długie, 3—5 razy tak długie, jak w Berlinie w zi
mie. Wiemy również, jaki wpływ wywiera to ostatnie na 
wzrost i zbiorowy rozwój organiczny i jak działa na ludzkie 
usposobienie i nastrój duszy! Niema tu przypadków melan
cholii lub depresji.*)

Rozpalona światłość eteru rozlewa się w całej dolinie pu
stynnej, oraz przy szarych skałach Mokkatamu. Zdaje się uj
mować ciężaru wielkim masom kamiennem, a sklepienie nie
bieskie lśni po nad taflą piasczystą pysznym drgającym sza
firem. Znów toczy się wolno ognista kula słoneczna ku za-

Nil (dahabije).

chodowi, a purpurowy krąg słońca dotyka piaski zachodniej 
pustyni; blaski jego złocą i czerwienią powracające do domu 
po całodziennym znoju grupy Fellahów z pól od grobli Nilowej. 
Co chwilę rosną ich sylwetki. Nagle gaśnie czerwona tarcza 
słońca, cały krajobraz się przeistacza i dzień skończony. Bru
natne sępy, które dotąd krążyły wysoko w powietrzu, odlatu
ją teraz szybko do swych nor nad brzeg pustynny, a siwo- 
szafirowy mrok rozsnuwa się po nad ciszą pustyni, tylko czar
ną sylwetką odrzynają się jeszcze szczyty piramid. Tu i tam 
zabłyśnie samotna gwiazdka, potem druga, trzecia i wkrótce 
całe niebo skrzy gwiazdami utkane. Zewsząd cisza wieczor-

*) Aby wytłomaczyć wpływ klimatu na wesołe usposobienie utrzymują 
badania lekarskie, że są one w związku z mniejszem lub większem napięciem 
elektryczności. Również mniejsza zawartość wilgoci w powietrzu wpływa na 
przyrząd trawienia i oddechu i przez to samo na nasz nastrój psychiczno 
cielesny, a że zużywamy więcej tlenu przy świetle dziennem, jasnem, niż pod
czas ciemnej nocy, tem się tłomaczy, że nasza wymiana materji się podnosi
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na; czasem zdała ozwie się beczenie owiec lub kóz, albo też 
ludzkie nawoływania, lecz i te wkrótce milkną, i wśród późnej 
nocy przerywa niezmącony spokój pustyni tylko wycie zgło
dniałego szakala.

Nazajutrz rano, gdy znów świat igra różnorodnemi bar
wami, a ptaszki wesoło przyśpiewują, jest przejażdżka konna 
na grobli Nilowej do Cafe-Restaurant San Giovanni spacerem 
niezrównanym. Grobla składa się ze stromej prawie prosto
padłej ściany, gdy zaś u nas jest ona spadzistym pomostem 
służącym do stałego tamowania zbierającej się wody. W Egip
cie jest ona raczej drogą komunikacyjną i jezdną, po której 
Fellah stale swe trzody owiec, kóz i wielbłądów do domu prze
pędza, pozostawiając za sobą tumany kurzu. Prawie wszę
dzie napotkać można parowiec wycieczkowy Cooka o dużych 
kołach skrzydlastych, który turystów przewozi do Luksoru, 
Assuanu, oraz z powrotem. Widać też liczne Dahabije i Felluki 
o dużych białych żaglach; podobne puszystym łabędziom suną 
one lekko po szklistej tafli wodnej. Żagle są niezmiernie w y
sokie i duże, aby módz stawić dostateczny opór wiatrom pół
nocy i nieść Felluki przeciw prądom; odpowiadają też wielko
ścią swą całości krajobrazu, wyniosłym olbrzymom piramid i 
nieskończoności pustyni. Na lewo i prawo po obu stronach 
wody ciągną się urodzajne egipskie błonia, które bogactwo 
kraju stanowią. Podczas spieki słonecznej pracują gorliwie 
mężczyźni i kobiety na przestrzeni pól, oblani złotem świa
tłem; tu i owdzie przyklęka pobożny wyznawca proroka nad 
brzegiem rzeki i odmawia swe modły poranne. A tam gdzie 
szeregi palm przeglądają się w lustrzanej tafli Nilu, przy sta
rym Heluanie, dążą do rzeki i odchodzą kobiety w czarne owi
nięte chusty z żółtemi dzbanami na głowie, podczas gdy gro
mady nagich dzieci igrają na brzegu. Tak niezmienionem jest 
życie dzisiejszych mieszkańców z nad Nilu i nieróżniącem się 
wcale od zamierzchłej epoki, i tak mało zmiany i wpływu w 
kulturze i obyczajach egipskiego Fellacha przyniosły ze sobą 
obce elementa.



Sakkije.

Rozdział siódmy.

Kanalizacja, Kedyw Abbas II Hilmi 
i niektórzy wybitni mężowie Egiptu.
Gdzie tylko przenika woda, tam zakwita Egipt życiem. 

To też liczba studni w pobliżu Nilu i całej przestrzeni kraju 
jest ogromna.*) Najliczniejsze są Sakkije,**) to są studnie o 
drewnianem kole, które dniem i nocą obraca bawół lub wiel
błąd, by wodę Nilową rozprowadzić na pola. Ocienione paru 
sykomorami, tworzą one wśród spieki jedyne miejsce wytchnie
nia. Dzień i noc odzywa się nieustanne ich skrzypienie, jakby 
do wtóru skardze Fellacha przykutego do swej ziemi. Czę
ściej spotkać można studnię korbową o długim wahadle t. zw. 
Szaduf, z której nagi Fellach wyciąga wiadro za wiadrem w 
górę i polewa niem grzędy swych pól. Tak jest: woda, ta 
ożywcza woda, jest kwestją życia, źródłem istnienia, dla su
chego pozbawionego deszczów gruntu Egiptu, więc cała umie
jętność, praca i wysiłek Fellacha polegają na zwilżeniu upra
wnych pól, gdyż coroczne wylewy nie sięgają tak daleko w 
głąb. To też licznie rozprowadzone są boczne kanały, oraz 
szerokie groble Nilowe, by zbierający się wylew wstrzymać. 
Zebraną w  ten sposób wodę na wiosnę, wypuszczają później 
przez zastawy niezliczonemi ściekami, rozprowadzonemi na 
polach. Tak odżywia ręka ludzka przestrzenie egipskie całą

*) W Egipcie jest czynnych 500 pomp parowych, przytem 30000 sakkije 
i 70000 szadufów.

**) Sakkije składają się 1) z obrotowego koła, którem bawół obraca, 
2) z prostopadłego pośredniczącego koła z pionowego koła czyli czerpaka 
o glinianych garnkach.
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siecią żył wodnych i basenów urządzonych przez rząd angiel
ski.*) Pierwszą z tych wielkich wstrzymujących grobli i szluz 
widzimy zaraz na północ od Kairu pod Kaljub t. zw. Delta 
Barage, którą założył jeszcze w 1835 r. Mohamed Ali, ale An
glicy znacznie ją ulepszyli i przystosowali do praktycznego 
użytku. Ta wstrzymująca wodę tama reguluje obecnie sztucz
nie nawodnienie całego dolnego Egiptu. Drugą podobną i naj
większą instalacją w tym rodzaju widzimy pod Assuanem. 
Jestto masywna i wytrzymała murowana grobla,**) która 
rozlew Nilu powstrzymuje i przez to pola uprawne Egiptu w 
krótkim przeciągu czasu z 4,7 miljonów fedanów (fedan =  4200 
□  m) na 5,5 miljonów zwiększyła. Angielski inżynier Wiliam 
Garstin jest genialnym twórcą tego arcydzieła techniki ame- 
ljoracyjnej. Tama ta liczy 2 km. długości i 45 metrów wyso
kości, opatrzona 180 szluzami zatrzymuje w rezerwie 3 1/2 mi
liarda cbm. wody. Naprzeciw zaś starego Kairu na wyspie 
Nilowej „Roda“ znajduje się wodomierz Nilu, który wskazuje 
potrzebną ilość wody dla użyźniania gruntu.

Wiadomo, że Nil zasilają wody centralnej Afryki, lub we
dle poetycznej egipskiej legendy łzy bogini Izis, poszukającej 
małżonka swego Ozirisa. Rzeka wzbiera zazwyczaj w lipcu, 
a w połowie października kraj cały jest nią zalany. Zastawy 
zostają wtedy podniesione, aby woda mogła swobodnie roz
lać się po polach i szlamem Nilowem je użyźnić. W grudniu 
zaś, gdy pożądany namół na polach już osiadł, szluzy znowu 
się zamyka.***) Wtedy jezioro rezerwowe za groblą się na

*) Napoleon słusznie powiedział: dobra gospodarka wprowadza Nil 
do pustyni, zła zaś pustynię do Nilu.

**) Dla budowy grobli Assuańskiej potrzeba było 3 1/2 miljonów Ster- 
lingów. Ponieważ przedstawiciele Anglji, Francji, Niemiec, Austrji, Rosji 
i Włoch, mający kontrolę nad kasą długów rządu egipskiego, oraz nad wy
płatą procentów, na taki wydatek zgodzić się nie chcieli, znalazł się bankier 
angielski Sir Ernest Cassel, który sumę całą na roboty użyczył.

***) W czasach gdy regulowanie wylewu przez tamy było jeszcze nie
znane, obowiązani byli kapłani mahometańscy modlić się o wodę do Allaha. 
Lecz gdy Nil nie wzbierał, rozkazał Mohamed Ali także chrześcjańskim ka
płanom, oraz rabinom, modły zanosić, aby się przekonać jaka wiara skutecz
niejsza. Ostatecznie doszedł do przekonania, że żadna nic niewarta, gdyż 
Nil nie wzbierał.
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nowo wypełnia wodą, która teraz jednakże tylko za pozwole
niem inżyniera może być wypuszczana, i to, o ile okazuje się 
potrzeba, w porze największej posuchy. W miesiącach marcu 
i maju odbywają się żniwa. Dwie jeszcze tamy podobne znaj
dują się pod Esne i Assiutem.

Niespożyte zasługi dotyczące nawodnienia i podniesienia 
wydajności kraju położył Lord Cromer. On pierwszy zwró
cił największą uwagę na uprawę roli, jako najważniejszą gałęź 
wytwórczą; słusznie też osądził, że ulepszona gospodarka 
sprowadzi poprawę stosunków państwowych, nadwyrężo
nych rozrzutnością Ismaila Baszy i opłakanego stanu 
finansów, które dotąd jeszcze pozostają pod kontrolą wielkich 
państw. Przez podniesienie dobrobytu chciał też ludność miej
scową zaspokoić, niezadowoloną ogólnie z położenia. On też 
zmniejszył podatki państwowe Fellachom i sprawiedliwie po
dzielił je na cały naród, on również zabezpieczył Fellachów 
od otwartego wyzysku, łupieztwa kupców i zapewnił im spra
wiedliwy udział w wodzie Nilowej.

Lord Cromer urodził się w Anglji w 1841 roku jako Mister 
Evelin Baring; do 35 roku życia był oficerem, od 1877 angiel
skim komisarzem przy egipskiej kasie długów, a od 1880—83 
członkiem rządu w Indjach. Zaraz po okupacji Egiptu został 
mianowany w 1883 konsulem generalnym i upełnomocnionym 
ministrem w Kairze, i tu stworzył sobie pod pokrywką skromne
go tytułu agenta, dzięki swej energji i cichej wytrwałości nieo
graniczoną władzę. Dłonią żelazną, którą jednak umiał odziewać 
zazwyczaj w aksamitną rękawiczkę, przeistoczył Egipt i stwo
rzył zeń filar potęgi światowej Brytanji, oraz jedną z najświet
niejszych jej kolonji. W 1892 otrzymał zato tytuł Peer’a, w 1899 
(Wiskount) Vicehrabiego, a w końcu miano „Earl of Cromer.“ — 
Gdy w 1907 r. ze służby publicznej ustąpić musiał z powodu nie- 
zdrowia, jako też dla sprawy w „Denszaway“, zastąpił go na 
tym stanowisku Sir Eldon Gorst, mniej jednak czynny i przed
siębiorczy. Ostatni rok urzędowania Cromera w 1906 r. jest 
punktem kulminacyjnym powodzenia angielskiego w Egipcie. 
Nagle jednak przez nadmiar spekulacji wartościami akcyjnemi, 
oraz cenami parceli rolnych i wiejskich, wytworzył się kryzys
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w gospodarskich stosunkach i nastąpiła stagnacja w tak po
myślnym rozwoju handlowym. W 1912 r. miejsce Gorsta za
jął Lord Kitschener.

Pochodził on ze skromnej rodziny mieszczańskiej. Uro
dzony w 1850 r. walczył wprzód 1870 r. jako ochotnik po stro
nie Francji przeciw Niemcom. Następnie służył w angielskiej 
armji na Wschodzie i w Indjach, gdzie doszedł do rangi jenerała 
i wtedy powierzoną mu została wyprawa celem powrotnego 
zdobycia Sudanu, którą też chlubnie przeciw Mahdiemu prze
prowadził. Następnego roku 1899 przydzielony został jako szef 
sztabu jeneralnego lordowi Robertsowi w południowej Afryce 
i zakończył z tym ostatnim pomyślnie ciężką wojnę z Bu
rami. Niezwykłe wojskowe zdolności organizacyjne, wyrobi
ły mu naczelne dowództwo nad armją indyjską, jednakże z po
wodu charakteru bezwzględnego i szorstkiego poróżnił się 
z ówczesnym wice-królem Indji, lordem Curzonem. Zwolniono 
go więc z zajmowanej posady i mianowano w 1912 r. brytań- 
skim jeneralnym konsulem w Egipcie. Będąc człowiekiem nie- 
błaganej surowości, przeprowadził w czasie krótkiego swego 
urzędowania kilka mądrych zarządzeń zabezpieczających Fel- 
lachów od lokalnych nadużyć, oraz ustawę o ochronie małej 
posiadłości ziemskiej. Ustanowił następujące prawa: 1) Dro
bne posiadłości włościańskie obejmujące mniej niż 5 feddanów 
(feddan — 2 ha) nie wolno za długi wywłaszczać. 2) Nie wol
no też kupcom greckim, syryjskim wyzyskiwać Fellachów- 
analfabetów przy kupnie bawełny i t. d. W tym celu zapro
wadził kurs cen aleksandryjskich na bawełnę i kazał go pu
blicznie ogłaszać, a we wioskach urzędowo wypróbowane 
wagi ustawić.

Mimo tylolicznych dobrodziejstw odczuwa Egipcjan nader 
ograniczoną wdzięczność i uznanie dla rządu angielskiego, i 
nigdy nie okazuje Anglikowi tych objawów sympatji, jaką czu
je dla pierwszego lepszego Francuza. Wykształcony Egipcjanin 
włada najchętniej językiem francuskim w rozmowie i w otocze
niu domowem, a angielskim posługuje się tylko w potrzebie, 
t. j. w interesach, w stosunku z angielskiemi władzami przy mi- 
nisterjach, na poczcie, na kolei, w ogóle dla tego przeważnie, że

Dr. Brodzki. Przez Włochy do Ziemi Faraonów. 14
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większość turystów, którzy mu do kraju pieniądze wnoszą, są 
Anglikami lub Amerykanami. Egipska ludność odczuwa, że 
ojczyzna jej, choć doznała tyle ulepszeń i podniesienia dobro
bytu, jest wyzyskaną przez Anglików. Wie ona dobrze, że 
angielską politykę skierowali nad Nil finansiści londyńscy, aby 
sobie jednocześnie upewnić łatwy dostęp do Indji i dąsa się 
w cichości ducha, że angielscy oficerowie i urzędnicy najlep- 
szemi zawładnęli posadami. To też od lat dziesiątków nieza
dowolenie szerzy się wśród starszych wojskowych i admini
stracji państwowej. Powstał już ruch narodowy „La jeune 
Egypte“, utworzony na wzorach Młodoturków, który dąży do 
wyswobodzenia Egiptu z pod protektoratu Anglji, i ma na 
celu utworzenie mahometańskiego miejscowego, samodzielne
go rządu o formie konstytucyjnej. Każdemu poddanemu pań
stwa chciałby ten związek zapewnić równe prawa polityczne 
i gospodarcze, dalej zagwarantować wolność prasy i oświaty 
ludowej. Mustafa Kiamil był przywódzcą tej partji narodowej. 
Niestety człowiek ten zmarł przedwcześnie, jeszcze w kwiecie 
wieku, przejęty ideałami politycznemi, wywarłszy znaczny 
wpływ na wykształcone koła Egiptu. Miejsce jego zajął 
Mohamed Ferid, który w Genewie zawiązał ścisłe stosunki 
z młodotureckim komitetem, mającym na celu obalenie sułtana 
Abdul Hamida. Wraz z przyjacielem swym szejkiem Abdul 
Azys Szauiszem, wpływowym mówcą i pisarzem, nadał on 
jeszcze więcej radykalny kierunek związkowi. A gdy w 1906 
roku Anglja zażądała od Turcji pod pretekstem naruszonych 
granic, dalszego posunięcia linji granicznej na wschód (w rze
czywistości tylko dla tego, by zabezpieczyć sobie więcej po
siadanie kanału Suezkiego), a Wysoka Porta, chcąc wojny 
uniknąć, ustąpić musiała szeroki pas na półwyspie Synai (kon
flikt graniczny w Akabie), wtedy rozdrażnienie wzrosło mo
cno i narodowy ruch urósł niebywale. Nowe rozgoryczenie 
powstało wkrótce po drakońskiej egzekucji, jaka spotkała kilku 
Fellachów. Kilku angielskich oficerów polowało na gołębie. 
Zostali oni opadnięci przez Fellachów, broniących swej wła
sności pod wioską Denszaway, przyczem jeden z oficerów 
życie postradał. Dowiedzionem jednak nie było, czy śmierć
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nastąpiła wskutek pobicia, czy też z udaru słonecznego. Sło
wem pod wpływem lorda Cromera sąd wydał najsurowszy 
wyrok jaki mógł, skazując winowajców na śmierć, który na 
miejscu wykonany został. Wskutek tego wypadku nastrój kra
ju bardzo się pogorszył i lord Cromer został odwołany. W 
swym ostatniem sprawozdaniu przedstawia on sprawę naro
dowościową bardzo wyczerpująco, a mianowicie zaleca: 
1) zniesienie kapitulacji,*) 2) utworzenie międzynarodowego 
trybunału prawnego, w którym nietylko tubylcy, lecz i cudzo
ziemcy zasiadać mają.

Rozgoryczenie wzmagało się coraz bardziej i następca 
Cromera Sir Eldon Gorst nie był już w stanie umysły uspo
koić. Przeciwnie kierunek stawał się coraz bardziej radykal
nym i fanatycznym i w r. 1908 padł jego ofiarą przyjazny 
Anglji prezydent ministrów Butros Basza Gali, koptyjski chrze- 
ścjanin, zamordowany przez studenta narodowca. Prawo 
znów zostało zaostrzone i następcę Kiamila, Mohamed Beya 
Ferrida, osądziły władze za gwałtowne odezwy w pismach na 
3 lata więzienia. Obecnie mieszka on jak również i uzdolniony 
jego przyjaciel Abdel Azis od roku 1912 na wygnaniu za gra
nicą. Nawet Kitschener nie był w stanie powściągnąć narodo
wego ruchu. Ustanowił wprawdzie wedle wskazówek Cro
mera zebranie ustawodawcze; jest ono jednak tylko ułudą 
parlamentu, gdyż ma tylko znaczenie doradcze. Wśród klas 
wykształconych, mianowicie oficerów i studentów, żyje nadal 
ideał narodowy. Wprawdzie wykazał on wiele niedojrzałości 
politycznej, zwłaszcza iż był w stałej opozycji do Kedywa 
Abbasa, który pod naciskiem rządu Wielkobrytańskiego nie
raz nie mógł rządzić inaczej. W sierpniu 1914 dokonał pewien 
student nawet zamachu na jego życie.

Kedyw Abbas II Hilmi, urodzony 14-go lipca 1874 jako 
najstarszy syn Kedywa Tewfika i księżniczki Emineh Hanem,

*) Kapitulacje, to znaczy prawo eksterytorialności, pochodzące ze 
średniowiecza dla obcopoddanych na wschodzie. Podlegają oni tylko swoim 
własnym sądom i bez zezwolenia własnego konsula nie wolno ich aresztować; 
nie wolno nawet żandarmowi egipskiemu przekroczyć progu ich domu bez 
obecności konsula lub jego zastępcy. Po wojnie zostały one w Turcyi oraz 
w Egipcie zniesione.

14*



wstąpił na tron w 1892 roku, a więc w 18 roku życia po 
śmierci ojca, który przedwcześnie wskutek influency i za
palenia nerek umarł. Otrzymał w Wiedniu w Teresianum 
wraz z bratem Mehemedem europejskie wychowanie. Odzna
cza się ogromną uprzejmością i rozumem i wywiera na oto
czenie nader ujmujące wrażenie. Przyjęcie pierwsze, jakiego 
doznałem od niego w pałacu Abdine, gdzie mię poseł książę 
Hatzfeld Jego Wicekrólewskiej Mości przedstawił, pozostanie 
mi zawsze żywo w pamięci.

Jednak wobec władzy brytańskiej był Kedyw bezsilny. 
Początkowo usiłował upomnieć się o swe stanowisko panują
cego; przekonał się jednakże niebawem, że wszelki stawiany 
opór obali jego i tak już chwiejący się tron. Gdy tylko ob
stawał przy swych prawach, wówczas Lord Cromer obcho
dził się z nim jak z nieposłusznem dzieckiem. Gorst rozporzą
dzał się zwykle bez niego, a Lord Kitschener, ten próżny par- 
wenjusz, opromieniony świetnym wschodnim tytułem „Lord 
of Khartum“, udowodnił Abbasowi jeszcze dobitniej, że nawet 
pozory jego władzy są stracone. To też Kedyw przyjął z re
zygnacją swój bierny urząd, a jako człowiek praktyczny i mą
dry, zajął się pomnażaniem osobistego majątku przez ulepsze
nia gospodarskie i różne przedsiębiorstwa handlowe. Wszech
światowa wojna zmiotła go z tronu, miejsce jego zajął stryj 
Hussein Kamei Basza w 1915 r., który się do żądań brytańskich 
łatwiej nagina, za co go Anglja chciała mianować Padysza
chem, aby tym sposobem wzmocnić swe stanowisko i przeciw
stawić Egipt Turcji.

W rzeczywistości władza Kedywa jest zupełną ułudą. U 
boku każdego ministra egipskiego znajduje się podsekretarz 
stanu — Anglik —, zostający pod kierunkiem i wpływem an
gielskiego konsula generalnego. Ministrowie egipscy są więc 
faktycznie tylko statystami, a stanowisko państwowe Kedywa 
ogranicza się przeważnie na potwierdzeniu uchwał właściwego 
administratora Egiptu, t. j. angielskiego jeneralnego konsula.

Nie chciałbym rozdziału zakończyć nie wspomniawszy o 
trzech innych ludziach, należących do bliskiego otoczenia Ke
dywa, których bardzo ceniłem i zawsze zachowam we wdzię-

212  Kedyw Abbas II Hilmi, v. Mq uel, hr. Tad. Koziebrodzki.
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cznej i pełnej uznania pamięci. Byli nimi: poseł niemiecki 
Hermann v. Miquel, następca ks. Hatzfelda, wysmukły męż
czyzna o ściągłej rasowej głowie i bardzo ujmującem miłem 
obejściu, przez co zyskiwał sobie ogólną sympatję nietylko w 
niemieckich, ale i międzynarodowych kołach, — następnie hr. 
Tadeusz Bolesta Koziebrodzki, poseł austrjacki, natura także 
nadzwyczaj szlachetna i pociągająca. Jako rodak był dla mnie 
ogromnie na tej obczyźnie uczynny, za co mu z całego serca 
wdzięczny pozostanę. Wytrawny dyplomata oddał wielkie 
usługi Austrji, zwłaszcza na Wschodzie. Misje katolickie w 
Egipcie doznały od niego gorącego poparcia. Niestety wyde
legowany jako reprezentant Austrji na koronację króla angiel
skiego do Delhi w Indjach nabawił się ciężkiej choroby, która 
później spowodowała jego zgon przedwczesny w Sztutgardzie. 
Obu tych ludzi byłem stałym lekarzem, miałem więc sposob
ność w poufnym stosunku poznać ich bliżej i ocenić.

Trzecim z nich jest J. E. baron v. Thurneysen Basza, 
świetny kawalerzysta, jenerał-adjutant i koniuszy J. K. M. Ke
dywa. Jemu to zawdzięczam wiele objaśnień o stosunkach 
państwowych i politycznych Egiptu. Nie zapomnę nigdy 
jego zajmujących gawęd zaprawionych trafnemi i dosadnemi 
bons mots. Jako oficer austrjacki przebywał z cesarzem 
Maksymilianem w Meksyku, gdzie otrzymał pierwszy chrzest 
ognia, potem wstąpił na służbę rozmiłowanego w zbytku Ke
dywa Ismaila, którą i nadal gorliwie pełnił przy następnych 
kedywach Tewfiku i Abbasie. Za rządów Ismaila uczestniczył 
jako egipski major w wyprawie do Abisynji przeciw królowi 
Janowi r. 1874 wraz z Munziger Baszą. Ten ostatni zaś z po
chodzenia Szwajcar, wówczas gubernator egipskiej prowincji 
nad Czerwonem morzem, poślubił Abisynkę, katoliczkę i przez 
miłość dla żony wpadł na niefortunną myśl zdobycia abisyń- 
skiej prowincji Bogos i wcielenia jej do Egiptu. Jak niepo
myślnie ta niezdarnie zorganizowana i źle uzbrojona wyprawa 
pod Sirdarem egipskiej armji, Ratib Baszą, wypadła, wiadomo 
ogólnie z historji.



Rozdział ósmy.

F a yu m .
Fayum*) — to zn. bagno po staroegipsku — jest wielką 

oazą i prowincją najżyzniejszą na zachód od doliny Nilu, na 
pochyłości libijskiej wyżyny pustynnej, około 3 godziny drogi 
od Kairu. Kolej idzie wzdłuż lewego brzegu rzeki na połu
dnie do stacji „el Wasta“, zkąd się na prawo odwraca do sto
łecznego miasta tej dzielnicy „Medinet el Fayum“, 35 km odle
głego od Wasta. Oazę zamyka piętrzący się łańcuch skalistej 
wyżyny libijskiej i tylko na południe-wschód ku Nilowi otwiera 
się dolina, którą przepływa kanał Józefa — Raz Jussuff. — Od 
tegoż odchodzi jeszcze 16 bocznych mniejszych kanałów 
użyznających ziemię wodą jak żyły w liściu. I tu rów
nież, jak widzimy, jest Nil za pomocą tego kanału Józefa arte- 
rją życiową najurodzajniejszej prowincji egipskiej „Fayum“ . 
Róże, hodowane dla olejku różanego, morele, figi, winogrona, 
pszenica, żyto, proso (dura), trzcina cukrowa, bawełna, kono
pie, len, rosną tu nadmiernie i bujnie. Nawet bydło i owce 
wyglądają o wiele pokaźniej i posiadają nadzwyczaj piękną 
sierść i wełnę. Uwagę zwraca mianowicie gatunek bardzo 
dużych szarych kur, zaprowadzonych tu już w czasach Ptole- 
meuszowskich przez Greków.

Wedle opowieści pisarzy starożytnych (Herodot zwiedzał 
ten kraj w 454 r.) był Fayum cały zalany przez kilka tysięcy 
lat jeziorem Moeris i to jako sztuczne nawodnienie na prze
strzeni 10 miljonów metrów kwadratowych w celu uregulo
wania corocznych wylewów Nilu. Podanie jest jednakże le
gendą, gdyż w rzeczywistości jezioro to było naturalne. Wsku
tek ciągłego obniżania poziomu wody, zmniejszyła się ostatecz
nie jego objętość tak, że teraz już tylko pozostała na pólnoc- 
zachód mała część jeziora ówczesnego pod nazwą „Karun“

*) Fayum zaopatruje obecnie Kair we wszelkie owoce i kwiaty, tak 
jak je dostarczał ongiś staremu Memfisowi.
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znacznie mniejszych rozmiarów, bo tylko 200 kw. km. liczące. 
Było ono jednakże swego czasu chlubą i sławą dzielnicy fayum- 
skiej i miejscem zamieszkiwania świętych krokodyli, którym 
starożytni Egipcjanie cześć boską oddawali.

Opodal wznosi się miasteczko Medinet el Fayum, ocienio
ne palmami, z europejskim hotelem Karun i poczęści grecką 
ludnością, na miejscu staroegipskiego miasta Sheket, gdzie 
czczono wodne bóstwo Sobek o krokodylowej głowie, t. j. 
opiekuńczego boga krokodylów i Fayumu. Dlatego też Grecy 
przezwali miejscowość zamiast Sheket Krokodilopolisem, a 
Ptolomeusz Philadelphos, (285—74 przed Chr.), drugi następca 
Aleksandra Wielkiego i jeden z najwybitniejszych ze swej dy- 
nastji, powierzył upiększony gród krokodylowy opiece siostry 
i drugiej żony swej Arsinoe, podniesionej do godności 
bogini, i nadał miastu nawet jej imię. Niegdyś było to miasto 
bogate i kwitnące, gdzie nie tyle z pobudek religijnych, jak 
z rozkazu kapłanów mających na celu utrzymywanie kanałów 
przez lud egipski, czczonym był krokodyl. Obecnie Arsinoe 
przedstawia tylko ogromne rumowisko, w którem mieszkają 
hyeny i sępy.

Często obserwować można, jak okoliczni mieszkańcy za
jęci są rozgrzebywaniem tego olbrzymiego nasypiska uży
źnionego najróżnorodniejszemi odpadkami ludzi, zwierząt i 
roślin. Nagromadzony materjał, zawierający dużo saletry, so
dy i amioniaku t. zw. Sabakh, przewożą na osłach i używają 
jako nawóz na pola. Na szczycie tego wzgórka ogarnia widza 
rozległy piękny widok na stare miasto Arsinoe, jakoteż na roz
łożone wśród świeżej zieleni Medinet el Fayum i nieco o 10 km. 
na południowy wschód położone dawne zabytki egipskich dzi
wów: Labirynt, oraz piramidy: Hawara i el Lahun. Labirynt 
stanowi dziś już tylko kupę gruzów. Pozostała zeń bezkształt
na wydłużona masa gliniasta w pobliżu względnie nie dużej 
piramidy Hawara, stanowiącej grobowiec Amenemheta III na 
2000 lat przed Chr. W starożytności jednak było to jedno 
z najsłynniejszych arcydzieł egipskich, przechodzące rozmia
rami wszystkie ówczesne budowle. Był to pałac olbrzymi o 
ogromnych monolitach z granitu czerwonego i obeliskach z
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piaskowca i zawierał wielkie podwórze i bogate płaskorzeźby, 
na których religja i dzieje każdej prowincji były upamiętnione. 
Wedle opisu geografa Strabo i Herodota pałac ten służył po
dobno jako miejsce zgromadzeń czyli rodzaj staroegipskiego 
przedstawicielstwa narodowego i zawierał 12 podwórzy i oko
ło 3000 sal oprócz licznych hal i korytarzy. Olbrzymie pułapy 
kamienne stanowiły sklepienie sufitu.

Około 1 1/2 godziny ztąd leży przy wiosce el Lahun pirami
da ceglana tejże nazwy. Pochodzi ona z czasów XII dynastji i 
jest grobowcem Urtenzesa II na 1900 lat przed Chr. Na natur- 
ralnym wzgórku wznosi się piramida w kształcie ściętego 
stożka i jest łatwa do wejścia. Postawiona z cegieł suszonego 
szlamu Nilowego opiera się ona o ułożone w promienie 
podmurowanie z wapiennego kamienia. Wyżej zaś wzmian
kowane jezioro Karun ma kształt podłużny i położone jest o 
3 mile na północ-zachód od Medinet el Fayum. Prowadzi doń 
kolej aż do stacji Abszeway, wioski z malowniczo rozrzuco- 
nemi chałupami i wystawnym gołębnikiem,*) a ztamtąd po
zostaje jeszcze godzina drogi powozem do jeziora.

Droga snuje się przez rozległe pola ryżowe i zielone łąki 
z pasącemi się owcami i oswojonemi bawołami obok grup pal
mowych i ogrodów pełnych drzew, obciążonych gronami zło
cących się w słońcu pomarańcz, fig i oliwek. Róże okryte 
kwieciem zachwycają przechodnia swą krasą. Nad brzegiem 
jeziora u ujścia rzeki stoją rozpięte szeregiem obszerne na
mioty, jako dependence hotelu Karun. Dają zupełnie wygodny 
i miły wypoczynek po znojach wycieczki. Nie brak tu też 
względnie dobrego pożywienia. Niezliczone stada ptactwa wo
dnego, kaczek, flemingów, pelikanów unoszą się nad jeziorem 
i są celem wypraw myśliwskich; nad brzegiem pustyni krążą 
sępy i szakale.

*) Gołębie dają pożądany nawóz „Guano“.



Rozdział dziewiąty.

Do Luksoru.
Duszą starego Egiptu, a dziś najgłówniejszą atrakcją i 

miejscem, gdzie się znajduje najwięcej dotykalnych wspomnień 
i pamiątek, oraz pozostałych budowli z zamierzchłych dziejów 
państwa jest Luksor, t. j. dawne Teby. Egiptolog natrafia tu 
na niewyczerpany skarbiec dla swych badań: coraz to nowe 
wykopaliska rzucają nowe światło na monumentalną ich prze
szłość. Tu dopiero doznaje podróżny prawdziwego pojęcia, 
czem była dziedzina Faraonów, tu roztacza się przed nim po
tężna sztuka Egiptu, jego religja i państwowość. Nie podobna 
sobie uprzytomnić całokształtu historycznego Egiptu nie zwie
dziwszy szczątków imponujących tebańskich świątyń, tych 
świadectw wysokiej kultury i organizacji wymarłego narodu.

Nil jest i teraz jak za odległych czasów główną arterją 
komunikacyjną między Tebami a Dolnym Egiptem, i podróż 
statkiem turystycznym zaliczyć można chyba do jednej z naj
milszych wycieczek. Długie szerokie parowce Cooka, jak rów
nież i statki Towarzystwa Hamburg-Ameryka są urządzone 
z całym komfortem europejskim. Prócz sypialń, jadalni, biblio
teki, fumoiru i t. d. mieści się w środku statku rodzaj hali, 
zdobnej we wzorzyste dywany wschodnie, rośliny egzotyczne, 
stoliki i fotele, gdzie w poobiednich godzinach przy czarnej 
kawie i likierze zbiera się towarzystwo dla gawędy, gry i mu
zyki i napawa się widokiem rozkosznym obu wybrzeży Nilu. 
W chłodny wieczór halę tą obciąga się płótnem i wówczas przy 
świetle rozlicznych lamp elektrycznych młodzież zabawia się 
tańcem. Statki są dwu piętrowe, pogłębiają się z powodu miał- 
kości Nilu tylko o 1 meter i poruszane bywają za pomocą wiel-
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kiego koła obrotowego położonego zwykle u boku czasem zaś 
u steru. Cena 21 dniowej wyprawy wynosiła przed wojną 
40—60 Ł. Naturalnie o wiele szybciej i taniej przejechać moż
na tę przestrzeń luksus-ekspresem, urządzonym z niezwykłą 
wytwornością. Podwójny dach utrzymuje mniej więcej równo
mierną temperaturę, a podwójnie i częściowo kolorowe szyby 
chronią od kurzu, słońca i wiatru.

Odbyłym kiedyś tę podróż ze służącym moim Arabem 
Mursi Ali, przezwanym Filipem, dawnym poganiaczem osłów, 
który jako wspomnienie swej młodzieńczej karjery przecho
wywał pamiątkową teczkę z rozmaitemi billets-doux i lubił 
się niemi popisywać w zaufaniu przed paniami i panami. To
warzyszyli mi w tej podróży z Kairu do Górnego Egiptu pani 
de G. i konsul M. z Bergen z żoną. Mieliśmy przed sobą krainę 
Faraonów, skąpaną w słońcu i tętniącą pełnią życia. Zaledwo 
pociąg nasz przejechał pod Embabe Nil, uderzył nas na stacji 
Gizeh ruch niebywały. Stały tu u brzegu setki Felluków obła
dowane jarzynami, trzciną cukrową, ogromnemi pakami łach
manów starych, przeznaczonych do fabryk europejskich na 
nasz wytworny papier listowy. Mężczyźni o białych turba
nach, owinięci w różnobarwne chusty i szaty stali nad brze
giem; obok odpoczywały przykucnięte do ziemi wielbłądy, a 
obładowane osiołki dreptały ze swymi poganiaczami na grobli 
Nilowej. Po obu stronach Nilu ciągnął się płaski żyzny kraj 
egipski o zielonych polach, które mężczyźni i kobiety upra
wiali w pocie czoła. Na lewo odrzynały się od nieba ostremi 
konturami nagie szczyty Mokkatamu, na prawo zaś na polu 
umarłych w Sakkarah spoglądały majestatycznie ku nam pira
midy. Tuż przy wodzie życie, urodzajność, bogactwo natury, 
a opodal zaraz martwa przyroda, pustynia, śmierć. Żyjemy 
w kraju sprzeczności! Działanie efektów świetlnych jest 
wszędzie cudne. Całość lśni wymarzonemi barwami, a dolina 
i góry owiane są wonią wczesnego poranku. Przy stacji Ajat 
(59 km. na południe od Kairu) wychwala mi mój Filip dosko
nale polowanie na kaczki i przepiórki. Na prawo zaś wznosi 
się piramida Liszta, a pod Rekka już 83 km. od Kairu, widzimy 
piramidę „Meidun“. Za el Wasta, stacją węzłową kolei Fayum-
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skiej, przejeżdżamy długi żelazny most, niezbędny w czasie 
wezbrania Nilu.

Potem dojeżdżamy do Beni Suef, stolicy prowincji i cen
trum handlu bawełnianego dla Górnego Egiptu, następnie do 
Bibę (145 km. od Kairu), do nieznacznego miasteczka Minieh 
(184 km.), a potem następuje Abu Kerkas, ważny punkt zborny 
dla zwiedzania grobów skalnych Beni Hassana. Mamy tu oko
ło 39 w skale wykutych wejść grobowych; wnętrza ich są ob
szerniejsze niż u piramid. Przeznaczone były dla książąt i 
szlachty tej prowincji egipskiej na 4000 lat przed Chr. i daje 
się zauważyć, że budownictwo stało już na wysokim stopniu 
rozwoju, zwłaszcza w artystycznem wykończeniu kamienia.*) 
Ściany grobowców okryte są malowidłami, które nam prze
kazują wierne obrazy życia z przed 4000 laty, jak to w owych 
czasach odbywały się polowania, tańce, rybołóstwo, tkanie 
odzieży i t. d. Zwłaszcza grobowiec Ameni ego zasługuje na 
bliższe i dokładne zwiedzenie. Obrazy ścienne opowiadają 
nam czyny zmarłego księcia i jego żywot, a napis grobowy 
prosi zwiedzających o liczne ofiary dla jego cieniów: „O w y! 
co umiłowaliście życie, a nienawidzicie śmierć, proście, by 
tysiące chlebów i dzbanów piwa, 1000 wołów i kogutów przez 
pamięć dla mnie, wielkiego zwycięzcy, ofiarowane były.“ 
Istotnie bardzo skromne życzenie, nieprawdaż!

Obok stacji Moas (306 km.) leży o 2 godziny miasto Tell 
el Amarna, które powstanie swe zawdzięcza Amenhotepowi III, 
czyli Amenofisowi (uwieczniony w posągach Memnona) 
z XVII dynastji. Faraon pragnął bowiem usunąć się 
z pod wpływów kapłanów tebańskich, dlatego założył 
miasto, ustanowił w niem swą rezydencję i mono
teistyczną cześć słońca zamiast dotychczasowego wielo-

*) Starożytna sztuka egipska polega na budownictwie solidnem i ma- 
sywnem. Płaskie kamienne sklepienia podtrzymują potężne filary, o kapitelach 
przeważnie lotosowych. Piramidy i obeliski są najstarsze pomniki budo
wnictwa, a epokę późniejszą, po wygnaniu Hyksosów, charakteryzują świą
tynie tebańskie. Posągi są w postaci leżącej (aleja sfinksów) lub siedzącej, 
albo też sztywno kroczące. Malarstwo ma znaczenie tylko dekoracyjne, 
w rodzaju sylwetek bez perspektywy i cieniowania, ale zachowało świeżość 
barw jak n. p. w sądzie ostatecznym.



bóstwa.*) W 1887 r. przyniosły wykopaliska ogromną ilość 
pism klinowych na tablicach glinianych, będących odezwami 
władzców mezopotańskich do Amenhotepa; stanowią one cen
ny materjał odnoszący się do stosunku Egiptu z Azją Mniejszą. 
Jednakże z jego śmiercią ustało panowanie „grodu słońca", a 
jego następcy ulegli znów władzy przemożnych kapła
nów tebańskich. Dalej mamy Assiut (378 km.) największe

miasto Górnego Egiptu o 
43 000 mieszkańcach, za
mieszkane głównie przez 
Koptów i słynące barwnem 
orjentalnem życiem i rozmai
tością bazarów. Ztąd roz
powszechnione są wyroby 
garncarskie z Nilowego szla
mu, czerwone pantofle, laski 
hebanowe, oraz białe i czar
ne tjulowe szale, t. j. haf
ty z blaszki i nici zło
tych lub srebrnych, tak o- 
gólnie znane. Tu cała sze
rokość rzeki przecięta jest 
murowaną tamą na poprzek 
(Grobla Assiutu), tak że 

statki i łodzie tylko przez podniesioną szluzę przepływać mogą.
Jakiś urok malowniczy i ład unoszą się nad całem mia

stem! Światło igra w łagodnych tonach na wodnej tafli, a 
wierzby płaczące opuszczają nań swe konary w cichej zadu
mie. Okoliczne pola uprawne, przecięte są ziemnemi groblami.

*) Religja Egiptu polegała głównie na czci słońca. Bóg słońca Ra, 
czyli grecki Helios jest naczelnym wśród bogów, przybranych w symboliczne 
maski, które lud ustawiał w świątyniach i cześć im oddawał (n. p. Apis, 
Krokodyl, Ibis i Horus). Najwyższe bóstwa parzyste stanowiły Oziris i Izis, 
Hor i Hator, Toth (Merkur) i Nebti. Egipcjanie wierzyli w życie poza
grobowe i wędrówkę duszy, w sąd ostateczny nad zmarłym, wierzyli też 
w nieśmiertelność ciała i dla tego składali zmarłemu w darze żywności 
i napoje, strój i ozdoby; najniezbędniejsze przedmioty do dalszego bytowania 
znajdowały się w grobie każdego Egipcjanina.

2 2 0  Grobla w Assiut, religja starego Egiptu, świątynia w Abydos.

Statuy bożków w muzeum w Kairze 
Oziris, Hatbor, Izis.
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tworząc jakby rodzaj basenów o kilku kilometrach średnicy, 
przeciętych irygacyjnemi arterjami. Gdy na jesieni podczas 
wezbrania Nilu baseny się wypełniają, pozostawia się w nich 
wodę przez 4—6 tygodni i następnie spuszcza się ją znów po
woli z powrotem do Nilu. Z powodu tego rodzaju nawodnie
nia budowane są wsie też nieco nad poziomem ziemi.

Dalsza stacja kolejo
wa Sohag (470 km.) 
jest głównem miastem 
prowincji Girge i zasłu
guje na uwagę tylko z 
powodu 2 większych 
koptyjskich klasztorów, 
białego i czerwonego u 
skraju pustyni. Miasto 
Girge -  504 km — zaś 
liczy 17000 mieszkańców 
i słynie dawnym rzym
sko-katolickim klaszto
rem, oraz ruinami sta
rożytnej świątyni Ram
zesa Wielkiego. Ze sta
cji Baliane (521 km.) 
zajmująca jest bardzo 
wycieczka do świątyni 
Abydos. Seti I, ojciec 
wielkiego Ramzesa w y
stawił tu pod względem 
archeologicznym naj
cenniejsze i estetycznie 
najpiękniejsze templum.
Przechowały się jeszcze 
na ścianach prześliczne staroegipskie płaskorzeźby i malowi
dła. Druga, ale już mniej dobrze zachowana świątynia, pocho
dzi z epoki Ramzesa II. Tuż obok wznosi się monumentalny 
grób Ozirisa, a obok tegoż liczne groby dawnych Egipcjan, 
którzy pragnęli znaleść wieczny spoczynek koło Ozirisa.

Statua Ramzesa II.
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„Kene“ (611 km) jest punktem zbornym dalszych wycie
czek, mianowicie do świątyni Dendera, poświęconej bogini 
miłości Hathor. Budowla ta jest jedną z najlepiej zachowa
nych w Górnym Egipcie. Doskonałe, nienaruszone mury są 
jeszcze tak majestatyczne i wspaniałe, że nieopisany podziw 
ogarnia na ich widok. Szczegóły zdobnicze okazują już wię
cej skłonność do wyzwolenia się z archaicznej sztywnej for
my i nadania postaciom więcej żywego ruchu i wyrazu twa
rzy. Wpływ sztuki greckiej i jej wdzięki są tu już znamienne.

Ostatecznie po przebyciu 700 km koleją, a więc przestrzeń 
między Hamburgiem a Wiedniem (którą przejechać można w 
jedną dobę) jesteśmy u celu, w Luksorze. Wspomnienie tej 
podróży jest jednem z najpiękniejszych wspomnień mego ży
cia. Stoi mi żywo w pamięci i przesuwa mi w duszy cudne 
obrazy i wrażenia ze sztuki archaicznej, czarów natury i wy
twornego otoczenia.

Zamieszkaliśmy w „Luksor hotel“ , nie znalazłszy w Win- 
terpalace-Hotel żadnego pomieszczenia. Wnętrze zrobiło nam 
wrażenie harmonijne i do ogólnego tła zastosowane. Całość 
utrzymana w dawnym stylu egipskim, sala jadalna zdobna w 
filary o kapitelach lotosowych i archaicznych freskach ścien
nych. Są to motywy z życia Staro-Egipcjan, liczne kopie 
z malowideł ściennych, które obserwowaliśmy już przy zwie
dzaniu świątyń i grobów. Wśród tak urządzonej sali zasiada
ją barwne plejady turystów z przeróżnych krain świata, któ
rym brunatni arabscy kelnerzy w śnieżno-białej, czerwono- 
paskowanej odzieży i czerwonych fezach roznoszą potrawy, 
kolejno stojąc w długich szeregach, a powracając zawsze w te 
same sztywne rzędy, podobnie jak niewolnicy składający da
ninę na staroegipskich płaskorzeźbach i malowidłach. Jestto 
rzeczywiście malowniczy obraz odpowiadający środowisku i 
pomnikowym, odwiecznym Tebom.

A tam wzdłuż Nilu w świetle promiennem buja młoda 
wiośniana zieleń zagajników palmowych i rozkwitłych kęp 
jaśminu. Słońce jest tak złote, powietrze tak lekkie i czyste, 
że my sami czujemy się odrodzeni na nowo i dalecy od wszel
kich trosk europejskich.
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Przechodząc przez park hotelowy do wybrzeża Nilowe
go przez wonne skwery ocienione bujnemi palmami, mamy 
wzdłuż rzecznej ulicy rozliczne sklepy fotografii, księgarnie i 
składy starożytności. Ztąd ogarnia oko srebrzysty bieg rzeki 
i czerwono barwny łańcuch gór pustyni libijskiej. Białe ża
gle felluków snują się przed nami jak motyle; to rybacy wra
cają z połowu do domu a przybijając do brzegu śpiewają swą 
pieśń jednostajną i smętną, której wtórują rytmicznem klaska
niem w dłonie.

Tchnienie poranka unosi się nad srebrną wodą i jasną 
żyzną krainą. Po za hotelem na wschód ciągną się również 
ogrodowe grupy i kwietniki; ztąd z obramowania terasy obej
muje wzrok jeden z najwspanialszych krajobrazów na żyzne 
błonia okoliczne ku wzgórkom arabskiego morza piasków.

Szczególnie tajemniczym jest jednak czar tego palmowego 
ogrodu w nocy, gdy srebrzysty blask pogodnie spoglądającego 
księżyca oświeca pierzaste palm korony, rozkwitłe jaśminy, 
sykomory, tamaryndy i akacje. Zdało mi się jakby z przy
mglonych zarysów i zaczarowanych kęp jaśminu wynurzały 
się postacie bóstw leśnych, krasnoludków i powiewnych elfów 
igrające w przezroczej tkaninie snu nocy letniej. A po za nami 
występowały białe wyniosłe mury hotelowe, jak widma za
czarowanego zamczyska, gdzie mieszkańcy zamkowi w słod
kim pogrążeni byli śnie, marząc w upojeniu o dźwięczącej i 
wonnej nocy letniej.

Na tem to tle uroczem wyrosły niegdyś starożytne 
Teby,*) które Homer nazwał olbrzymiem miastem o stu bra
mach nad Nilem, chcąc tem określeniem oznaczyć ogromny 
jego rozmiar. Rozkwit Teb przypada w epoce najwyższej po
tęgi i cywilizacji Egiptu, gdy Amenemhet I (XII dynastja) oba 
państwa Górny i Dolny Egipt pod swym berłem połączył. 
Przez przeszło 2000 lat były one świętem miejscem, dokąd 
cały Egipt zdążał, tak władzcy jak i lud, aby w olbrzymich 
świątyniach składać na ołtarzach ofiary i skarby swym bó
stwom. Ztąd taka niezliczona ilość zrujnowanych świątyń

*) Wedle Diodora były Teby najstarszem miastem doliny Nilowej; 
podobno jak Memfis założone były przez Menesa 4400 lat przed Chr.
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zdobnych niegdyś w posągi ze złota i kości słoniowej, które 
stanowiły święte środowisko Teb w obwodzie dzisiejszych 
wiosek: Luksor, Karnak, Kurna i Medinet Habu. W przeciwnej 
stronie, na strzelającem stromo wzgórzu na zachód od chło
dzącego od spieki Nilu wznosiła się Nekropolja, gdzie snem 
wiekuistym spoczywają królowie i dostojnicy państwa. Wo
kół nich grupowały się skromniejsze i mniejsze nagrobki wier
nych. Tu były też mieszkania kapłanów, specjalistów balsa
mowania, oraz pracujących przy grobowcach rzemieślników, 
tu były szkoły, bibljoteki i gmachy przeznaczone świętym 
zwierzętom.

Świątynie w Luksorze i Karnaku na prawym brzegu Nilu, 
jako też ruiny świątyń Sethosa, królowej Hatszepsowet, świą
tynia Ptolomeuszów Medinet Habu, mauzoleum dehr el Bari 
i Ramasseum na zachodniej stronie Nilu, są właściwemi 
warowniami tego grodu Amonowego. Obie kolumny Memno- 
na (tak bowiem zwali Grecy króla Amenofisa), stojące dziś 
wśród pól, zdobiły także niegdyś jedną z tych świątyń. Były 
one jakby milczącemi stróżami świętych tych przybytków 
tam na skraju pustyni. Od nich wiodła droga święta (via 
sacra) przez Medinet Habu do Nilu, ujęta z dwu stron sfinksa
mi, a z drugiej strony Nilu dalej do świątyni Amonowej i dzi
siejszego Karnaku. Pod Karnakiem są jej ślady jeszcze wy
raźne, jak również między posągami Memnona a Nilem, gdzie 
się znajdują jej fundamenta jeszcze namacalne. Przed oczami 
naszemi powstają widma tych kolosów ze snu wieków.

Rozpoczynamy wędrówkę naszą od wschodniego wybrze
ża rzeki opodal naszego hotelu. Tu stoją jeszcze jak widziadła 
dziejowe, wspaniale filary „świątyni Luksoru“ z 1400 roku 
wzniesione przez króla Amenofisa III, najdoskonalsze dzieło 
architektury starego Egiptu. Gmach ten liczy 250 metrów 
długości, jest rozległych rozmiarów, ale znaczna część jego 
dotąd jeszcze pogrążona w nasypisku. Długa aleja, ujęta w 
dwa szeregi sfinksów, prowadziła z Karnaku (via sacra), t. j. 
do Amonowej świątyni od pylonów tejże świątyni, którą 
strzegą dwa obeliski i 6 olbrzymich posągów. Za pylonem 
znajdowało się podwórze Ramzesa II, wypełnione statuami
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i tablicami wotywnemi. Z tego zaś dziedzińca wiódł wąski 
chodnik o filarach z kapitelami lotosowemi do szerokiego 
otwartego podwórza, które obejmowały dwa rzędy w y
sokich kolumn. Do kolumnady przytykała hala hypostylowa, 
sala kultu z rytualnemi i mistyczno symbolicznemi wyobraże
niami, oraz kamery z przyborami, które wolno było tylko 
przekraczać kapłanom i królom. Podczas gdy lud mijał wrota 
pylonu i przekraczał przybytek święty a modły swe wznosił 
w wielkiem podwórzu kolumnowem, przybijali zwykle kapła
ni i Faraonowie w łodzi galowej do przystani Nilowej i uda
wali się wprost do wewnętrznych zabudowań świątyń. Dziś

Aleja sfinksów.

stoi wśród Ramzesowego podwórza meczet. Z wyżyn mina
retu Muezin nawołuje uroczyście w cztery strony miasta gło
sem żałosnym i napominającym wiernych do modlitwy. Z po
sągów świątyń nie wiele już zostało; wejście zdobią 3 uszko
dzone kolosy i jeden obelisk, drugi wznosi się dziś na Place de 
la Concorde w Paryżu.

O pół godziny na północ od Luksoru ciągną się monumen
talne rozwaliny świątyń Karnaku, które od dnia tego, kiedy 
Kambyzes Teby zburzył, leżały pogrzebane w gruzach i ziemi 
aż do chwili obecnej, t. j. chwili ciągłych i nieustających ba
dań i poszukiwań. Jak już wyżej wspomniałem, prowa dziły 
3 długie aleje sfinksów w kierunku Karnaku, do najwspanialszej 
z świątyń Amona, bóstwa naczelnego Teb. Pierwsza, t. j.

Dr. Brodzki. Przez Włochy do Ziemi Faraonów. 15
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„aleja luksorska“ zaczynała się od świątyni luksorskiej i cią
gnęła się przez łuk Euergetesa i świątynię Chonsa; liczyła 
jedną angielską milę długości i 100 stóp szerokości. Druga 
wiodła od południowego wschodu, t. j. od świątyni Muth i 
małego świętego jeziorka, do wejścia południowo-wschodnie
go świątyni Amona i była ujęta 130 do siebie zwróconemi 
sfinksami; trzecia rozpoczynała się od kolosów Memnona i 
prowadziła przez Nil do głównego wejścia, t. z. do zachodnie
go pylonu świątyni.

Na drodze naszej napotykamy przedewszystkiem za 
Pilonem Euergetesa świątynię Chonsa, zachowaną wprawdzie 
dobrze, ale nie przedstawiającą nic osobliwego. Skręcając zaś 
przy pierwszych palmach na prawo, spostrzegamy całkiem 
niespodzianie w szarym polu, małe nerkowatego kształtu je
ziorko, z nagiemi, pozbawionemi sitowia brzegami, otoczone 
niskim wałem ziemnym. Oko wędrowca błądzi wciąż między 
okaleczałemi posągami bóstw i statuami, rozrzuconemi w nie
ładzie po polu, a częściowo wystającemi z powierzchni wodnej 
jeziora. Minąwszy wał, znajdujemy się w pośród ruin świą
tyni bogini Muth, która, jak się zdaje, służyła głównie jako 
skład pobożnych fundacji i wotyw. Statuy te ofiarowane przez 
bogate rodziny tebańskie tak dalece wypełniały ogromny przed
sionek świątyni Amona, że okazała się potrzeba innego dla 
nich pomieszczenia. I ztąd ciągnęła się, jak wzmiankowałem, 
na północ druga aleja sfinksów do południowych wrót świą
tyni Amona, Dziś zarastają ją cieniste sykomory, tamaryski 
i akacje. Dalej w pośród aleji sterczą rozwaliny podwójnego 
łuku, t. j. pylonu Haremheb o kamieniach rzeźbionych w mo- 
tywa dawnej epoki i pisma hieroglificzne, a po za niemi znów 
ciągnie się w nieskończoność obszar ruin, pylon za pylonem, 
obeliski, filary, nagromadzenie rozwalin i wyszczerbionych po
sągów. Z pośród palm wygląda malowniczo Pylon królowej 
Hatszepsowet, w którego niszach ongi stały królewskie statuy, 
pojąc się słońcem i południową naturą; dziś pozostały z nich 
jeszcze tylko dwa posągi króla Amenofisa I i Tutmozysa II; 
ostatny bardzo uszkodzony.

Teraz znów nowe i olbrzymie wrota. Są to już siódme
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z rzędu, które mijamy, dążąc do zachodniego frontu świątyni 
Amonowej i przed nią ciągnącej się trzeciej, nadzwyczajnie 
zachowanej aleji sfinksów, ocienionej gajem palm, z pośród 
których wyglądają ubożuchne domostwa Fellahów. Tu znaj
dowało się majestatyczne wejście do tebańskiego świętego 
przybytku, do tej pomnikowo wieczystej kreacji starożytnego 
Egiptu, nie znającej dotąd w świecie współzawodnictwa. Było 
ono najpotężniejszem arcydziełem architektonicznej twórczo
ści! O rozmiarze tej świątyni olbrzymów można mieć w y
obrażenie, porównując ją z kolońską katedrą; otóż wnętrze 
tej katedry równa się objętości tylko tej jednej hali hyposty- 
lowej, a cała świątynia tebańska liczyła 1/2 km. długości od 
zachodniego pylonu do wschodniego łuku. Przez wielki za
chodni pylon, 43 m. wysoki i 113  szeroki, pochodzący z epoki 
Ptolemeuszów, było wejście do wielkiego podwórza wspar
tego na szeregach kolumn i posągów; środek tegoż podwórza 
przedzielała kolumnada, za którą się znajdował pylon II. Przez 
tenże wstępowało się do cudu cudów budownictwa starożyt
nego, do ogromnej hali hypostylowej, do istnego lasu olbrzy
mich filarów, wznoszących dumnie ku niebu rozkwitłe swe 
kapitele. Wówczas stało tam 134 kolumn w 16 rzędach usze
regowanych, a każda z nich była 21 metrów wysoka i miała 
10 metrów objętości. Prawdziwa twierdza wysnuta z baśni, 
dla boga-słońca, który królował niepodzielnie jako wszech
potężny władzca.

A dalej w błędnem kole następują po sobie pylony, po
dwórza filarowe, obeliski, bezładnie nagromadzone zwalone 
mury i wreszcie chaotyczne ruiny świątyni Tutmozysa III. 
Długi szereg władzców bowiem począwszy od 12 dynastji aż 
do Ptolemeuszów zostawił tu swe ślady i piętno w nagroma
dzeniu nowych przybudowań. Liczne napisy ścienne rozwi
jają nam minione epoki z kultu tysięcy lat, mówią nam o w y
prawach wojennych Tutmozysa III, o walkach Sethosa I, o 
umowie pokojowej, jaką Ramzes III zawarł z mało-azjatycki- 
mi Hethytami, o zwycięstwie Sesoncha nad Rehabeamem, 
synem króla Salomona i t. d.

Na północ od murów ochraniających święty krąg, widzi-
15*
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my jeszcze jedną dobrze zachowaną małą świątynię boga 
Ptah. Stoi w niej posąg bogini Sekket o lwiej głowie, a wyraz 
jej tak dziki i okrutny, że zabobonni Arabowie, wierzący w 
gusła i złe duchy, upatrują w niej złowrogiego demona. Pod
czas wykopalisk u jej stóp zasypały gruzy siedmioro dzieci i 
odtąd utrwaliło się wierzenie, że ów demon pochłania małe 
dzieci. Wszystkie te gigantyczne łuki i hale, te olbrzymie 
filary, pozostają świadectwem niezłomnem potężnej energji i 
twórczej siły dawnego Egiptu.

One nam mówią wymowniej, niż dzieje pisane, jak głębo
ko tkwiła religja i siła wiary ludu prostego, który trwał przy 
swych bogach, słuchał kapłanów, czcił wyniesionych do go
dności boga Faraonów i ślepo im służył. I ta spoistość two
rzyła państwo, tworzyła wiekuiste dzieła i trwała kilka tysięcy 
lat. Wzruszającą jest doprawdy myśl, jaki ogrom pracy zniósł 
ten lud w ofierze, ile stopni przejść musiał, ile pylonów i hal, 
ten poniewierany niewolnik, nim dostąpił szczęścia wstępu do 
wiecznej ciemnicy, gdzie królowało bóstwo, wszechmocny 
pan, by tam wznieść swe modły ku niemu i złożyć ofiary.

W świetle dnia promiennego sterczą te ruiny szare i mar
twe, osypane rozpadającym się gruzem, jakby wstecz zadu
mane w wieczystość lat tysięcy, jakby fragment umilkłego na 
zawsze eposu. Lecz w nocy, gdy srebrzysty blask księżyco
w y swą świetlną nicią pajęczą kolumny zasnuwa, budzą się 
te filary-olbrzymy, sfinksy i posągi z wiekuistego snu i spo
czynku. Zimne i sztywne poprzednio, zdają się nagle na
bierać życia i lekkiego uśmiechu; jeszcze potężniej podnoszą 
się ku gwiazdom, jakby tajemniczo nam szeptać chciały o 
dziejach dawno wymarłych rodów ludzkich, o życiu, marze
niach, dążeniach i wysiłkach ludów. Pogrążają nas wtedy 
w świat inny, w świat nieznanych tajemnic ludzkości, nie od
słaniając nam jednakże nawet ich rąbka.

Nazajutrz pojechaliśmy na osłach w licznem towarzystwie, 
złożonem również z kilku Angielek i Amerykanów pod prze
wodnictwem naszego Dragomana, na brzeg zachodni Nilu, do 
grobów królewskich. Słoneczny wiosenny poranek był cu
downy, promienny i ciepły, powietrze tak przedziwnie łago-
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dne i przepełnione wonią złoto-żółtych mimoz, rozkwitłych 
bujnie przy drodze, że i pogoda dnia udzielała się naszej oślej 
kawalkadzie. Byliśmy wszyscy w wesołym nastroju, a że 
słońce piekło, więc jeźdźcy mieli na głowach kaski południo
we chroniące od udaru, panie zaś powłóczyste zielone woale 
i jasny letni ubiór. Barwny ten orszak dopełniali poganiacze 
osłów, popędzający je za nami z głośnem nawoływaniem. 
Usiedliśmy z osłami do barki Nilowej (dahabije) i przeprawi
liśmy się na drugi brzeg w kierunku północnym, a we dwie 
godziny mniejwięcej stanęliśmy w świątyni króla Sethosa. — 
Jestto właściwie świątynia grobowa (mauzoleum egipskie) i 
zarazem przystanek i miejsce wypoczynku dla procesji, które

Dolina śmierci.

kiedyż z Teb do Nekropoli zdążały. Kilka tam dobrze zacho
wanych płaskorzeźb pozostały jeszcze na ścianach (n. p. Sethi 
i Ramzes przed bogami), zresztą nic więcej, tylko cisza gro
bowa i mrok świątynny. Droga wiodła dalej ku górom, skrę
ciła wkrótce w duże „Wady“, a potem w wąską kamienistą 
dolinę, otoczoną stromemi ścianami skalnemi. Coraz węższą 
i wspanialszą stawała się ta dolina, prawdziwy szlak śmierci, 
gdzie ani ptak, ani owad lub cień żyjący się nie ukazuje i tu 
na wschód, między stromemi nagiemi złomami górskiemi, wśród 
krajobrazu tak głębokiego smutku i opuszczenia, wznoszą się 
groby niegdyś tak wszechwładnych Faraonów, którzy na 
ostateczny spoczynek obrali sobie te dalekie stoki martwych
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stromych skał, aby nikt im nie zamącał ostatecznego snu wie
czystego.

A jednak los zrządził inaczej. Rabusie groby ograbili i 
okradli, ciekawi badacze unieśli ich zwłoki do muzeum. Oko
ło 46 grobów zostało odgrzebanych i z nich nr. 11, 17 i 38 naj
bardziej zasługują na zwiedzenie. Długie korytarze prowadzą 
w głąb skał do przedsionka; na prawo i lewo są sale boczne, 
a w końcu tak jak i w nadziemnych zwykłych świątyniach 
dochodzi się do sanktuarjum, t. j. do filarowej sali, w środku 
której w granitowym sarkofagu spoczywała mumja królew
ska. Ściany pokryte są barwnem malowidłem. Widzimy 
przedstawiony sąd ostateczny: jak Bóg na szali waży złe i do
bre czyny zmarłego, jak Izis na progu do boga-słońca się mo
dli, jak bogini śmierci „Muth“ wchodzącego nieboszczyka 
przyjmuje, skrzydłami swemi osłania i do łodzi boga-słońca 
odprowadza, z którym zmarły się łączy i w dziedzinę zaświata 
odpływa. Wszystko, co umiłował nieboszczyk za życia, sprzę
ty domowe, które polubił, lub inne jakie przedmioty, narzędzia, 
zabawki, n. p. modele żołnierzy, jeśli był wojskowym i t. p., 
złożyła mu do grobu pamięć tych, co kochali go na ziemi. Jak 
ziarna rośliny zachowują jądro życiowe, gdy się je przed wil
gocią uchroni i w roku następnym znów do nowego życia się 
budzą, tak samo wierzyli starzy Egipcjanie, że ciała zmarłych 
do nowego życia zmartwychwstaną, skoro się je zachowa od 
zgnilizny i rozkładu. Dla tego też tak po mistrzowsku pojęli 
sztukę balsamowania,*) by tęsknotę swą za życiem dalszem 
pośmiertnem módz urzeczywistnić.

Nr. 11 stanowi grób króla Ramzesa III, odkryty przez 
Bruce’a, to też zowią go grobem Bruce’a i słynie malowidła
mi, przedstawiającemi grających harfistów. Nr. 17 jest gro-

*) Balsamowanie polegało przedewszystkiem na usunięciu mózgu, płuc, 
wnętrzności i serca, a następnie zanurzano zwłoki nieboszczyka do sadzawki 
napełnionej słoną wodą, w której pozostawały one przez 70 dni. — Po upły
wie tego terminu wkładano je dla osuszenia do kamiennej rury, przez którą 
przepływało gorące powietrze. Następnie balsamiści obmywali ciało święconą 
wodą a wnętrze winem palmowem i wypełniali je pachnącemi ziołami, tro
cinami i wonnemi żywicami. W końcu obwijali kapłani każdy członek taś
mami, na których wypisane były modlitwy i zaklęcia.
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bowcem króla Sethosa I, odznacza się prześlicznie malowanym 
sufitem w stugłowe małpy, krokodyle i t. p., a przedewszyst- 
kiem płaskorzeźbą samego Faraona, który małżonkę swą trzy
ma za obie ręce i patrzy jej głęboko w oczy. „Ils sont ivres 
d’amour,“ powiedział o tej grupie Loti. Nr. 38 należy do króla 
Amenofisa II; jestto jedyny grób, gdzie się dotąd przechowuje 
królewska mumja, oraz trzy inne. Odwinięte płaty odkrywa
ją szyję i głowę, które są doskonale zachowane, tylko suche i 
zczerniałe. Niepodobna opisać uczucia, jakie sprawia widok 
tego monarchy, który żył 3500 lat przed nami.

Groby królowych położone są jeszcze nieco dalej, o kwa
drans drogi od Dehr el Medina. Najznaczniejszym jest grobo
wiec królowej Teji, małżonki Amenhotepa III (na 1500 lat przed

Skarabeusz.

Chr.), odkryty przez Amerykanina Davis’a. Przy otwarciu 
odnaleziono w nim mnóstwo przedmiotów z zamierzchłych 
owych czasów. W środku trumny leżała niedbale rzucona 
różowa jedwabna poduszka, obok stał złocony fotel z porę
czami, oraz powóz cały powleczony złotą blachą z dyszlem 
i zaprzęgiem, złocone łóżko, wielkie skrzynie, 72 dzbanów 
z różnemi ofiarami: balsamowanem mięsem, chlebem, pszeni
cą, miodem i t. d.

Zazwyczaj przy mumjach znajdywano chrabąszcze t.z. „ska
rabeusze", wyrobione ze szlamu Nilowego lub z kamienia. Na 
nich wyryty był napis, wymieniona dynastja lub imię Faraona. 
Były one symbolem twórczości i nieśmiertelności, gdyż starzy 
Egipcjanie zauważyli właściwość tych chrabąszczy, t. j. ich 
nader szybkie rozmnażanie się w szlamie Nilowym po opada
niu wody. Następnie upatrywali Egipcjanie w ich okrągławej 
formie oraz połyskiwaniu skrzydeł pewne podobieństwo z bla-



skiem słońca i jego kształtem, i dla tego oddawali im boską 
cześć. Później wyrabiano skarabeusze ze szlamu Nilowego i 
Egipcjanki nosiły je jako naszyjniki oraz inne ozdoby.

Z głębin grobów królewskich prowadzi dalej w górę wą
ska ścieżyna wśród skał. Ze szczytu roztacza się znów cudny 
widok na daleką przestrzeń. Znów ma się przed oczami świe- 
tlano-modrą wstęgę Nilu o białych felukowych żaglach, py
lony świątyni Karnaku, które się od matowej zieleni wyraźnie 
odrzynają i siedzące na skraju pustyni dwa kolosy Memnona. 
Schodząc nieco w dół krętą drożyną mamy na prawo piękny 
widnokrąg skalisty, Dehr el Bari, z wielką wykutą w kamien
nych złomach świątynią Amona, którą wznieść kazała królowa 
Hatszepsowet. Znużeni i głodni zatrzymaliśmy się tu na krót
ki wypoczynek. Śniadanie tak pożądane spożyliśmy w po
bliskim Rest-House, w czasie którego okrążała nas chmara 
handlarzy starożytności, chciwych na bakszysze, bawiąc nas 
natrętnem zaofiarowaniem towaru.

Ta świątynia słynie z budowli i zdobnictwa wewnętrzne
go. Podanie niesie, że królowa Hatszepsowet, siostra, żona i 
współregentka króla Tutmozysa III, dama bardzo indywidual
na, przedsięwzięła osobną wyprawę do Puntu w krainie So
mali, aby ztamtąd przywieść szczególny rodzaj akacji, prze
znaczony dla świątyni. Podobno kraj ten, oraz wzgórza jego, 
spadające terasami, tak jej przypadł do gustu, że pastanowiła 
wzorować na nim swą nową świątynię. Jednak odkrycie 
wiele starszej, położonej opodal świątyni Mentuhotep, o po
dobnej terasowej architekturze, pozwala twierdzić, że nie kró
lowa, ale już Mentuhotep był pierwszy, który ten styl zastoso
wał. On również urządzał, jak znanem jest z dziejów, wypra
wę do Puntu i to o wiele wcześniej, niż Hatszepsowet. Świą
tynia jest dziełem skończenie harmonijnem, o ślicznem wnętrzu 
i działaniu wrażeń świetlnych i sprawia prawie wrażenie sztu
ki greckiej. W miejsce masywnych i ciężkich pylonów stoją 
tu trzy spiętrzone, jedna na drugiej terasy, do których przez 
środek prowadzą schody z poręczami. Po obu zaś stronach 
poręczy ciągną się portyki długie, t. j. hale wsparte na wy
smukłych estetycznych filarach, które się opierają o coraz w y-

232 Dehr el Bari, świątynia królowej Hatszepsowet, świątynia Mentuhotep.
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żej położoną terasę. Trzecia najwyżej położona terasa leży 
wprost przy ścianie skalnej i zawiera salę przenajświętszego 
kultu. Wysoki mur o jednym pylonie i 2 obeliski, między 
którymi wiodła aleja sfinksów, tworzyły obramowanie tej 
przedziwnej świątyni. Mur, pylon i aleja sfinksów dziś już 
nie istnieją. Dekoracje zaś i malowidła ścienne mocno uszko
dzone. Utrzymują, że sam małżonek Tutmozys III chciał za
trzeć pamięć swej despotycznej siostry i żony, jaka mu się nie
zbyt głęboko w serce wryła; fragment jej bowiem przechowa
ny w muzeum w Kairze, okazuje nam ją jako niewiastę bardzo 
niesympatyczną, o dzikim wyrazie twarzy, małą i przysadzi
stą. Możliwe też, że do zniszczenia przyczynili się mnisi, któ-

Abydos.

rzy świątynię w latach późniejszych zamieszkiwali i na klasz
tor obrócili. Tylko drugi portyk zawiera nieco płaskorzeźb, 
a w kaplicach 3-go portyku znajdują się jeszcze malowidła 
rzadkiej czystości linji i harmonji barw, przedstawiające szcze
góły wyprawy, okręta, morze; nawet ryby i chałupy miesz
kańców Puntu tak są trafnie, oddane, że niezawodnie są one 
dziełem pędzla wybitniejszego artysty. Wdzięczny i łagodny 
styl świątyni tworzy uderzający kontrast z surowem otocze
niem skalnem.



Przejeżdżamy na naszych osiołkach obok pogrążonej w 
gruzach bezładnych i blokach kamiennych, świątyni Mentuho- 
tep (najstarszej w zachodnich Tebach, 2000 przed Chr.) ku 
wzgórzom Abdel el Kurna i Kurnet Murai. Tu spoczywają 
niezliczone groby dostojników państwa i szlachty. Tu kazali 
składać swe szczątki na wieczny spoczynek dworzanie i wo
dzowie, oraz słynni architekci świątyni Amona, opromienieni 
za życia łaską Faraonów. Spoczywają tu również przedstawi
ciele innych wyższych urzędów państwowych, oraz ducho
wieństwa. Podczas gdy groby królewskie przedstawiają w y
obrażenie mistycznej i ceremonialnej treści, w grobowcach

234  Groby prywatne dostojników królewskich i szlachty w Abdel Kurna.

dworzan widzimy fragmentu z ich życia prywatnego. Widzi
my jak zmarli żyli ongi we własnym domu wśród rodziny, jak 
jedli i pili, jak wiedli przed majestat królewski przedstawicieli 
podbitych ludów z ich darami i daniną i t. d. Ale nie brak też 
i chwil używania i rozkoszy, upiększonych muzyką i tańcem. 
Całość ta oddana czarownie, a przy jej czterowiersz:

Niech śpiewa, niech tańczy przed Tobą dziewica,
Baw się i całuj różane jej lica,
Gdyż może już jutro w dolinie milczenia 
Przysłoni i Ciebie cisza zapomnienia!

Taki napis umieszczony jest na grobie Neferhotepa i przy
pomina żywo epikurejską mądrość i filozofię. Jest on prawie 
zupełnie równobrzmiący z jednym z wierszy Lorenza Medy-
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ceusza,*) choć całe 3000 lat dzielą tego poetę od czasów Fara
onów. Wszystko na świecie ginie, kruszy się, rozpada, tylko 
dusza ludzka pozostaje niezmienna!

Godnym widzenia jest grób wielkiego „Huja“. Oprócz 
wesołych motywów spotykamy tu moc obrazów poważnej 
treści, które przedstawiają przebieg doczesnego żywota. Są 
to sceny pogrzebowe, połączone z uroczystościami na cześć 
zmarłych. Mamy tu ogólny rozwój staroegipskiego życia w

Ramasseum.

najróżnorodniejszych jego przejawach, jakich w żadnym wię
cej nie napotykamy kraju. Świątynia dehr el Medina z czasów 
Ptolemeusza odległa jest tylko o kwadrans od Abdel Kurna, 
jest jednak prawie całkowicie zburzona. Ramasseum, świąty
nia Ramzesa III, oddalona od dehr el Bari o 20 minut i poło
żona na wschód od Kurnet Murai, jest dobrze zachowana i 
robi wrażenie okazałe. Była to niegdyś świątnica domowa 
Faraona, oraz kreacja jego własnego pomysłu. Obok potęż
nych filarów i doskonale zachowanych płaskorzeźb widzimy 
w drugim dziedzińcu olbrzymie fragmentu kolosalnych posą-

*) Quanto a bella giowinezza 
Che si fugge tutta via — 
Chi vuol esser lieto, sia: 
Di doman non e certezza!

O, jak piękny raj młodości,
Co z chwilą każdą ulata,
Śpiesz się, kto chce użyć świata 
O jutrze niemasz pewności.
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gów królewskich, które Kambyzes kazał strącić i zniszczyć. 
Na wschodniej stronie mieszczą się osobliwe sklepione galerje, 
które prawdopodobnie służyły jako składy; przypuszczalnie 
pochodzą one jednakże z czasów późniejszych.

O 20 minut drogi dalej od Ramasseum leży osada Medinet 
Habu. Są tu trzy zasadniczo różne budowle: 1) pałac Ram
zesa III, gdzie Faraon onego czasu wraz z otoczeniem obcho
dził uroczystości dworskie; dziś prawie całkowicie zniszczo
ny. 2) Mała świątynia królowej Hatszepsowet i jej małżonka

Wnętrze świątyni Medinet Habu.

Tutmozysa III, i 3) właściwa i przepyszna świątynia Medynet 
Habu, zbudowana przez Ramzesa III 1200 r. przed Chr., które
go czyny bohaterskie na lądzie i morzu opiewają ogromnych 
rozmiarów malowidła ścienne. Wejście doń stanowi wysoki 
pylon, budowla oryginalna, tworząca kształtem swym jakby 
rodzaj potężnej fortecy. Pylon ten był połączony z pałacem 
królewskim, przytykającym bezpośrednio do świątyni. Po 
przez dwa dalsze pylony i podwórza kolumnowe dostajemy się 
do hypostylowej hali, gdzie się mieści cały szereg sal, poświę
conych kultom i najświętszy przybytek. Zaraz na wstępie
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uderzają przybysza odłamy całego szeregu tak zwanych fila
rów Ozirisa. Są to posągi olbrzymie, które wsparte o kolu
mnę służyły za podporę dachu. W polichromii ściennej uwagę 
zwraca jeden dziwny obraz, przedstawiający niezmierną licz
bę jeńców, którym król uciąć kazał prawe ręce i organa płcio
we, aby za karę już więcej ani pracować, ani zarabiać, ani 
rozmnażać się nie mogli.

Kolosy Memnona.

Zwolna chylił się dzień ku zachodowi i modro szary zmrok 
ścielił się po nad samotną doliną, do której zbliżaliśmy się jako 
do ostatecznego celu wycieczki, t. j. do kolosów Memnona. 
Skalne szczyty grobów królewskich i uroczysta poważna 
świątynia, dopiero co przez nas opuszczona, płonęły jeszcze 
w blaskach zachodzącego słońca. Już pasterze gnali swe 
trzody do domu, gdyż zdała odzywało się beczenie owiec i 
kóz, a wśród nich zabrzmiewał groźny głos wielbłądzi i od 
czasu do czasu ludzkie nawoływania. Zbliżamy się do olbrzy
mów kamiennych,*) ku Nilowi. Jak nieruchome stróże z głazu 
wśród zieleni łanów stoją one tam na skraju pustyni i patrzą 
stężałe i tajemnicze w nieskończoną dal, na rozkwitłe błonia,

*) Posągi te rzeźbione 27 r. przed Chr. z twardego piaskowca, pękły 
wskutek trzęsienia ziemi. Za każdym razem, gdy promienia słońca porannego 
je rozgrzeją, wydają one żałosny melancholijny dźwięk. To zjawisko tłó-
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na beznadziejny ogrom pustyni. Przedstawiają one Faraona 
Amenofisa III, który wzniósł świątynię Luksorską i stały ongi 
przed wrotami tej ogromnej świątnicy, która niestety znikła 
bez śladu z powierzchni ziemi. Na wędrownych Grekach w y
wierały te kolosy kiedyś ogromne mistyczne wrażenie. Uwa
żali je bowiem jako posągi Memnona, bohatera i najpiękniejsze
go człowieka Homerowskiej Troi, który był synem bogini Eos 
(Aurora) i Titonusa. Niegdyś przybył on na pomoc wujowi 
swemu Pryamowi do Troi, lecz ugodzony śmiertelnie strzałą 
Achillesa, żywot swój bohaterski zakończył.

Gdyśmy w hotelu naszym stanęli, rysowały się już na 
horyzoncie ciemno góry pustynne, a wzdłuż Nilu rozpościerała 
się zlekka szara wstęga mgły. Gdzie niegdzie zaświtała cicha 
gwiazdka na niebie. Byliśmy bardzo znużeni, ale w nastroju 
bardzo podniosłym i szczęśliwym i radzi, żeśmy tyle zabyt
ków z dziejów zamierzchłych widzieć mogli. Wracaliśmy te
raz znów do życia szablonowego i banalnej etykiety. My 
panowie w smokingach, a panie w jasnych wieczornych toale
tach, zasiedliśmy gwarząc wesoło do obiadu, a następnie w 
salonach hotelowych. Tu przeciągnęła się rozmowa nasza 
przy cygarach i czarnej tureckiej kawie aż do późnej nocy. 
Artystyczna gra na harfie upiększyła nam ten ostatni wieczór 
i wspomnienie z Luksoru.

maczyli sobie Grecy jako skargę, którą poległy syn „Memnon“ wita matkę 
jutrzenkę „Eos“, a ta nawzajem roni łzy (rosa) nad stratą ukochanego dziecka. 
Strabo był pierwszy, który to zjawisko zauważył i opisał. Dziś ono fizykal
nie jest nietrudne do wytłómaczenia: przy silniejszej zmianie temperatury 
odrywają się od posągów cząsteczki gipsowe, które odbijając się o stężałą 
masę, dźwięk ten wydawają.



Rozdział dziewiąty.

Z Luksoru do Assuanu.
Nazajutrz o 9-tej zrana podążaliśmy dalej na południe do 

Assuanu, aż do położonego powyżej I katarakty portu Szelal, 
ostatniej stacji kolei Górnego Egiptu. Podróż od Luksoru do 
Assuanu trwa 8 godzin, przestrzeń ta wynosi 130 mil długości. 
Droga ciągnie się przez pustynię pozbawioną roślinności, a 
upał i kurz dręczą tu niemiłosiernie. Nic prócz żółtych pias- 
czystych przestrzeni libijskiej pustyni; tylko przypadkowo 
dojrzy oko przez żaluzją zasłonięte okienko szeroką płaszczy
znę Nilu, i raz po raz biedne osady i oazy, które wśród jedno
stajnego krajobrazu tworzą trochę urozmaicenia. Mijamy naj
pierw Armant*) o wielkiej fabryce cukru, potem miasto okrę
gowe Esne,**) posiadające nową tamę Nilową (barage) w 1909 
wykończoną i wielką świątynię tylko w części dotąd odko
paną, poświęconą bogowi kóz „Chnum“, która dziwnym zbie
giem okoliczności zawiera wiele pamiątkowych napisów, od
noszących się do cesarza rzymskiego Decjusza. Potem prze
jeżdżamy przez Edfu, niegdyś znaczny gród Ptolemejski i dziś 
jeszcze poważne środowisko handlowe, mające 14 000 miesz-

*) Znaną jest w tem mieście hodowla złych psów pochodzących z krzy
żówki francuskiej, i egipskiej rasy, przypuszczalnie nawet wilków pustynnych.

**) Wyrobem miejscowym w Esne są malownicze koszyki, przeplatane 
białą i czerwoną słomką.
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kańców i warsztaty wyrobów bawełnianych, modrej barwy, 
oraz garncarskich. Tu stoi wielka świątynia Horusa, najlepiej 
zachowany gmach egipski z epoki Ptolemeuszów. Przez py
lon zdobny w dwie wysokie wieżyce, przekraczamy czworo
boczne podwórze objęte filarami; w środku stoi ołtarz niby 
to miejsce zgromadzenia ludu na ofiary i modły. Za podwó
rzem następuje właściwa świątynia na dosyć wyniosłej terasie
0 schodowem doń wejściu. I tu również mamy najprzód przed
sionek, dalej sale zdobne w filary, w końcu stajemy przed sank- 
tuarjum, pogrążonem w magicznym, tajemniczym cieniu, który 
ukrywa postać bóstwa. Tu daleko wyraźniej rozeznajemy 
typowe zarysy egipskiej świątnicy, o wiele dokładniej, niż w 
tych po części w gruzach leżących gmachach tebańskich. 
Kamery boczne przy głównych salach zawierają mnóstwo 
przeróżnych sprzętów religijnych, służących do uroczystości, 
a na terasie dachu mieszczą się jeszcze specjalne pokoje dla 
tajemniczej czci wielbionego w całym Egipcie wszechmocnego 
boga śmierci „Ozirisa“. Z dachu tego ciągnie się widok nie
zwykły na daleką zieloną równinę, na wijący się w bezkresną 
dal Nil, i na bladoróżowe skały łańcucha górskiego.

I znów Nilem w górę. Nie zadługo ukazują się nam malo
wnicze ruiny świątyni Kom Ombo. Ale co za kontrast! U 
stóp świątyni piętrzy się ogromny wodny rezerwoar o wyso
kim kominie, skąd kłębią się czarne dymne chmury ku lazurom 
nieba, aby wodę Nilową podnieść na 25 metrów w górę, i na
stępnie rozlać ją po polach na tej wysokości położonych. Posta
wili go bankierowie Sir Ernest Cassel i Suarez i w ten sposób 
znaczny kawał ziemi pustynnej stał się urodzajnym. Tam 
gdzie przed kilku laty ciągnęła się pusta wydma piasczysta, 
na której nawet dźbło nie wyrastało, powstała naraz żyzna 
okolica, wydająca obficie żyto, pszenicę, trzcinę cukrową, ku
kurydzę i t. d. Prócz tego kwitnie w okolicy bardzo pomyślnie 
handel. Kom Ombo jesti punktem zbornym dla wychodzącej 
ztąd karawany do Sudanu; to też tamtejsi handlarze zaofiaro- 
wują zwykle już na dworcu wiele towaru sudańskiego jako 
to: wachlarze z plecionki, baty hypopotamowe, tygrysie skóry
i t. p. Znajduje się tu też podwójna świątynia Horusa i Sobka,
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zbudowana wedle tych samych planów, co Esneńska. Jest 
ona bardzo zniszczoną; pozostały z niej tylko nieźle zachowa
ne płaskorzeźby przedstawiające kobiety bez bioder i męż
czyzny o piersiach kobiecych. Te dziwaczne dwupłciowe oka
zy podają wypełnione przeróżnem jadłem półmiski bogom i 
królom, którzy chciwie po nie wyciągają ręce. Widzimy, że 
już wówczas widocznie znanym i pożądanym był Faraonom 
bakszysz. Słowo to przejmuje turystów prawdziwą zgrozą, 
gdyż w Egipcie natrętnie się go domagają wszyscy, młodzi i

Assuan.

starzy, poganiacz osłów jak i dragoman etc. Jestto widoczny 
spadek demoralizującego wpływu po starożytnych rządach 
Faraonów, odziedziczony przez młody Egipt.

Nareszcie zbliżamy się do ostatecznego kresu naszej po
dróży, do Assuanu. Krajobraz niezwykłej urody i oryginalno
ści rozsnuwa się przed naszemi oczyma. Na wschodnim brze
gu rysują się gęsto gaje palmowe, a niskie domostwa miasta 
ciągną się na ich tle. Przeciwległe zaś brzegi ukazują nam 
złotożółtą pustynię z piętrzącym się ku niebu łańcuchem skali
stych wyżyn, które na tle całości odbijają się dziwnie piękną 
barwą. Są one pokryte piaskiem i lśnią w oddali nieuchwytną

Dr. Brodzki. Przez Włochy do Ziemi Faraonów. 16



grą kolorytu. Tu i tam uśmiecha się ku nam melancholijnie 
samotny grób szejka lub jakiego innego wiernego wyzna
wcy Islamu. Przed nami rozpościera się umajona ogrodami 
wyspa Elefantine, a między nią a miastem szumi rzeka usiana 
setkami łodzi Nilowych (dahabijeh i felluki), unoszących ze 
sobą wioślarzy: czarnych Berberów nucących smętną, mono
tonną pieśń rybacką. Assuan jest obecnie najważniejszem 
miastem Egiptu przy pierwszej katarakcie Nilu, a zarazem w y
braną miejscowością leczniczą kraju. Wielkie wspaniałe ho
tele, jak: Katarakt, Savoy, oraz mniejszy Grand Hotel są tak 
przepełnione gośćmi w głównym sezonie, że tylko z trudnością 
pokój dostać można. Dla nas jednak okazał się dyrektor 
Steiger z Kataraktu dosyć łaskawym. Panie na pierwszą noc 
otrzymały po wielkich prośbach pokoje służbowe wobec zu
pełnego braku innych, a nam mężczyznom przypadły łazienki 
w udziale. Zbiegowisko ludzkie jest ogromne; najwytwor
niejszy świat amerykański i europejski zjeżdża tu, aby zimę 
w ciepłym klimacie przyjemnie spędzić. Ale zapominać nie 
trzeba, że wielce suche powietrze działa po dłuższym prze
ciągu czasu wydelikacająco, że zaś częste i chłodne wiatry 
łatwo wywołują zaziębienie. To też i w Assuanie jest pod 
tym względem ostrożność zalecona i nigdy nie trzeba o flane- 
lowem odzieniu zapominać. Przedewszystkiem ostrzegam 
nerkowo-chorych przed zaziębieniem, którzy w „Assuankamp"  
albo „Neufeldkamp“ dzień i noc na powietrzu w leżakach spę
dzają. W dzień wypiekają się oni na słońcu, a w nocy, gdzie 
temperatura zwykle o 10 stopni, a nawet czasem poniżej zera 
spada, marzną i przez to stan nerek pogarszają. Widziałem 
nefrytyków, którym pobyt w Assuanie nawet przyniósł przez 
to więcej szkody niż korzyści. Tak zresztą można tu po nad
miar używać uzdrawiającego promieniowania słonecznego na 
tej granicy Nubji, o 600 mil od Kairu oddalonej.

Zdumiewającem się wydaje, że tu wśród na pół dzikiego 
świata mamy w hotelach ten sam komfort za te same pienią
dze, co w Ostendzie, lub Monte Carlo. Dzień upływa na róż
norodnych sportach, na gymkanach, przejażdżkach na osłach 
i wielbłądach, wiosłowaniu na Nilu, popisach tenisowych i gol-

242 Wyspa Elefantine, Katarakt-, Grand- i Savoy-hótele w Assuanie.
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fie. Wszyscy bez wyjątku na wiek i stanowisko, panie i pano
wie, którzy przybyli z wszelkich zakątków świata, dziwacznie 
nieraz odziani i mówiący różnemi językami, biorą chętnie 
w nich udział. Wieczorem zaś całe towarzystwo w full dress 
udaje się na koncert, bal, lub też na partję bridge’a.

Assuan jest niezaprzeczalnie najbardziej malowniczą miej
scowością Górnego Egiptu. Wybrzeże, t. j. quai ujęte aleją 
starych drzew sprawia wrażenie Włoch; tylko żywy zawsze 
ruch nad brzegiem i różne rasy plemion egipskich, mianowicie

Dom egipski.

Nubijczycy czyli Berberowie oraz Beszarin-beduini, przypomi
nają nam, że jesteśmy na ziemi Faraonów. Bazary przepeł
nione są towarem z Sudanu jako to: łańcuchami z pereł, bronią, 
batami hypopotamowemi, laskami, torbami ze skóry, tygry- 
siemi futrami i jedwabnemi chustkami. Oczywiście przedmioty 
te kuszą turystę, ogląda je i kupuje, aby przywieść do domu 
pamiątkę z Górnego Egiptu. W późnej wieczornej godzinie, 
gdy sierp księżyca zabłyśnie jakby złota łódź na niebie, a naj
piękniejsza konstelacja gwiaździsta: „włosy Bereniki" ,*) po
czyna świtać u zenitu, wydaje nam się krajobraz ten jak w ba
śni srebrną poświatą owiany. O tej godzinie przechadzka nad

*) Berenice, żona Ptolemusza Euergetesa, która ślubowała wspaniałe 
swoje włosy bogini Afrodycie, za co ją astronom Konon z Samos na niebie 
uwiecznił.

16*
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Nilem posiada urok niezrównany i upaja pięknością bajkowe
go świata. Do głównych i najciekawszych miejsc Assuanu i je
go zabytków należą Wyspa Elephantine" , „skalne groby" i 
„klasztor św. Symeona" od strony zachodniej, od strony zaś 
wschodniej „Obóz Beszarynów" i granitowe złomy, a w kie
runku południowym Grobla Nilowa, Katarakta i wyspa Philae. 
Wczesnym rankiem przeprawiamy się na wyspę Elephantine. 
Nazwa tylko przypomina, że niegdyś zaczynała się tu dzika

Beszaryni.

i do wnętrza Afryki wiodąca kraina słoni, dziś wygląda ona jak 
idyla, gdzie wśród cieni gajów palmowych wznosi się Savoy- 
hotel i kryją się dwie wioski Nubijskie, bielejące się z pomiędzy 
gęstwiny drzew pomarańczowych.

Wstępujemy na gruzy rozsypanych w proch domostw i 
świątyń dawno nieistniejącego żydowskiego grodu, który Cler- 
mont Ganneau odkrył z aramejskiego papirusu. Jeszcze na 
500 lat przed Chr. kwitła tu najbardziej wysunięta placówka 
jako garnizon pograniczny, a wojskowi żydowscy składali we
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własnych świątyniach ofiary i modły do wszechmocnego Jeho
wy. Dokumenta dowodzą także, że żydzi tutejsi w 17-tym 
roku panowania Darjusza podali petycję do króla, prosząc go 
o odbudowę własnej świątyni. Na wschód, tuż nad brzegiem 
Nilu, znajduje się ukryte w pośród sykomorów otwarte wejście 
do skalnego podziemia, w którem przechowuje się staroegipski 
miernik Nilu (nilometer). Więcej na zachód zaś wstępujemy 
przez głęboki żółty piasek do skalnych grobów dostojników i 
wyższych urzędników, pochodzących z różnych epok. Dalej 
prowadzi droga do samotnego pustynnego wgłębienia, gdzie 
słońce złoci swemi promieniami zwaliska chrześcijańskiego

Dziewczęta beszaryńskie.

klasztoru św. Symeona. Jestto ciekawa budowla o kształtach 
fortecy i bardzo uszkodzonym kościele w stylu bazylikowym.

Obóz Beszarynów leży na wschodnim brzegu. Mieszkają 
tam ci Beduini z żonami i dziećmi, osłami i końmi, oraz słyn- 
nemi wielbłądami w ubogich namiotach opodal miasta. Są to 
piękne bronzowe dzieci pustyni o delikatnym zakroju twarzy 
i wyrazistych oczach; u kobiet zwieszają się długie wspaniałe 
warkocze. Jadąc dalej konno z obozu ku południowi znajduje
my się nagle przed granitowemi złomami: są to kamieniołomy 
starego Egiptu. Milczące te głazy przemawiają do nas wzru
szająco głosem dawno minionych dziejów.

Tu w Assuanie, w tej prastarej, historycznej Syenie, nie
wolnicy Faraonów łamali te olbrzymie monolity dla obelisków,
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świątyń i posągów. Dlatego wbijali drewniane pale w skały 
i zwilżali otwory wodą, aby sącząc się, kamień łupała. Dziś 
jeszcze rozpoznać możemy wyraźnie otwory, gdzie były wep
chnięte kliny dla odrywania bloków, dziś jeszcze leżą liczne po
sągi bogów i kamienne trumny w stanie surowym i niezupełnie 
ociosanym.

Cała okolica na wschód od Assuanu do Szelal jest na po
kładzie granitowym i te skały granitowe Nilowego łożyska 
dały właśnie możność dokonania wszechświatowego arcy
dzieła, którem się nowoczesny Egipt szczyci, t. j. przeprowa-

Grobla Assuańska.

dzenia przez Nil olbrzymiej tamy, jaką jest grobla Assuańska. 
Obecnie szumi w pieniącym się wirze ogromna masa biało zie- 
lonawej wody przez dwie ogromne podniesione zastawy i roz
lewa się po polach, użyźniając dobroczynnym swym namułem 
i wilgocią całą ziemię egipską.

Zapewne wytrzymałość tej nadzwyczajnej budowli obli
czona jest na długie czasy; jednakże są fachowcy, którzy się 
zastanawiają nad strukturą grobli i nieco powątpiewają o jej 
trwałość.*) Sądzą, że skały Assuanu są tylko na powierzchni

*) Benjamin Backer, znakomity inżynier i powaga w swoim fachu, 
twierdzi jednak, że troska o groblę assuańska jest nieuzasadnioną.
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twarde, ze spodu jednak miękkie i spróchniałe, a więc dnia 
pewnego może się pomost zawalić, i setki tysięcy miljonów 
cbm. wody na miasto i okolicę rozlać i przez to cały owoc 
ludzkiej pracy i twórczości zniszczyć. Byłaby to wtedy kara 
za barbarzyński postępek dokonany względem wyspy Philae.

Świątynie bowiem na tej wyspie, zwłaszcza świątynia Naro
dzenia, czyli tak zwany Kiosk, pochodzą, jak świątynie w Kom- 
Ombo i w  Edfu, z  późniejszej epoki ptolomeuszowskiej, albo nawet 
rzymskiej. Jej artystyczną właściwością są wysmukłe kolum
ny i architrawy, oraz wyidealizowane postacie ludzkie, uwy-

Swiątynia na wyspie Philae.

datniające się w obydwu płaskorzeźbach „Izis i Hathor“ na 
pilonie. Ukazują nam one bóstwa o słodkich i niewinnych obli
czach i o smukłej postawie w przeciwstawieniu do surowego, 
tępego wyrazu siły w dziełach starotebańskiej sztuki. Świą
tynia ta takie sprawia wrażenie, że przyrównać ją można do 
Partenonu w Atenach. Pewien Amerykanin ofiarował nawet 
za nią cenę 40 000 Ł szterlingów, chcąc ją nabyć i uratować od 
zagłady, która jej grozi przez sztuczne nawodnienie z powodu 
grobli assuańskiej. Ofiara ta jednakże przyjętą nie została.

Na południowej stronie od grobli widzimy daleką prze
strzeń sztucznego nawodnienia, z którego smętnie wyglądają 
kapitele i ząbkowane mury tych dwóch zatopionych na tej w y
spie świątyń. Przed 15 laty wstępowało się doń jeszcze jak
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do zaczarowanej świątynnej ustroni. Palmy ocieniały kolo- 
nady, oraz podwórza świątnicy Izys i wysmukłe filary świą
tyni Narodzenia (Kiosk), a rozkwitłe mimozy niosły w dal 
upajającą woń, podczas gdy z dachu budowli ogarniał wzrok 
ku północy czarne skały katarakty Nilowej. Dziś cały ten 
urok znikł. Samotne stoją ruiny na nagiej powierzchni po
wleczonej mułem, w lecie, — od czerwca do listopada —, gdzie 
nawzbrana za groblą woda przez podniesione śluzy ma wolny

Podwórze świątyni w Philae.

bieg, a w zimie znów — od grudnia do maja — gdzie wodę się 
tamuje, pogrążone są one prawie całe w falach. Przyjdzie 
więc kiedyś czas, gdzie woda mury tego arcydzieła podmyje 
i całkowicie rozsadzi; jestto tylko kwestja kilku może lat.

Ale gospodarka agrarna Egiptu, a właściwie polityka an
gielska kolonialna potrzebowała dużo wody do polewania pól 
bawełnianych i wyciągania zeń odpowiednich zysków. Obe
cnie nasza epoka materializmu święci więc i ten tryumf nad 
romantyzmem przeszłości, mimo głosów oburzenia archeolo
gów wszelkich narodowości!



Rozdział jedenasty.

Sudan, powstanie Mahdiego, Faszoda.
Po wsze czasy był Assuan znacznem miastem. Miał on 

znaczenie garnizonu pogranicznego między Sudanem a właści
wym Egiptem, gdzie zarówno Faraonowie jak Persowie i Rzy
mianie trzymali swą straż przeciw łupieżczym napadom Nubij
czyków i sudańskich murzynów. Ztąd wyruszały też anglo- 
egipskie wyprawy w celu odzyskania Sudanu, które rozpoczęte 
zostały budową wojskowej kolei z Wadihalfa do Kartumu 
(z Assuanu do Wadihalfa są nieprzyzwyciężone trudności z po
wodu skalnego gruntu), podczas gdy angloegipska armja gro
madziła się w Dolnym Egipcie i gotowała się do marszu.

Sudan*) był za czasów Mehemed Ali ego wyłącznie pro
wincją egipską. W 1881 roku wystąpił młody szeik Mohamed 
Achmed, zwany „Mahdi“ i zbuntował lud do powstania. Po
dawał się za Mesjasza muzułmańskiego, zdawna oczekiwanego 
„el mahdi el muntazar" i wkrótce zdołał zgromadzić ogromną 
liczbę sfanatyzowanych Derwiszów i uciskany przez egipskich

*) Sudan czyli Belad es Sudan, t. i. Ziemia murzynów posiada z powo
du bliskości równika bardzo gorący klimat. W zimie jednak spada czasem 
termometr poniżej zera i te właśnie wielkie zmiany temperatury połączone 
z wyziewami bagien wywołują febrę. Roślinność jest bujna, całe lasy 
tamarynd i mimoz pokrywają kraj. Uprawianą jest pszenica, kukurydza, 
ryż, proso, konopie, bawełna, indygo, pieprz czerwony, wyrabia się gumę 
i jedwab. — Znajdują się tu w znacznej ilości słonie, nosorożce, hipopotamy, 
lwy, pantery, hyeny, szakale, strusie, krokodyle i węże, i dla tego ten kraj 
jest bardzo pożądany przez myśliwych. Sudańscy murzyni są wysokiego 
wzrostu, czarni jak węgiel na cienkich nogach bez łydek. Szpetne ich ko
biety noszą duże dzbany wody i kosze na głowie, lubią bardzo zmianę, to 
też rozwód jest bardzo częsty u Sudańczyków i prawie na porządku 
dziennym.
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gubernatorów i baszów lud nakłonić do odstępstwa. El Obeid, 
miasto stołeczne prowincji Kordofan, stało się siedzibą Mah- 
dystów i teroru, który jeszcze po śmierci Mahdiego w 1885 
pod rządami jego następcy Kalifa Abdulahi, a więc całe 18 lat 
pogrążył Sudan we krwi i okrucieństwie. Rząd egipski nie 
był w stanie opanować tego ruchu. Wysłano naprzód 10 000 
ludzi wojska egipskiego pod wodzą brytyjskiego pułkownika 
Hicks’a (listopad 1882 roku) przeciw powstańcom. Ten jednak
że wkrótce poległ, a armja jego wyginęła. Położenie Egiptu 
stawało się coraz groźniejsze, gdyż w tym samym czasie wy
buchł rokosz Arabiego Baszy, po którym, jak wiadomo, na
stąpiło bardzo szybko ostrzeliwanie i zajęcie Aleksandrji. Pro
wincja „Darfur“ wpadła również w ręce Mahdystów, a jej gu
bernator Slatin Basza*) przeszedł na ich stronę. Z tego tru
dnego położenia rząd egipski nie miał innego wejścia, jak po
wierzyć angielskiemu jenerałowi Gordonowi odebranie Suda
nu. Ten zaś niezwykle dzielny wódz i jako dawniejszy guber
nator Sudanu obznajomiony z krajem, podjął się ciężkiego za
dania, jednakże bez szczęścia i rezultatu. Łączność z Egiptem 
została bowiem przez Mahdystów przecięta i przez to jenerał 
pozostał bez posiłków. Podczas oblężenia Chartumu sam po
legł śmiercią bohaterską dnia 26-go stycznia 1884 r. Dopiero 
w 14 lat później, w 1898 roku, sprawa powtórnego zdobycia

*) Dzieje Rudolfa Slatina Baszy są jedną z najciekawszych opowieści. 
Urodzony w Austrji jako kupiec i oficer rezerwowy przybył do Egiptu i 
wstąpił do służby egipskiej w tym samym czasie, kiedy Gordon był jene- 
rał-gubernatorem Sudanu. Awansował szybko, a gdy kraj pod wodzą Mah- 
diego powstał, został nawet gubernatorem prowincji „Darfur", Nie mogąc 
się jednakże oprzeć Derwiszom, przystąpił otwarcie wobec swego wojska 
do wiary muzułmańskiej, co Gordona bardzo oburzyło,- Mahdi zapewnił 
mu życie w nagrodę za przeniewierstwo i początkowo obchodził się z nim 
dobrze. Potem jednak został zakuty w kajdany i musiał za następcy jego, 
kalifa Abdulahi przez 12 lat wytrzymać najcięższe cielesne i duchowe 
męki. Szczegóły opisuje sam w swej książce pod tytułem: „Ogniem i 
mieczem". Dopiero w marcu 1895 roku udało mu się zbiedz do Assuanu 
i pod wodzą Kitschenera wziąść udział w nowej wyprawie. Ponieważ 
znał dobrze Sudan i mowę miejscową, był bardzo pożądaną pomocą i po
został po szczęśliwie ukończonej wyprawie do Sudanu nadal na służbie 
anglo-egipskiej jako doradzca jenerał-gubernatora Sir Riginalda Wingate.
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została przedsięwzięta i pomyślnie*) zakończona. Poprowa
dził ją z nadzwyczajnie zręcznym zmysłem organizacyjnym 
lord Kitschener. Uzbrajając i ćwicząc wojsko w Dolnym Egip
cie, budował równocześnie kolej z Wadihalfa do Chartumu dla

1 millieme. 2 milliemes 1 piaster — 20 fen.
=  10 milliemes.

1/2 piastra =  10 fen.
- 5 milliemes.

Pieniądze egipskie.

transportów wojskowych. Pochód rozpoczął na lewym brze
gu Nilu z 25 000 ludzi, £ których 9000 było Anglików i nie da-

*) Na ten cel zażądał rząd egipski od kasy kredytowej czyli kontroli 
długów państwowych 500 000 Ł szterlingów, ale i tym razem udzielił sumę 
tę parlament angielski, gdyż kasa kredytowa odmówiła. Od tej chwili, jak 
również i od czasu pożyczki 3 000 000 Ł szterlingów na budowę grobli 
assuańskiej, znajduje się Egipt w zupełnej zależności finansowej od Anglji.

5 piastrów =  1 mk. 10 piastrów =  2 mk.
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leko Omdurmanu przy Kerreri 1898 roku udało mu się znisz
czyć całkowicie oddziały 40 000 Derwiszów. Kazał również 
zburzyć grób zmarłego w 1885 roku Mahdiego, a zwłoki jego 
wrzucić do Nilu. Czy mądrze postąpił, okażą to dzieje przy
szłe, gdyż wszyscy Mahometanie odczuwają głęboko profana
cję grobu swego proroka.

Po zdobyciu Sudanu rozszerzyły się granice brytyjskiego 
imperjum znacznie na wszystkie strony. Granica w kierunku 
Abisynji została naprzód wysunięta. Nie udało się jednak 
przyłączyć płaskowzgórza Abisyńskiego nad jeziorem Tsana, 
które ze względu na późniejsze prace regulacyjne w Nilu były
by pożądane i wielkiego znaczenia. Również i granicę fran
cuskiego Sudanu odsunięto od Nilu. Trzy dni bowiem po bitwie 
pod Omdurman otrzymał Kitschener wiadomość, że nad bia
łym Nilem ukazały się francuskie wojska pod wodzą pułkowni
ka Marchand’a i zajęły silnie zawarowany obóz pod Faszoda. 
Natychmiast pobiegł tam Kitschener i zażądał, aby pułkownik 
bezwłocznie opuścił fortecę. „Zapewnia mu i jego wojsku wol
ny odwrót do Chartumu.“ Lecz dzielny Francuz odpowiedział: 
„Za propozycję dziękuję, zostaję jednakże tu i zginę, jeśli trze
ba na tym miejscu, — gdzie mię mój rząd wysłał.“ Tej śmia
łej odpowiedzi nie spodziewał się Kitschener, zaofiarował za
wieszenie broni, dopóki Paryż i Londyn nowych nie przyślą 
rozporządzeń.

Przypadek ten wywołał w Paryżu wielkie rozgoryczenie 
umysłów i wielka wojna między Francją i Anglją zdawała się 
nieunikniona. Delcasse w końcu musiał ustąpić nie mogąc po
zyskać od Rosji poparcia dla francuskiej wyprawy do Sudanu 
i upokorzyć się wobec Anglji, która ostatecznie nawzajem po
zostawiła Francuzom wolną rękę w Marokko. Waleczny 
Marchand był zniewolony do wycofania się z Faszody.

Ostrzeliwanie Alekandrji było pierwszym, a Faszoda dru
gim epilogiem upadku wpływów francuskich w Egipcie. Jak

Anglja nie tylko utrwaliła tym sposobem swe stanowisko w Egipcie, ale 
zyskała nawet terytorialnie, gdyż walcząc wspólnie z Egiptem o Sudan, 
kraj ten zdobyty został wprawdzie egipskim żołnierzem, ale za angielskie 
pieniądze.
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wówczas, w czasie oblegania Aleksandrii musiała odpłynąć 
flota francuska z portu, tak i teraz musiano zdjąć powiewającą 
nad Faszodą flagę francuską. Jako odszkodowanie otrzymała 
Francja Marokko, ubogi i niespokojny kraj; bezprzeczne zaś 
jego posiadanie musiała ona sobie dopiero od Niemców w 1911 
roku okupić.

Tak posiadła Anglja rozleglejszy Sudan, który do chwili 
powstania Derwiszów był wyłączną własnością Egiptu. Zro
biono zeń anglo-egipski Sudan, t. j. oderwano go od macierzy 
i ustanowiono własny zarząd angielski. Kedywowi wolno tyl
ko odtąd utwierdzać najwyższego urzędnika, Sirdar’a, t. j.. 
jenerałgubernatora na przedstawienie brytańskiego rządu, usu
nąć go jednak niema prawa. Przyznać trzeba, że Sudan jest 
obecnie krainą w pełni rozkwitu. Rozsądne opodatkowanie, 
oraz wymiar sprawiedliwości i prawa, przyniosły ludności spo
kój i zadowolenie, a tak zwane Gordon College kształci bar
dzo licznie młodych tubylców na urzędników i nauczycieli kra
ju. Handel i gospodarka rolna rozwijają się nadzwyczajnie.

Poniżej nad brzegiem Nilu w Szelal stoją u przystani rzecz
nej owe płaskie parostatki, które podtrzymują komunikację i 
ruch handlowy od Assuanu przez Nubję do stacji kolejowej 
Wadihalfa, a dalej do Chartumu. Do Wadihalfa ciągnie się 
niepodzielnie dziedzina czarnych, lśniących Nubijczyków, pra
stara biblijna ziemia „Kusz“ wedle pisma św. Za tą linją wi
dzimy już tylko czarnych jak węgiel Sudańczyków o cienkich 
nogach. Wydaje się jakby już blisko zaznaczał się afrykański 
równik i jego niski stopień rozwoju. Pomniki egipskiej sztuki 
są wszystkie prawie po za nami i tylko świątynia Abu Simbel 
opodal Wadihalfa wznosi się jeszcze na skalnej wyniosłości 
jako ostatnia najbardziej wysunięta strażnica z epoki Faraonów. 
Świątynia ta dziwnie malowniczo i fantastycznie położona nad 
krawędzią ogromnej skały, wzniesiona została przez Ramze
sa II, największego z egipskich władzców i sterczy już około 
3200 lat. Kto ją ujrzy w blaskach nocy księżycowej, ten nigdy 
tego wrażenia nie zapomni. Cztery olbrzymie posągi Ram
zesa II, 20 metrów wysokie są w tejże skale wykute i stoją u 
wejścia. Ściany przedstawiają chwile z życia wielkiego Fara-
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ona, i łatwo pojąć uwielbienie, jakie lud miał do wielkiego kró
la, który panując 67 lat przyczynił się do wzrostu i potęgi 
Egiptu, i pobudował tyle świątyń w Memfisie, Abydos, Buba- 
stis, Luksorze, Karnaku, Ramasseum, z których każda zawiera 
dla potomności świadectwa jego chwały. Abu Simbel jest mo
że jednym z najciekawszych zabytków Egiptu, odkrył go Burk- 
hard, ale dopiero Mariette w 1869 r. oczyścił go zupełnie. Jest- 
to już jeden z ostatnich skarbów dziejowej przeszłości Egiptu.

Świątynia Abu Simbel.

Odtąd giną graniczniki szlachetniejszej kultury, t. j. pomniki 
Faraonów kończą się prawie zupełnie.

Jeszcze tego popołudnia odpływa statek z Szelal do Wadi- 
halfa i idzie dalej do Chartumu. Całe towarzystwo między
narodowe podróżnych gotuje się do odjazdu. My jednak nie 
zamierzamy jechać dalej; wracamy do Heluanu, a ztamtąd 
znów do Europy. Tam będzie się jeszcze długo rozsnuwać 
przed duszą naszą cudna kraina Nilu, tam długo jeszcze od
czuwać będziemy tchnienie zamierzchłych dziejów ludzkości, 
i archaiczne potężne pomniki. Świątynia Amona, piramidy i 
Sfinks jeszcze długo sterczyć będą w naszej wyobraźni jako
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szkielety-olbrzymy przedhistorycznych mamutów wśród dzi
siejszego świata karłów.

Nil wzbiera i opada jak za dni przedwiecznych czasów. 
Osadza namół na ziemi, którą Fellah uprawia, a egipskie pro
mienia słoneczne użyźniają. My turyści przybywami nad jego 
zawsze umajone brzegi, nęcące nas czarem natury jako i po- 
tężnem wspomnieniem dziejowem. Wkrótce odchodzimy, by 
po nieznacznej chwili czasu zniknąć zupełnie z widowni życia; 
tylko Nil jeden zda się wszystko przetrwać, jest on wiekuistem 
błogosławieństwem i wiecznej darzącej trwałości.

K O N I E C .
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