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Z drukarni przy Zakadzie Narodowym

im.

Ossoliskich

we Lwowie

PRZEDMOWA
„O Szarym Lwowie"!... Sam autor, przedwczenie zgasy a ju bardzo zasuony okoo
dziejów naszego grodu, Franciszek Jaworski, po-

oy

wizance szkiców historypomiertne jego dzieo wychodzi obecnie nakadem zasuonej Firmy ksigarskiej w jej „Bibliotece Historycznej", wydawanej
pod redakcy Dra Bronisawa Pawowskiego.
taki

cznych,

tytu na

tej

która jako

„Szary

Lwów"

—

to,

szeroko

w Rzeczypospolitej

miasto,

przemysowe

skie,

i

obronne murami

i

oczywicie,
za

jej

nie

granicami znane

handlowe a zarazem
i

owo

basztami,

rycer-

wystrzelajce

wieycami swych wity i ratusza, podziwiane
przez podrónych z dalekiego Wschodu i Zachodu
nie Lwów patrycyuszowski, odgrzebany z pod

—

gruzów zapomnienia i skrelony mistrzowskiem
piórem Wadysawa oziskiego.
Ani
to owe wielkie i osobliwe przypadki,
które raz po raz spaday niespodziewanie „w nieposkromionym potoku dopustów Boych" na „stra
szacow" Rzeczypospolitej, na „Lwów troisty",
jak go nazwa w XVII wieku pierwszy skrztny

s

VI

Lwowa,

kronikarz

morowicz,
skupione

—

poeta

Józef

rónobarwne

miasto

i

zwarte

w

odpieraniu

„Szary

Lwów"

—

to

jazdów.

skryte,

Bartomiej

Zi-

etnicznie,

ale

wrogich

na-

obumare ju

lady dawnego ycia, „beznadziejne" zauki, „mocno zawikane historye" budynków w ciasnych uliczkach stoczonych, to spory

kopoty

obrzdy

i

kótnie

maych

maeskie

korporacyj

i

rodzinne,

cechowych,

zabawy z epoki ciemnoty i przesdów,
zwizki masoskie o dziwacznych nazwach i dzii

wniejszych jeszcze awanturniczych postaciach, cza-

sem „wzloty na drewnianych skrzydach", zwyczajnie niedola ludzka

Weszy

tu

w

wprawdzie rzeczy take szerszego,

ogólniejszego znaczenia:

ctwa na Rusi

pogoni za groszem...

w

ostatnie

lady

wieku XV, proces

niewolni-

filozofa

Seba-

teciow swoj, obrotn mieszczk lwowsk, przebudowa katedry lwowskiej
w wieku XVIII, przez arcybiskupa Wacawa Hiestyana Petrycego z

ronima Sierakowskiego, którego autor przedstawia
jako ofiar „wichru barokowego modernizmu",
czyni

mu cikie

zarzuty za zniweczenie tylu bez-

cennych pomników przeszoci, ale z drugiej strony
przyznaje „zasug twórcy piknych zabytków póniejszego baroku na ziemiach polskich, zabytków
przynoszcych chlub swojskiemu artycie i rzemielnikowi".
Z po za szarzyzny, snujcej si w monotonnym na pozór potoku codziennych wydarze, wybije si nieraz jaskrawy promie, który owietli
janiej, wyraziciej, dotykalniej minione ycie pokole, ni niezwyke wypadki lub wspaniae po-

vn
Autor „Szarego
Lwowa" posiada nadzwyczaj czue i bystre oko
na takie wanie objawy: umia je pochwyci,
z okruchów skpych zapisek odtworzy, obudzi
dla nich interes, ciepem i piknem piórem swojem oywi. Obrazy napyway bardzo atwo twórmniki

potomnoci

przekazane.

wyobrani, musia j hamowa, nie chcc
„puszcza si, jak pisa, na bystre wody niczem
nieopartych domysów historycznych", nie czyni
ofiary z sumiennoci naukowej. Ale posiadajc
wrodzony dar barwnego, zajmujcego opowiadania, stawia osoby i zdarzenia na szerszem tle,
uwypukla, okrasza je wspomnieniami z bogatej
swej skarbnicy a zarazem wiza misternie przeczej jego

szo

z

teraniejszoci.

owe zalety Franciszka Jaworujawniy si w caej peni zwaszcza w dziele

Niepospolite

skiego

„Lwów

stary i wczorajszy", które rycho
miao dwa wydania (1910, 1911) i stao si najpoczytniejsz ksik o historyi Lwowa. Obudzi
dla dawnych i oneni autor nie tylko
gdaj szych pamitek miasta, nie tylko zapeni niemi
wszystkie jego zaktki, lecz take pozostawi cenne

mio

ródo wyobrae
szkaców naszego

s

i

pogldów

grodu.

Szkice

dzisiejszych

mie-

„o szarym

Lwo-

cigiem, uzupenieniem
i wykoczeniem tych lunych na pozór a przecie
jedn nici zwizanych obrazków.
wie"

jakby

„Szary

dalszym

Lwów", „martwe ju

lub

w

oczach

naszych znikajce miasto", to waciwa dziedzina
autora, jego, rzec mona rewelacya, to wiat, który
zna na wylot,
którym obraca si swobodnie,

w

z którego przenosi

nawet wyraenia, tracce

cza-

VIII

sem

a

trywialnoci,

dodajce swoistego

ale

za-

barwienia jego opowiadaniu.

zdoby

Jaworski

Franciszek

wanie

sobie

tym badaniom nieznanych, nietknitych
ycia lwowskiego, swoje odrbne a poczesne stanowisko wród dziejopisarzy Lwowa.
dziki

ustroni

Nie, jakoby niezdolny

by

do tworzenia szerszych, nawet wspaniaych obrazów przeszoci lub
do docieka historycznych w waciwem tego sowa
znaczeniu. Owszem: w dziesicioletniej ledwo dzia-

alnoci

zoy

literackiej

wietne dowody

rzeczy-

dziej opisarskiego i badawczego.
dziekach przeznaczonych dla najszerszych warstw, pisanych okolicznociowo, jak „Obrona Lwowa 1655 r.", i opowiadania, ogoszone
w wydawnictwach Macierzy Polskiej (Obrona Czstochowy, Wadysaw Jagieo jako opiekun mia-

wistego

talentu

w

Nawet

Gródka), jako

steczka

te

w

licznych

fejletonach

„Kury era Lwowskiego" odznacza si zawsze indywidualnem rzeczy ujciem, przynosi nowe przyczynki
i wiee spostrzeenia.
szeregu studyów w „Bibliotece Lwowskiej towarzystwa mioników przeszoci Lwowa", które wychodziy kolejno rok po
roku
Ratusz lwowski, Cmentarz gródecki, No-

W

—

Lwowa, Uniwersytet lwowski, Królowie
czy gruntowno i suwe Lwowie

bilitacya

polscy

—

mienno bada
wieniem

równie

rzeczy.

cz

z

jasnem,

W

plastycznem przedsta-

powanem

dziele,

tworzcem

„Biblioteki Lwowskiej", p.

t.

„Lwów

wysnutem przewanie z suchych rachunków miejskich, wydanych przez Dra Aleksandra
Czoowskiego, nakreli zarys Lwowa z pocztku

za Jagiey",

XV

wieku,

wnikn

wszechstronnie

we

wszystkie

IX

ycia miejskiego,

dziay

bada

pooy

dalszego ksztatowania

jego zaludnienia, gospodarki

i

si

i

podwaliny dla
rozwoju miasta,

kultury.

W

krótkim szkicu za p. t. „Rok 1863", napisanym w 50-t rocznic powstania styczniowego
dodanym tutaj pod
a ogoszonym bezimiennie
Nrem XIV przez wydawców, aby zachowa go poscharakteryzowa trafnie nastrój dzietomnoci
jowej chwili, streci przejrzycie przebieg ornej
walki, owietli bohaterskie zmagania narodu pookaza,
mocen by
mienn mioci swoj

—

—

*

—

odtwarza take wielkie

rad

e

zdarzenia,

dawa

sobie

trudnemi zagadnieniami historycznemi.
Ale z umiowania i powoania, z caej istoty
swojej duchowej Fr. Jaworski by przedewszystkiem historykiem kultury, której drobne nawet
objawy nie uchodziy jego bacznoci, jego szczególnej opiece i trosce, aby nie popady bez ladu
zapomnienie. Sam kolekcyonista, o ile stosunki mu na to pozwalay, poszukiwa pilnie, rejestrowa i opisywa „Lwowskie znaki biblioz

w

„Exlibrisy", „Medaliony polskie", „Piercienie historyczne", przydajc zawsze wiadomoci
o ludziach zasuonych okoo ich gromadzenia,

teczne",

zwaszcza o amatorach -zbieraczach, wyniesionych
nieraz z
„szarego Lwowa" na szersz wido-

wni.
Wszak on sam ukoczony prawnik,
i

dziennikarz, pisarz niepowszedniej

rzony

zmysem tkliwym na

wszelkie

publicysta

miary, obda-

pikno

i

do-

wybranych, smutkiem obleczonych a pogodnie na wiat patrzcych dusz, przejmujca si kad krzywd ludzk
on sam,

bro, jedna z tych

—

Franciszek Jaworski, archi waiyusz miasta

jak go znalimy, szanowali

Lwowa,

by

postaci
tego „szarego Lwowa", któremu w dzieach swoich postawi pomnik trway i pikny, postaci

jasn, promienn

Lwów,

d.

i

i

kochali,

lepszego losu godn...

30 grudnia 1916.

Ludwik FinkeL
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HISTORYE MAESKIE
(DZEHAN — ZACZAROWANY TRÓJKT)

O

szarym Lwowie.

DZEHAN
ca
e

stanowczoci i uporem twierdzia Dzehan,
Z
nigdy nie bya, ani nie jest
szlachetnie
Ormianka,
urodzonego Jurka z Malczyc. Niewolnic jego bya, w niewolnym stanie u niego mieszkaa, jako rzecz, któr Jurko
móg sprzeda tak jak ryby w swoim stawie, zboe z przeoranego zagonu...
stanowczoci i uporem twierdzi znowu uroZ
pikna Dzehan, córka czarnego
dzony Jurko z Malczyc,
Grzegorza, Ormianina lwowskiego, bya od chwili lubu
i
jego jest zawsze i teraz,
prawowit jego

on

ca

e

maonk on

dnia dzisiejszego...
Jest

li

on,

rozstrzygn mia
tnia

r.

czy niewolnic?

sd

grodzki

—

Oto pytanie, które
dnia 19. kwie-

we Lwowie

1449.

ej

Twierdzenie biaej Dzehan, tak biaej,
wszyscy
Biek, a same akta „Byelk" zway i wyparcie
si przywilejów prawej maonki postawione byo w takich okolicznociach, które absolutnie wykluczay wszelk
Zreszt i akta grodzkie nie lubiy si
czuo
zajmowa poetycznemi przenoniami, a rodek pitnastego
wieku nie by znowu w ziemi lwowskiej okresem sielankowego romantyzmu, gdzieby moga by mowa o niewoli
z ruska

maesk.

hymenu

i

o zotych

wizach mioci.

Jeeli tedy na sdzie w r. 1449 pado z ust Bieki
sowo „niewola", „stan niewolny" (illiberta), to naleao
dzik dosownoci barbarzyskiego obyje bra z
czaju, który podówczas jeszcze uwaa czowieka za taki

ca

HISTORYE
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sam przedmiot handlu, jak kady inny towar. Wszake
w tym samym czasie i przed tyme samym sdem lwowskim tumaczy si urodzony Stanisaw ze Szczepierzowa,
nie sprzeda kobiety wolnej ydowi, ale j tylko... zastawi. Woch, Krzysztof de Santo Romulo owiadcza, e
winien jest Stanisawowi z Góry 2 marki za czowieka,
którego mu Stanisaw sprzeda (pro homine, quem sibi
vendidif), to samo zeznaje Andrzej ze Sienna, e za dwie
kopy groszy sprzeda Ormianinowi Iwanisowi modzieca,
którego Piotr ótaski kupi w ucku u yda przy wiad-

e

kach

i

przy mohoryczu. Mardochaj

wreszcie,

yd

z Hali-

e

mu ucieka niewolnica, a on j
cza, skary si gorzko,
kupi za 6 kop groszy, na co znowu owiadcza ta ostatnia,

e

nie za 6 kop, ale za kop groszy kupiona zostaa
swoich latach dziecicych (parua fui, quando sum
empta pro sexagena).
Jakie byy domowe stosunki Jurka i Bieki, niewiaw sam prawn istot
domo. Równie trudno nam

w

wej

Do

na tern, e
midzy rzekomymi maonkami.
pod wzgldem prawnym byo sn Biece daleko wygodniej wystpi w charakterze osoby niewolnej, podczas
gdy Jurkowi zaleao, aby sd j uzna za jego prawowit maonk. Tak bowiem postawiona kwestya dawaa
sporu

mu w

dalszej swojej

konsenkwencyi

mono

domagania

si od Bieki zwrotu jakiego dokumentu dziau

dóbr,

który przedstawia dla niego warto piciuset grzywien,
drugiego jakiego przywileju granicznego wartoci stu

w gotówce, a wreszcie posagu w formie kodry, szuby podbitej futrem, poduszek
wartoci stu grzywien. Do zwrotu
i innych rzeczy cznej
nie byaby Bieka wcale, przyrzeczy
wszystkich
tych
najmniej jej zdaniem, zobowizan, gdyby si pokazao,
bya tylko niewoln Jurka z Malczyc.
Zanim jednak kwestya maeska midzy Jurkiem
moga si skrystalizowa
a Biek dojrzaa do tyla,
w sumie powyszych omiuset grzywien procesowej pregrzywien, dalszych stu marek

e

e

tensyi,

musiaa ona

dostatecznie

dugo fermentowa

mych Malczycach. Akta grodu lwowskiego,

w

sa-

z których czer-

DZEHAN
piemy niniejsz
bezporednich o

opowie
tern

1

),

nie

wiadomoci,

5
wprawdzie
pozwalaj przecie

dostarczaj
ale

do tego kota, gdzie si warzy bój maeski
midzy zaciekym Rusinem, a chytr Ormiank.
Na kach, stawach, wygonach roli podlwowskich

zagldn

i

Malczyc siedzieli z dawien dawna trzej bracia, szlachta
wschodniego obrzdku, Jurko, Hry i Fedorko. Nieokieznana surowo starego, ruskiego bojarstwa bya midzy
nimi; drapiena porywczo, gwat, zajazd, rabunek stay
si jakoby ich chlebem powszednim. Mie rodzestwo
wodzio si za by nieustannie i w rozmaitych kombinacyach, raz Jurko z Fedorkiem, to znowu Hry z Jurkiem
i Fedorkiem, albo te wszyscy razem ze ssiadami. Krzy
paski mia z nimi niejaki Duto, sotys z ssiedniego Porzecza, a nawet sam arcybiskup lwowski Jan Rzeszowski
co chwila wnosi pozwy o gwat, zaoranie gruntów, pokaleczenie swojej suby itp. Jurko mia nawet
kompani „takich dobrych, jak on sam" i na ich czele gnbi
tak nieszczsnego sotysa, jak grunta arcybiskupie, tak
swego rodzonego Fedorka, jak i jak dziewic Ann
z Kamienopola. Tej ostatniej zabra krow i przysiga
potem,
nic nie wie o adnej krowie, pomimo czego sd

ca

e

grodzki

kaza mu t krow zwróci w cigu tygodnia.
odpowiada znowu za ryby, które Fedorkowi

Kiedyindziej

wyowi
cudz

ze stawu wicierzami,

to wreszcie

za najazd na

domu swona przedmieciu lwowskiem, gdzie w danym razie
tak on sam, jak jego kompania Hry, Zan, Siemion
i Marek, bezpieczn bya od ssiedzkiej zemsty.
r. 1442 napad Jurko swojego braciszka Fedorka
razem ze Stefanem Mielnikiem, Janem ucznikiem i Grzegorzem Czarnym, Ormianinem lwowskim... Spór by nierol, uniesienie cudzych ruchomoci do

jego

:

W

gwat cakiem pospolity, ale interesujce jest to,
dokona go do spóki z Jurkiem Grzegorz Ormianin,
ojciec piknej Bieki i e na takiem tle wyrosa
ciekawy,

e

mio

i

co

podobnego do

maestwa

miedzy Jurkiem

Ormiank.
Ten Grzegorz Czarny, Ormianin

z

i

pikn

przedmiecia lwów-

HISTORYE

6
skiego

MAESKIE

przyby do Malczyc prawdopodobnie

z

powodu

rybnego stawu, który dostarcza mu podanego towaru
do handlu. Taki sam staw dzierawi on równie w Wokowie, a poza tern trudni si wida interesami kolonizacyjnymi, bo rczy dziekanowi kapituy lwowskiej, Franciszkowi z Orzeka,
Abraham i kilku innych Ormian,
osiadych na jego gruncie, nigdy tego gruntu nie
opuszcz. Wród Ormian zreszt, osiadych pod Wysokim
Zamkiem we Lwowie, mia ów Grzegorz zachowanie
znaczne. Do przyjació jego, a moe nawet zgoa i krewnych
liczy si sam Krystko, wójt Ormian przedmiejskich i Ber-

e

nard, lekarz,
czyli,

medicus,

jakbymy dzi

który

by te

powiedzieli,

wacicielem ani,
utrzymywa zakad hy-

dropatyczny.

wze

To te, kiedy ostatecznie prysn
miosny midzy Jurkiem i Biek, a ta ostatnia, unoszc z ogólnego
rozbicia maeskiego wspomniane wyej
dokumenty,
pienidze, posagow kodr, poduszki i szub, schronia
si do Lwowa, miaa ona za sob poparcie caego narodu
ormiaskiego. Gdy za i Jurko ze swoim temperamentem
i kompani
nie móg na to wszystko patrze spokojnie,
tedy zadudnio w caej okolicy Lwowa od sporu, gwatów
i napadów,
a tak skandal familijny sta si skandalem
publicznym, prawdziw cause celebr ówczesnego wiata,
sensacy niepoledni, któr interesowaa si caa szlachta
ziemi lwowskiej.

Sam Piotr Odrow, wojewoda i generalny starosta
ziem ruskich, wzi w rce akcy pojednawcz midzy zadzierystymi maonkami, wyznaczajc im termin do pogodzenia si i zastrzegajc dla siebie osobicie prowadzenie caej sprawy, gdyby ugoda nie dosza do skutku.

Jako o zgodzie nie mogo by mowy i proces rozpocz
si cakiem formalnie od dorczenia pozwu Biece przez

wonego Macieja i od
rozprawy odroczono,
czyli chora.

dzie

Wobec

dania tej ostatniej, aby termin
gdy jest ona „prawie niemocna"

tego

wyznaczy wojewoda termin na

19. kwietnia 1449.

Dnia oznaczonego rano skadaa Bieka uroczycie

DZEHAN
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e

w kociele i wedug zwyczaju ormiaskiego przysig,
rzeczywicie tylko z powodu choroby udaremnia poprzedni rozpraw, poczem po obiedzie rozpocz si sd na
Niskim Zamku. Zainteresowanie spraw byo bardzo wielkie.
sdzie zjawi si sam Jan z Czyowa, kasztelan
krakowski, dalej Piotr Odrow, Der saw z Rytwian, starosta sandomierski, Jan Gobek ze Zimnej wody, sdzia

W

lwowski, Fredro z Pelszowic, dzierawca szczerzecki, Paze Sprowy, podstoli, Jan Noss, Supski z Dublan,

we

Bystram

wojski lwowski,
dniej szlachty.

wa

Sam

opienik

z

i

cay tum pole-

podstaroci, Jan z Wyssoka, zastpo-

pozwan.

W

po wszelakiej formie
cztery pozwy przeciwko swojej onie,
wytoczy Jurko
osobno o dokumenty, osobno znowu o gotowizn i posag,
zawierza
stwierdzajc za kadym razem uroczycie,

obecnoci

ich wszystkich

i

a

e

jej
i

te przedmioty, „jako

ni

jest

onie

swojej, która

bya

jego

on

dotychczas".

Na kady te pozew odpowiadaa Bieka

przez swego
penomocnika osobno, powtarzajc stereotypowo: „panowie! nie jestem mu on, lecz byam u niego w niewoli, nic mi nie da do przechowania i niczego nie otrzy-

maam..."

si powtarzao cztery razy w tej samej formie
samych sowach,
wreszcie zapytano Jurka,
czy ma jeszcze co powiedzie o swojej onie, a on odrzek: „nie mam nic wicej do powiedzenia".
Wtedy zgromadzeni panowie uznali,
sprawa ta
I

i

w

tak

a

tych

e

maesk.

przedewszystkiem duchown,
Wobec tego
odesano obydwie strony, aby si rozprawiy przed sdem
duchownym, a gdy si rozprawi, tedy w cztery tygodnie
póniej jawi si maj na nowo przed sdem grodzkim.
Poszed tedy Jurko razem z Biek po rozwód do
Atanazego, wadyki przemyskiego i Jakima, metropolity
halickiego. Obaj ci dostojnicy cerkwi wschodniej zastanawiali si sua bardzo dokadnie nad tern, czy Bieka jest
on, lub tylko niewolnic Jurka, bo kazali sobie za to
zapaci
30 grzywien. Ostatecznie pokazao si w ich

jest

a

HISTORYE
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e

stosunek ten maeski da si bardzo dobrze
przy pomocy rozwodu w ten sposób,
Bieka
zapaci ponadto Jurkowi, widocznie na pocieszenie, 36
grzywien, tytuem „diuorcionales alias rospustu".
oczach,

e

rozwiza

Majc

w

rkach, pobieg Jurko znowu do
powodu grocej wojny z Tatarami nie mia czasu zajmowa si jego spraw. Sam
wojewoda, Piotr Odrow, uzna,
do rozstrzygnicia

sdu

„rozpust"

grodzkiego, ale ten z

e

potrzeba bdzie zasign zdania wielu panów
dostojników, a
ci obecnie ruszaj na wojn, tedy do-

kwestyi
i

e

piero trzy tygodnie po powrocie z

ces

wyprawy ma si proniech Bieka zapaci

rozpocz na nowo. Tymczasem

Jurkowi wspomnianych 36 grzywien rozpustu.
Jeeli Jurko by troch niespokojny, czy otrzyma
swoj nagrod za rozwizanie
maeskiego, to
uspokoi si zupenie, gdy za Bieka stan Bernard, Ormianin, lekarz i waciciel ani na przedmieciu krakowskiem.
ten owiadczy,
zapaci 36 grzywien albo
te odda Jurkowi swój zakad hydropatyczny. Do tej ostatecznoci jednak nie przyszo i szlachetnemu Jurkowi
z Malczyc nie byo danem
na zotodajnej ani.
Bernard bowiem znalaz si w kropce i w przecigu jednego tygodnia wyrówna
pretensy Jurka.

wza

M

e

osi

ca

Tymczasem chytra Ormianka przemy liwaa, w jakiby
sposób byego swojego maonka wzi potnie na kawa. Zamieszki wojenne i mier Piotra Odrowa nadarzya jej doskona sposobno ku temu. Syn bowiem
i

nastpca

strzygnie

Piotra, Andrzej

Odrow

zapowiedzia,

e

spraw midzy maonkami w tydzie po

im powrocie

roz-

swo-

Krakowa. Bieka ze swoim
pilnie i w nieobecnoci
Jurka uzyskaa zaoczne uwolnienie od wszelkich pretensyi
z

pogrzebu ojca

z

zastpc podstarocim, stana
tego ostatniego.

Jurka opanowaa

wcieko.

ta si na sdzie, twierdzc,

e

Daremnie jednak mio-

nieboszczyk wojewoda,
Piotr Odrow, ustnie mu „przeoy rok" i wyznaczy
termin póniejszy. Zastpca Bieki owiadczy z caym

DZEHAN
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s

e

tylko sowa, lecz tego niema w ksi„to
spokojem,
dze, a ja trzymam si tego, co jest w ksidze zapisane".
Biedny Jurko poszed z kwitkiem.

Po
jakby

dwu dokumentów byo mu zapewne

stracie

mu

kto

argumentów procesowych
straci
i

tak,

trzonowe. Odjto mu si
sporach granicznych, a nadto

wyrwa dwa zby

gotówk

w

obywa si odtd musia

i

poduszek posagowych.
Na jego miejscu jednak zabysy przed

bez...

kodry

sdem

grodz-

kim zociste rysy dwu dostojników cerkwi wschodniej,
Atanazego,
halickiego.

wadyki przemyskiego i Jakima, metropolity
Suma bowiem 30 grzywien za rozwizanie

maestwa midzy Jurkiem a Biek
wan, aeby obaj ojcowie kocioa nie
roci

pretensyi.

Poniewa

za

zapat

zanadto

bya

po-

do

niej

mieli sobie

sumy rczy

tej

imieniem Bieki Krystko, wójt ormiaski, tedy obaj mitraKrystko jednak wrczy pienidze
jego.
ci uczepili si
metropolicie Jakimowi, dosta od niego pokwitowanie na
pergaminie z wiszc pieczci i za porednictwem swood wszelkich
jego zastpcy, Wocha Juliana, uwolni

j

pretensyi.

W

wadyka Atanazy poszed z kwitspraw maesk guche zalego milczenie. Jurko prowadzi dalej swój barwny ywot w Malczycach, procesowa si, czasami wraz z inn szlacht
ten sposób

kiem, a nad

i

ca

zasiada na sdzie, rozsdzajc sprawy swoich blinich,
a o Biece na razie sych wszelki zagin.
lat póniej, w r. 1455, wypywa ona
Dopiero w
w aktach grodzkich znowu jako antagonistka swojego
byego maonka. Tym razem ma ona pretensy do Jurka
o 40 kop groszy, pretensy wida bardzo suszn, bo
Jurko czemprdzej sprzedaje staw swój w Malczycach

pi

Stefanowi, wacicielowi

skiego

Zamku

i

myna

z uzyskanej

Biek.
Czas wszechmogcy
maonkami.

na Petwi
ceny kupna

w

pobliu Ni-

kae

natych-

pokój

midzy

miast zaspokoi

— wieczny

zaoy

ZACZAROWANY TRÓJKT

W maeskim trójkcie jeden tylko wgie... ten
trzeci — jest zawsze zaczarowany. Z niego czar pieni mioksiycowa rozkosz zastrai piorun burzy yciowej,
chana pobliem mierci i zimne ostrze wród radosnego
tym trzecim wgle maeskiego trójkta aupojenia.
mi si dusze i narastaj zbrodnie, haba i mier, zawsze
mier okrutna, której wspomnieniem: czasem kronika rodzinna, czasem tajemnice kani torturowej redniowiecza.
Ale to wszystko wielkie trójkty, których trzeci wgie ponie, jak burza i pooga yciowa. Lepiej tam na
przedmieciu lwowskiem i w tych aktach sdowych 1 ),
które opowiadaj badaczowi o tem, jako si tam rysoway
malutkie trójkciki, ale zawsze zaczarowane, pene siy
nieczystej, dla maeskiego
tak bardzo niebezsnej

W

wza

pieczne.

Sd

wyrzeka

nieraz

swe wielkie

i

powane sowo

przeciwko czarom trójkta, ale czar kwit w krainie sadów przedmiejskich
kdy sowik jeszcze piewa, roztskniony gaik i chateka nizka
ponad fal yta rój bawatków... szumia
szmerem, pieni
motylem ulata.
Rzecz si dzieje na przedmieciu Krakowskiem we

—

—

—

—

Lwowie.
Zaraz na trzeciej stronicy ksigi sdowej rysuje si
trój kcik maeski. Ale za to jaki ndzny, szary
i trywialny.
burgrabski lwowski niemia
w r. 1695
najmniejszego poczucia tragiki stosunków maeskich,
malutki

Sd

skoro

woa

dosadnie

sn
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on

z

„Jacek Kulawczyk
podziwieniem wszystkich

swoj

tuk

bi,

ssiadów, a

i

kaleczy

t naonic za

swoj, Maryann Paprock, szanowa i wszelk jej wyczyni, a potem, zabrawszy pienidze i co mu si
precz odszed". Mimo caej tpoci
podobao, z t
dla powika dramatycznych by sd burgrabski gboko

god

map

przekonany,
i

w

e w

sia nieczysta
wyroku.

Sd

caej

tej

historyi

tkwi istotnie czar

temu przekonaniu da peny wyraz

zaatwi si przedewszystkiem

„aeby

kajc,

i

za ten swój

kochank,

z

orze-

eksces publiczny u prgierza

in foro publico (na rynku) w miecie, per publicum executorem (kata) chlustana bya, to jest, aby 300 plag rózgami wzia, a to w przyszy pitek
a potem eby

—

wywiecona zostaa".
Do wyroku tego doda sd jeszcze jeden warunek,
a mianowicie „zawarowa pod utrat szyi, aby te czarami jakiemi, albo napraw, nie mcia si na dalszem poyciu maestwa".
Wiaroomny za maonek i amant w jednej osobie
usysza wyrok, „aby dwiecie plag postronkiem przed
Zamkiem Niszym poniós, do którego bicia, wykonania
tame sd pachoków zamkowych przydawa i to karanie
take na przyszy pitek wyznacza".
take nie
dobrych onych, zotych czasach,
z

miasta

W

sn

same tylko sowiki pieway...
I nie same róe
jeno pachniay...

w onych starych,
dobrych czasach.
Sentencya burgrabiego, prgierz i postronek rozwiay
czar maeskiego trójkta na przedmieciu Krakowskiem.
Wszystko to dobrze. Ale po co wanie w tym samym
czasie „uczciwa" Katarzyna Piekarzowa ulokowaa si na
wgle trójkta maeskiego, po co, nie majc ani adnych
czarów, ani nawet adnego interesu wobec zwizku maeskiego ponosia konsekwencye, w tym wypadku bardzo
bolesne, „tej trzeciej", to ju zostanie tajemnic duszy,
serca

e

i

umysu kumoszek

z najczystszych

lwowskich. Faktem jest tylko,
i mioci bliniego

pobudek altruizmu

ZACZAROWANY TRÓJKT
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wlaza midzy Pawa Niankowskiego i on, wysza za
stamtd mocno zmotoszona, zesiniaczona, z bardzo silnym
defektem warkoczów na gowie.
Co gorsza jednak, kiedy w imi obraonego prawa
i

sprawiedliwoci pobiega przed

sd

sprawiedliwego bur-

grabiego przedmiecia Krakowskiego, musiaa

wysucha

jeszcze srogiej admonicyi sdziego, a co najgorsza

sign

do supeka ze Szostakami celem zapacenia grzywny.
Moemy sobie wyobrazi,
„uczciwa" Katarzyna
Piekarzowa zwaszcza t ostatni czynno wykonywaa
z uczuciem Piata, który wlaz w credo, albo czowieka,
który niespodziewanie pooy zdrow
pod ewangeli. Natomiast sd burgrabski w nastpujcy sposób
opisa
history w ksidze swojej na wieczn rzeczy

e

gow

ca

pamitk

„W

sprawie

midzy uczciw Katarzyn Piekarzowa

Pawem Niankowskim, szewcem, pozwanym
strony o to, i pozwany on swoj bi prawie

z jednej, a

z drugiej

na umor, o co gdy Katarzyna Piekarzowa z politowaniem uja si o ni i perswadowaa mu, aby jej nie bi
i ratowaa
j, a pozwany, porzuciwszy on, zabija on
(Katarzyn) i wóczy j, porwawszy za wosy,
do
samego progu domu swego i tam znowu... jeszcze lepiej

a

bi..."

„Lubo zaiste Katarzyna Piekarzowa pozwanemu daa
okazy do haasu, swojej zniewagi i bicia, jednake pozwany, jako mczyzna, powinien by baczniejszy i rozumniej szy, nie powinien by sobie sprawiedliwoci z niej

czem sd winnym go by uznawa i nakazuje,
aby za ten swój nieuwany postpek poszed do wizienia jutro z rana i one przez dzie cay i noc wykona,
a nadto Katarzynie Piekarzowej zapaci grzywien trzy,
a sdowi grzywien pótory".
„A i Katarzyna Piekarzowa, nie majc adnej
krzywdy z tego, i pozwany
swoj bi, a ona si
przecie wmieszaa do tego i daa okazy do owego pobicia, a jego zniewagi
ma pozwanego, po wyjciu jego
czyni... za

on

—

14
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wizienia, przeprosi

a

sdowi jedn grzywn".

i

zapaci pótora grzywny jemu,

Nie wiadomo, ile jeszcze lat ywota pisanych byo
Katarzynie Piekarzowej, ale
od trójktów maeskich
zaczarowanych i bolesnych stronia wytrwale i konse-

e

kwentnie, to chyba pewna.

II.

FILOZOF
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Mimo rozlewnego spokoju na twarzy

i

baczenia

a

na dno spraw ludzkich, nie móg nigdy Sebastyan Petrycy
spojrze spokojnie na trzypitrow kamienic w rynku
lwowskim, tu naprzeciwko gównej bramy ratuszowej 3 ).
Za duo miaa dla niego wspomnie ponura sala, gdzie
w trzysta lat póniej szynkowa mia piwo p. Tomasz
Najsarek

jego

i

nastpca

p. Bechtlof,

a

ze wszystkich

w

kamieniu rzezanych paday dugie
wprost w samo serce ojca polskiej
cienie wspomnie
filozofii.
tej bowiem kamienicy,
zwanej powszechnie
naonczas Froncfenikowsk, ujrzaa wiato dzienne jego

gzymsów

i

ozdób

a

W

maonka, std wyprowadzi j przedni tumacz „Polityki"
na wspóln dol i niedol, tdy chadza
póniej z trojgiem maych dziatek na chleb
piwo do ojArystotelesowej

i

ony, a dziadów swoich dzieci, tutaj si —
krótko niestety — radowa szczciem swojem uczciwem
ców swojej

i

przystojnym statkiem.

Roku paskiego jednak 1597 wszystko to byo
wszystko to przeszo. Teraz w starej kamienicy Froncfenikowskiej siedziaa jeno teciowa jego, o której Sebastyan Petrycy myla jako o smoku ognistym i biblijnym
lewiatanie, jako o strasznej maszkarze, która nocami sen
z jego oczu poszya i której ba si bardziej, ni apokaliptycznej bestyi, wicej nawet, ni
czycowych.
i

mk

Ucze

spotyka obegdy ze zwitkiem papierów pod pach spieszy do ratusza na rok gajony sdu
cnie

i

wielbiciel wielkiego Stagiryty

„mam" swoj
O szarym Lwowie.

wówczas

tylko,

2
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awniczego. Wanie o tej godzinie i na tene sam termin
wychodzia z kamienicy Froncfenikowskiej pani Anna
i
tam na sali awniczej, przed obrazem sdu ostatecznego,
stawali oboje, a nie byo midzy ziciem a teciow cieplejszego spojrzenia, ani powinowactwa nie byo nijakiego

midzy

filozofem, a mieszczk...

Byy

tylko dwie strony zajadle sporujce

dominus Sebastianus
wa Anna Wenigowa.

:

„Excellens

Petricius, medicinae doctor"

i

wdo-

mem

sawnym ju wówczas i znanym
rozumu i dobroczynnoci, a mieszczank lwowsk wyrós, jako chwast szary na grobach, a tem mu
byy zamare echa mioci i poszarpane strzpy zwizków
midzy

Spór

ze swojego

rodzinnych.

Nieboszczyk Franciszek Wenig, krócej Francwenigiem,
szczerze po polsku Froncfenikiem zwany, kupcem
domu mu
by znamienitym i dostatek posiada wielki.
kwito dzieci kilkoro, a w tern syn Stanisaw ochot do
albo

W

pod matczynem okiem pani Anny pikna
jedynaczka,* równie Anna. Ku niej to rozgorzao mioci
serce pana Sebastyana Petrycego.
Urodzony w Pilnie, wyksztacony w Krakowie i Pa-

nauk okazujcy

dwie,

i

magister akademii jagielloskiej

4

),

doktor

filozofii

i medycyny, wielki znawca filozofii Arystotelesa, upodoba
„w Poznaniu
sobie Lwów ponad inne miasta. Wiedzia,
powani, we Lwowie wymowni, a w Krakowie ludzcy
ale wród tych wymownych, najwymowniej
ludzie"
mu przemówia do serca panna Anna Froncfenikówna.

e

s

—

e

Gorliwy wyznawca estetyki Arystotelesowej dojrza,
Hanuchna, jak nikt inny posiada wszystkie warunki pipochodzcej „z przyknoci, albo raczej „ wdzicznoci
stojnego ruchania rk, kinienia gowy i wdzicznego
a te przymioty panieskie razem
oczyma obracania"
wzite i kady z osobna podziaay na filozofa tak roztt

,

—

czulajco,

e pikn

Ann,

prowadzi do otarza.
Jeeli mamy wierzy,
teorye

filozoficzne

take

nie

namylajc si dugo,

e nasz
i

w

po-

uczony stosowa swoje
praktycznem, to

yciu
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gniazdko rodzinne polskiego Arystotelika odpowiadao
„obiciem i obrazami dom ochtemu, co sam napisa,

e

doa

jest

teczno

dla

rzecz przystojna

ony

i

potrzebna,

dorosych,

dla córek

i

piecznymi przechadzkami nie bawiy".

e

on

a to jest

poy-

aby si niebez-

— By

te moe,

swoj, aby nie bya tak, „jako wiele
banic, co wszdzie jako pawy przejedaj si po rynku, po koci elech, po ulicach, ukazujc
malowane pierze, to jest ubiór wymylny ".
Z tem wszystkiem jednak szczcie maeskie Se-

przekona

na wiecie

on

jest

bastyana Petrycego byo bardzo krótkotrwae. ona zmara
rycho, zostawiajc troje sierót, synów Jana Sebastyana i Gabryela, oraz córeczk Zuzann. Niebawem zmar

mu

take

w

stary

i

Froncfenik,

a tak

filozof

stan twarz

swoj teciow.
ogó mieszczek lwowskich onego
Anna Froncfenikowa ca tgo

twarz ze

Jak

daa

i

kobiety, zdolnej

czasu,
i

posia-

obrotno

stawi czoo wszelkim burzom

ciom yciowym. Przemylna,

kuta

i nieszczna wszystkie cztery

mem

cik tward prac
nogi, tak samo jak razem z
umiaa si dorobi majtku, tak te po jego mierci potrafia ogania si wierzycielom, dusi twardo duników
i

z

mowskiej spucizny

niczyj, nawet wasnych

gospodyni
praca

i

i

uroni ani krzty na rzecz
Bo ona bya pani domu,

ostatniej chwili ycia, jej

majtno

spadkowe

Anna

a do

nie

dzieci.

i

i

domowy

wilki erze

miejskie

dostatek, a

mówiy

bya wszystka
chocia prawo

inaczej,

to

pani

dbaa, a dla wszelkich przepisów
prawnych miaa zreszt prawdziwie kobiec pogard.
Inaczej jednak patrzy na rzecz Sebastyan Petrycy.
mu ostatecznie niedugo przyjdzie popasa
Wiedzc,
we Lwowie, zada imieniem dzieci swoich sporzdzenia
inwentarza spadkowego po Froncfeniku i wydzielenia
prawnie si im nalecej czci.
Na to pani Anna, jeeli mamy zagldn do skrytoci jej ducha, rzeka sobie zapewne: poczkaje! — niedoczekanie twoje! — ale na razie postanowia politykopozornie na inwentarz,
z filozofem. Zgodzia si
o to wcale

e

wa

nie
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zaprosia w tym celu, jako wiadków, dwu rajców z ratusza, Przedzieckiego i Szolca i wespó z Petrycym
poczli spisywa spadek. Zgoda przy tern panowaa i najzupeniej sza harmonia, a rajca Szolc, jako wiadek, z carozczuleniem opisa ten familijny obrazek jako Anna

em

:

wszystkie dobra pokazowaa,

jak pan Sebastyan, doktor,

róno

o kobierce
na wszystko kiwa gow, „Bya tam
panu doktorowi zdawaa si by za niska
taksa onych; wszake potem pan doktor sam zdeklarowa
si, i ja pienidze dam za te kobierce wedug taksy,
a kobierce wezm do siebie. Upomina si take,
nie
wszystkie rzeczy do inwentarza podaa, na co mu odpowszystkie do najmniejszej rzeczy. I jakechwiedziaa,
koczy z entuzyazmem wiadek
my tam
przy tym
akcie piknie i nadobnie siedzieli, takechmy si te
nie trzeba byo lepiej, gdy u pani
i w zgodzie rozeszli,
Froncfenikowej, wespó z panem doktorem, bylimy na
chlebie, take i dziatki jego tam byy".
Niebawem jednak przekona si Petrycy,
sielanka
ta familijna nie ma adnego praktycznego znaczenia i zainscenizowan zostaa przez chytr mieszczk raczej gwoli
zamydlenia oczu wiatemu ziciowi.
Przez trzy lata
bowiem nie stao si nic takiego, coby mogo wskazywa,
filozof uszczknie co nieco z masy spadkowej tak,
ostatecznie zrozumia on,
jest srodze wykiwany i
mu nie zostaje nic innego, jak „nie okaza si nazbyt
pochyym i nie da na sobie przyschn despektowi".
Wniós tedy do sdu awniczego na ratusz uroczysty
pozew przeciwko wasnej teciowej z daniem urzdowego inwentarza i przypadajcej mu czci spadku.
Od tej chwili rozpoczo si dla nieszczsnego filozofa pasmo gorzkich utrapie i zgryzot. Pani Anna bowiem stana do prawa z caym kobiecym uporem i arsenaem kobiecej logiki. Na kady argument prawny doktora
miaa dziesi innych argumentów, nie szczdzia adnej
zatrutej strzay, jeeli byo mona ni przeciwnika bodajby

opowiada

— e

e

e

—

—

e

e

e

e

tylko

czych

uku,
i

e
e

ju wszystkie cytaty z powag prawnikodeksów byy wyczerpane, gdy ju nie byo
a gdy
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nakrci odpowiednio ani prawa
kocielnego, ani te znale
stosownych zda komentatorów — wtedy podnosia Anna
pacz, woajc w nieFroncfenikowa gwatowny lament
sposób

rzymskiego,

niemieckiego,

i

bogosy,

e si krzywda

wdowie

dzieje ubogiej

i

samotnej

kobiecie.

Sebastyan Petrycy walczy zrazu przez zastpców
prawnych. Widzc jednak,
z bab nieatwa sprawa,
stan w szranki osobicie, olbrzymiej swojej wiedzy uywa na redagowanie pism spornych, które sam wobec sdu
odczytywa i do ksig wnosi. Ale i tutaj czu wielki uczony
i myliciel, jak go
teciowa coraz silniej do muru przy-

e

piera...
I

gorco poczynao

by

doktorowi

cyny, magistrowi sztuk wyzwolonych

filozofii

—

spokój

medy-

i

filozofi-

czny coraz go czciej opuszcza i coraz czciej z Olimpu
prawnego musia schodzi Sebastyan Petrycy na poziom
kótni i... lirycznego wymylania.

Bo jemu, który przez

lat

wiele

ju wykada w

Kra-

kowie logik Arystotelesa, zarzucaa lwowska kumoszka...
wanie brak wszelkiej logiki w rozumowaniu
jemu,
który polityk, ekonomik, retoryk wielkiego Stagiryty
mia w maym palcu, wci wykazywaa wasna teciowa
najrozmaitsze sprzecznoci i kontradykcye, dowodzc,
myle nie umie porzdnie... Sebastyan Petrycy
I tak zjadliwie
przy tern nazywaa swojego zicia
„panem doktorem " i tak mu przytern na kadym kroku

—

e

e

wypominaa,
jest babk jego dzieci!
A on tymczasem z wielkim nakadem trudu mylowego tumaczy,
„nie godzi si to, co jest wspólnego
sobie przywaszcza" i e jemu przystoi, „co jest wasnego,
nie da sobie odejmowa". Napróno jednak tumaczy

e

upartej kobiecie,

e

„inwentarz uczyni wszystkim dobrze

moim i jej dzieciom". Na perswazye bowiem miaa „uboga
wdowa" jedn tylko odpowied: „aby od takich wywodów wedle prawa jasnego i sdu sprawiedliwego woln
i

bya", bo przecie
swoje

lata, nie

jej

synowie

czyni tego

i

i

którzy te maj
inwentarza nie daj.

córki,

adnego
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Z wielu wniesionych do ksig awniczych ekscepcyi,
impugnacyi, reimpugnacyi, konfutacyi i tp. wynika niedwuznacznie,
suszno i prawo byo po stronie Sebastyana
Petrycego. Dlatego te i wyrok sdu awniczego wypad
na jego korzy, a gdy Froncfenikowa udaa si z apelacy do sdów nadwornych, przyzna i dekret królewski

e

w

r.

1598

spraw

filozofowi.

jednak proces nie skoczy si wcale, lecz
po wpisaniu do ksig dekretu królewskiego, rozgorza na
nowo, jakby ze si zdwojon. Pani Anna bowiem zarzucia ziciowi swojemu nieuzasadnione niczem pieniactwo
i zadaa od niego kaucyi, celem ewentualnego pokrycia

Mimo

to

—

rozumowaa z kokosztów procesowych. Petrycy bowiem
biec logik
nie posiada w miecie adnego majtku
nieruchomego i w danym razie moe, przegrawszy proces,

—

uciec ze

Lwowa!

e

on
Tego ju byo filozofowi za wiele! Niedo,
by stron wygrywajc, niedo,
mia za sob dekret
królewski — to jeszcze
od niego kaucyi na wypadek przegrywania procesów! To te w susznem oburzeniu zawoa w jednem z pism spornych,
na niego

e

daj

e

„to podejrzenie
i

poniewa jest honesta persona
aby on, pocigajc kogo do prawa,

nie pada,

nie przystaoby

mu

to,

e

mia si komu usprawiedliwi. Powtóre,
jest posesyonatem, albowiem nie jest goota. Bo aczkolwiek nie
ma wasnoci nieruchomej, wszake ma takie dobra ruchome, który chby w torbie zanie nie móg".
Widzc,
z kaucy nie da si nic zrobi, uderzya
teciowa niespodziewanie w strun liryczn. Ze zami
w oczach zapewne i rozdzierajc szaty swoje, pocza woa, „aby pan doktór wspomniawszy na dobrodziejstwa,
któsam
których znacznych w tym domu dozna
nie

e

—

ryby jeszcze obron

ony

swojej

w

w

prawie

sieroctwie

jej

mia

jej

by

—

—

matk

nie narusza".

Otó ubra si dyabe w ornat
ogonem na msz
dzwoni — mógby by krótko odpowiedzie Petrycy —
i

gdyby chcia by trywialnym wobec teciowej. Ale on zastrzeg si tylko stanowczo przeciw takim przyjacioom,
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na takie

znaczne dobrodziejstwa (ach niestety

dobrodziejstwa!) wiadczyli".

Teraz dopiero wyjechaa pani

niem rozczulajcej

idylli rodzinnej,

domu przed trzema

laty.

Anna
która

inwentarz, o który

gotowy

dokonany zosta „zwyczajem miasta

i

w jej

Pocza tumaczy sdowi, e
chodzi Petrycemu, ju jest

waciwy

si dochowywa

wspomnie-

ze

odbya si

tego, który

w

domach uczciwych", a Petrycy „pospou
przy inwentarzu by, rzeczy nalece do inwentarza rewidowa" i sam inwentarz czyta.
Przypomnienie familijnego kawau, na który da si
wzi Petrycy, wyprowadzio go
ostatecznie z rów-

sn

nowagi,

bo niedelikatnym

Stagiryty.

si

mówi

„nie

mia

Wyrazi
tego,

by pocz ucze

jest

e

pani Anna „nie wstydzi
nieprawdziwe", bo przecie on

zdziwienie,

co

wielkiego

móg przeczyta...

inwentarza tak wiele, coby go

—

A zrepówierci godziny nie by u niego w rku".
szt inwentarz, dokonany wród tumultu domowego i przy
kuflu piwa — nie móg mie, zdaniem filozofa, adnego

i

znaczenia prawnego.

dem

jaTeraz znowu skoczya pani Anna, jakby
dowitem ukuta. Wspomnienie rodzinnej libacyi uznaa
za osobist obraz nie tylko swojej osoby, ale i panów

Szolca a Przedzieckiego, którzy brali

w

niej

udzia, jako

wiadkowie. To te z wielkiem oburzeniem woa pocza:
„komu tu pan doktor przymawia? — czy wdowie uczciwej, matce i dobrodziejce swej, znanej w caem miecie
ze wszelakiej abstynencyi, statecznoci

te zacnym

i

— czy
— urz-

trzewoci

ludziom, którzy byli przy inwentarzu

dnikom miasta tego?"
Z tern wszy stkiem jednak proces, przeszedszy wszystkie fazy proceduralne, zblia si ju do ostatecznego rozzwicania. Przed samym wyrokiem
pani Anny wzma-

ao

gaa si i naostatek wybucha patetycznym strumieniem.
„Z alem bowiem niemaym patrzy ona na tak wielk nie-

wdziczno

uprzejmych chci i uczynnoci swych, które
oczach wszystkich znaczne byy i
w pamici wielu.
Na tern teraz miejscu wicej nie wspominajc, Panu Bogu

w

s
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Wszak Waszno wszyscy patrzyli, jakie
uczynnoci przez wszystek czas w domu jej pan
doktór doznawa i do tego czasu, najmniejszej krzywdy

al

swój oddaje.

chci

i

nie zazna".

Ichmo

innego zdania. Wyrok
Sebastyana Petrycego,
a kiedy niezmordowana i nieustpliwa wdowa posza na
nowo do Warszawy z apelacy, doczekaa si w r. 1599
nowego dekretu królewskiego, w którym jej nakazano,
aeby, wedug yczenia zicia swego, przystpia do sporzdzenia inwentarza spadkowego.
Nie znaby jednak wcale dawnego przewodu sdowego ten, ktoby myla,
dwoma tymi dekretami królewskimi sprawa midzy ziciem, a teciow zostata ostatecznie zaatwion. Bo zaraz prawie na nastpujcej stronnicy po wpisie dekretu królewskiego znajdujemy w odnonej ksidze awniczej taki ywy rozgwar w sprawie
nieszczsnego inwentarza, jakby rzecz dopiero co wesza
na roki sdowe. Strony sporujce i ich prokuratorowie
roztrzsa poczli na nowo wszystkie szczegóy z zawzi-

awnicy jednak

wypad znowu na korzy

byli

dra

e

psa, który, krcc si w kóko, prauchwyci wasny ogon.
Nagle gwar umilk i na sali sdowej zrobia si cisza.
Wójt miejski rozpocz przesuchiwanie wiadka, którego nazwisko wpisa pisarz jako dominus Stanislaus Wenicius,

toci

i

maniactwem

gnie koniecznie

artium baccalaureus.

Któ by ten Wenicius, bakaarz sztuk wyzwolonych ?
Oto cakiem poprostu Stanisaw Wenig, rodzony syn pani
Anny, który zjecha prosto z Krakowa, aeby da wiadectwo w sprawie swojej matki i szwagra. Suchano
z uwag, gdy opowiada,
on, na równi z Sebastyanem
Petrycym spadkobierca Froncfenika, nie chce, ani potrzebuje adnego inwentarza spadkowego, ale woli, aeby
cay majtek zosta przy matce, która „nieboszczykowi

e

ojcu

wielk bya pomoc w zbieraniu majtnoci".
Suchaa go pani Anna z matczynem rozrzewnie-

niem,

sucha

dr.

Sebastyan

Petrycy,

moe

troch

za-
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wstydzony, a Stanislaus Wenicius, rzekszy swoje, ustpi
z sali

sdowej.

Z nim razem wyszed te

ze

sdu

trzyletni

spór

nie wróci wicej. Jakby
midzy ziciem a teciow
piorun trzs we wszystkie argumenty prawne, tak one
i

si zrobia cisza dokoa wielkiego
wymownej teciowej.

od razu umilky
filozofa

i

jego

Po pewnym
trycego

w

Arystotelesa

taka

i

czasie znajdujemy

drodze
i

zi

do...

Lotaryngii.

dra Sebastyana Pe-

Jecha tam tumacz

pani Anny, jako przyboczny lekarz

skupa krakowskiego

i

bi-

kardynaa Bernarda Maciejowskiego.

III.

MEDYCYNA CECHOWA

Naturalnie nie moe by mowy o rzemiole, ani o cektórzy
cho wem jego wykonywaniu przez „pany-medyki
z uniwersytetów w Bononii, Padwie, Paryu przynosili
do starego Lwowa wiedz lekarsk i doktorskie dyplomy.
A byo takich wielu „medicinae doctores", tak wielu,
to zaszczyt przynosi starej kulturze i cywilizacyi lwowskiej. Co bowiem tylko byo wielkiego i monumentalnego
w dawnym patrycyacie lwowskim, co pozostao wspomnienia o dobrym rzdzie dawnego Lwowa, o jego konsulach
z lwiem sercem a kupieck gow, to z pewnoci odnosi
si w mniejszej lub wikszej mierze do lekarzy, których
44

,

e

a

tum mianowa

44

uszanowaniem „panowie medyki
katedrze lwowskiej, z kaplicy pierwszej po lewej
rce, patrz po dzie dzisiejszy dwa twarde i dumne oblicza lekarzy lwowskich, Pawa i Marcina Kampianów,
z muru kaplicy Boimów spoglda dobra, stara twarz dra
Dziurdzi Boima, co koci czoowe „na krzy rzeza z wielk
z

.

W

44

wpraw

i umiejtnoci.
I innych wielu jeszcze lekarzy
zapamitay dzieje ratusza lwowskiego, bo na nim co drugi

burmistrz prawie to... lekarz.

A byli ci dawni lwowscy lekarze równoczenie i prawie zawsze kupcami i to hurtownymi kupcami woów, sukna, towarów wschodnich i czem tylko handlowa Lwów
w szesnastym i siedmnastym wieku, byli wreszcie wiadomi rycerskiego rzemiosa, szabl tak dobrze wadajc,
jak

i

lancetem.

Obok za tych potentatów, patrycyuszów,

szara

bra
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cyrulików

chirurgów,

balwierzy zaszywaa

i

dzie karczemnej pokiereszowane,

sn, golia ywych

by w

puszczaa krew

zwawio-

z

piknoci a umarych do trumny,
stawiaa pijawki etc. Tyle si tych chirurgów namnoyo
we Lwowie,
ju od roku 1512 tworz osobny cech
dla

—

e

chimrgorum et barbitonsorum, maj w niebie swego opiekuna w osobie w. Rocha, patrona zarazy morowej, któremu te otarz w katedrze utrzymuj wraz z pewn
iloci fundowanych naboestw.
I jeszcze jedno
byo bractwo, dbajce o zdrowie
swych blinich, t. j. aptekarze, czyli, jak ich podówczas

e

powszechnie nazywano, aromataryusze. Tylko,
zakres
ich dziaania by o wiele szerszy, ni dzisiaj, a sam proceder bardziej patryarchalny, bo taki aptekarz dryakwie
swoje, zioa i eliksiry sprzedawa najchtniej w budach
jarmarcznych pod ratuszem, a oprócz zió lekarskich sprzedawa take pieprz, cynamon, wyrabia cukry i marcy-

pany a take i wiece woskowe.
Nic dziwnego te,
trzy te pokrewne zawody
z sob na ustawicznej stopie wojennej, a stare akta radzieckie pene
ich wzajemnych pozwów, reprotestacyi,
prekustodycyi, duplik etc. Czasem chirurgowie zamiast
puszcza krew cierpicej ludzkoci, upuszczali jej sobie
wzajemnie w zwadach i bitkach, wywoanych konkurency zawodow. Zwady te dochodziy niekiedy do tego
stopnia,
zagraay wprost bezpieczestwu publicznemu,

e

yy

s

e

jak np.

w

r.

1601,

kiedy to magistrat musia

zaoy

va-

dium, to jest zakad midzy walczce strony, nakazujc
im zachowa spokój
do dekretu sdowego i to pod
kar 50 marek na stron, która si ekscesów dopuci.
Natomiast stawa cech chirurgów zgodnie jak jeden
ilekro „panowie medyki" pragnli ukróci jego prawa.
Sawny by z pocztkiem XVII. w. we Lwowie proces,
kiedy doktorowie medycyny uzyskali dekret królewski na
aptekarzy i chirurgów,
maj im corocznie zioa przeglda i apteki rewidowa. Zawrzao wtedy midzy chirurgami, jak w ulu. Co te doktor, teoretyk moe si ro-

a

m,

e

zumie na

chirurgii

—

woaj w

protecie

— my

obzna-
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jomieni z praktyczn fizyk (practica physica) lepiej

na

niej

rozumiemy

cyn! Ufni

w

swoje

podda adnej

si

nie pozwolimy sobie rewidowa ofipowicenie zawodowe, nie chc si

i

kontroli,

„gdy my

pacis et belli tempore,

zawsze prace continue podejmujemy, który chby si nie
aden pan doktor, co si i teraniejszej ekspediciej
moskiewskiej janie pokazao, jako z niektórych, profesyi
swojej, nie mao gardem zapiecztowao".
Lekarze znowu uznali,
protestacya ta jest „uszczypliwie pany medyki tykajca" i nie szczdzili chirurgom
nawet cytat z Dodimusa,
oni tylko lew
lekarza, podczas gdy aptekarze stanowi jego prawic.
Nie zawsze jednak zgoda panowaa i midzy lekarzami a aptekarzami, którzy take broni musieli swoich
przywilejów, niejednokrotnie procesami. „Pan doktor Grozwajer Marcin, czytamy w jednym akcie procesowym
nie medicamenta, jako lekarz, ale manualn robot, co
si panom aptekarzom naley, bawi si, gdy wiece rozmaite, korzenie wenalne, mar cy pany, wódki, cukry et id
genus sprzedaje, a take handluje pieprzem, szafranem,
cynamonem, gwodzikami i innymi korzeniami".
O ile jednak rozgoryczenie aptekarzy na dr. Marcina
Grozwajera byo suszne ze wzgldów konkurencyjnych,
o tyle wprost oburzenie zapanowao na doktora medycyny
uniwersytetu w Padwie, Stanisawa Castellego, który zasobie we Lwowie pracowni balwiersk i goli ludziom brody, a puszcza krew z wielkiem powodzeniem.
Cech chirurgów pozwa go o bezprawne wykonywanie
rzemiosa i zada, aby si wpisa do cechu i podda si
cechowemu egzaminowi.
odpowiedzi na to woa Castelli z sarkazmem:
„Cyrulicy cechowi nie mog tego
egzaminowa, którego akademia publice egzaminowaa.
A có mi za sztuki, co za egzamen cyrulicy cechowi czy-

way

e

es

rk

—

oy

W

nili,

pytam? Brzytw kady

z nich robi, albo

si

tej

ro-

boty odkupi! Zaprawd, nie lada egzamin i promocya!
Kady lusarz i kowal brzytw zrobi i wyostrzy!"

Nieche sobie pan doktor Castelli goli ludzi brzytw,
któr mu kowal wyostrzy, ale do cechu mimo to nalee
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musi. Tego samego

za si oponentowi

W

te

zdania

by

i

magistrat, który ka-

koniecznie zapisa do cechu.

dobrych czasach cech chirurgów

dba

bardzo o do-

skonao swojego rzemiosa. „Ineres magisraut, czytamy
w jednym akcie, aby w rzemiele cyrulickiem byli ludzie
godni, wywiczeni, którzyby mogli wydoa profesyi swoa ludzi ratowa, nie zabija nieumiejtnoci swoj.
Imperfecus enim medicus, perfectus est homicida.
cy-

jej,

W

rulickiem rzemiele, które zdrowie ludzkie piastuje, potrzeba ludzi umiejtnych*...

e

Przyszy jednak czasy,
razem z wielu innymi zachirurgia we Lwowie upada. Schodzi si to przyz czasem zaoenia we Lwowie osobnego cechu
cyrulików ydowskich. Odtd konkurencya przybiera form
kwestyi, kto ma goli zmarego chrzecijanina, chirurg ydowski, czy katolicki? Równie i midzy samymi ydami
konkurencya przybraa takie formy, i musia wkroczy
urzd podwój ewodziski i wyda rozporzdzenie, które ze
wzgldu na jego charakterystyczne szczegóy w caoci
powtarzamy

wodami i
padkowo

„Poniewa niemaa lukta i kótnia dotd midzy cyydowskimi bya i czstokro do urzdu podwoje Wodziski ego dochodzia kwery monia, e zwykli sta
rulikami

przede drzwiami swemi i jeden od drugiego przychodzcych ludzi do golenia odwoywali, niektórzy obiecujc po

zo

dwa szelgi goli

i z tej
przeciw jeden
okolicznoci
drugiemu, zelenia, poswary, kótnie wynikay a przez to
niespokój bywa na urzdzie
wic urzd podwój ewodzi,
zabiegajc tym niesnaskom midzy pomienionymi cyrulikami, raz na zawsze postanawia i przykazuje surowo, aby

—

nikt, to jest ony, dzieci, lub czelad nie wayli si
sta przed drzwiami i jeden od drugiego odwoywa ludzi,
przychodzcych dla golenia, lub krwi puszczenia, zgoa
adnej przeszkody w rzemiele swojem jeden drugiemu
czyni nie powinien pod win za kadym razem grzywien
nieopustnych picia, komuby wiadkami dowiedziono byo".
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IV.

SONCE, MIESIC

O szarym Lwowie.

I

KORONA

Pamitki i historyczne wspomnienia kryj si we Lwowie przewanie pod ziemi. Raz jednak i to w r. 1907 nie
pod ziemi, ale na samym szczycie cerkiewnej wiey w.
Pitnie znaleziono co, co przypomina dawne czasy. Byy
to mianowicie okurzone i odrapane resztki fryzu, który
zdobi ongi ostatni, tu pod sam kopu podchodzc,
kondy gncy wiey. I jakikolwiek, pod wzgldem artystycznym, jest ów fryz szczytowy, który odkryty zosta przy
restaurowaniu wiey wspomnianej cerkwi, chociaby nawet rodzajem swoim wkracza najbardziej w dziedzin bohomazu, to jednak wypisana nad nim data „1643" kazaa
z uszanowaniem patrze na gówki anioków z resztkami
zielonych skrzyde, na nieokrelonej ju barwy kwadraty
ornamentacyjne i takie pókoliste pasy nad oknami.
Jak zwykle we Lwowie, tak i w tym wypadku odkrycie dokonane zostao przy sposobnoci demolacji. Wiea
cerkwi pietnickiej przy ulicy ókiewskiej, razem z swoim
dziwacznym kapturem na szczycie, zarysowaa si do tego
stopnia,
postanowiono j rozebra i postawi now. Po
zdjciu jednak kopuy, której okap spada na ciany wiey,
jak skrzyda kapelusza dawnego autoramentu, pokazao
si po pierwsze,
szczyt wiey ozdobiony jest malowanym fryzem fresko, powtóre,
attyka szczytowa o ukach pseudo romaskich na renesansowych pilastrach jest
wcale ciekawym i piknym zabytkiem architektonicznym,
a po trzecie,
zarysowanie muru nie jest znowu tak

e

e

e

e

wielkie,

eby

koniecznie trzeba

byo burzy

ca

wie.
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Komisya z ramienia magistratu i konserwatorów orzeka
wie naley zostawi w spokoju, zakonwobec tego,
serwowa fryz na jej szczycie, a doda tylko kopu
omioboczn z czterema wieyczkami po bokach, troch
podobn jak na wiey cerkwi wooskiej i zegar wieowy

e

wygody publiki.
Tak wic pyzate anioki o zielonych skrzydach
toway wie, która od przeszo 250 lat króluje na
dla

kiewskiem przedmieciu, a zarazem zwróciy

sam

cerkiew,

kryjc we wntrzu swojem

ura-

uwag

óna

jeden z naj-

wspanialszych na ziemiach ruskich pomników sztuki cerkiewnej, ikonostas z XVII. wieku.

Przed ewszystkiem jednak zwraca uwag sama nazwa
cerkwi: „cer ko w wiatoji Piatnyci". Znajduje si
ona pod wezwaniem w. Praksedy, czyli Paraskewy,
a uczony ks. Petruszewicz wywodzi,
witej tej by

e

powicony

dzie pitkowy, skutkiem czego
i sama wita w potocznej mowie
staa si „w. Piatnya
ci jak u acinników nazywa si ona sancta Venera
specyalnie

,

e

powodu,
pitek po acinie to dies Veneris.
Równie oryginalny, jak nazwa, jest i pocztek cerkwi
w. Praksedy. Akta znaj j od roku 1607, w roku za
1634 wymieniona jest ona midzy lwowskiemi cerkwiami
kryoszaskiemi.
Zbudowana czciowo z kamienia amanego, a czciowo z muru ceglanego, zmienia cerkiew szat swoj
z tego

zewntrzn

doszcztnie

w

r.

1885,

w

czasie ówczesnej re-

wtedy mianowicie naturalny kawasnemu
mie
losowi, mur za ceglany zastpiono naladownictwem w wyprawie kamienia amanego. Zreszt
jest to cerkiew jednonawowa, z absyd zakoczon wielobokiem, a dawny jej cmentarz, niej od poziomu ulicy
ókiewskiej lecy, dzi traw zarosy i jako boisko dla
wielkanocnych „haiek" uywany, duo jej daje sielskiego
uroku i barwy. Pozatem wybitniejszych wspomnie dziejowych nie posiada cerkiew w. Paraskewii, ani naukowego opisu. Dzielia los miasta i przedmiecia ókiewskiego, pozostae za resztki strzelnic na cianie midzy
stauracyi. Pozostawiono
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wi-

zbyt wielk,

nieprzyjacielowi

w cigu swego istnienia padaa pastw wojny
poogi.
Data 1643., wymalowana na wspomnianym u wstpu
fryzie szczytowym, jest prawdopodobnie dat ukoczenia
budowy. Obok tej daty posiada cerkiew pietnicka wyryt
na kamieniu history swoj w formie paskorzeby nad
drzwiami wchodowemi.
Jest tam w kamieniu wykuta gowa bawou, w otoczeniu za ksiyc, soce i korona, pod którym charaktei

kilkakrotnie

i

rystyczny

napis:

„Soce, misia

i

korona— sija

trójca

nasza oborona".
Jest to herb hospodarów modawskich, a sam napis
powiada niedwuznacznie,
ci, którzy ongi w tej cerkwi
si modlili, w herbie tym wiksz pokadali ufno, anieli w strzelnicowych otworach. Jako rzeczywicie herb

e

ten powiada wszystko o ludziach,

fundatorach, budowni-

budynku i o tern, czyim kosztem on wzniós si
w pocztkach siedmnastego wieku. I gdyby nie byo nawet
adnych innych ladów historycznych, to sama ta tablica
kamienna starczy za wszystkie wiadectwa, tak jest wymowna i wiele mówica.
czych, o

W

chwili,

w

której

wedug

wszelkiego prawdopo-

dobiestwa kadziono kamie wgielny pod dzisiejszy budynek cerkwi pietnickiej, siedzia na niebezpiecznym tronie hospodarów modawskich Miron Barnowski Mohya,
pan zacny, sprawiedliwy i wielki budowniczy cerkwi i monasterów po miastach i ustroniach modawskich, niezapomniany fundator cerkwi wooskiej we Lwowie. Wzniós
wielki monaster w Jassach, monaster Hangu w górach,
niedaleko Pazyszte, monaster Dragomirna niedaleko Su-

czawy, leny monaster Bemowa i to wszystko w cigu
lat swojego panowania. Kiedy za pospolitym obyczajem hospodarów modawskich naonczas, ucieka musia

omiu
z

yciem swojem do

Polski

Buczacza, zakwit jego

i

osiad

w

Uciu, niedaleko

zapa cerkiewny gównie na Rusi
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kdy
i

jego sumptem dwigaa si cerkiew staucerkiew w. Paraskewii na przedmieciu ó-

kiewskiem.

Pokusiwszy si raz jeszcze o zdobycie tronu moopuci spokojne Ucie, porzuci indygenat szlachecki, którym go obdarzya Rzeczpospolita i pojecha do
Konstantynopola, aby wyjedna u Porty swoje zatwierdzenie na tron. Zamiast tronu jednak zosta skazany na
mier i city w obliczu Padyszacha i caego Dywanu.
Nastpc Barnowskiego by Mojsej Mohya, „agodny
i potulny jak baranek".
Oczywicie,
z takimi przymiotami nie mia on co robi na ociekajcym krwi tronie

dawskiego,

e

wnet, ju nie jak baranek, ale jak chyy zajc ucieka
musia do tego asylu wadców modawskich, jakiem podówczas bya Polska. Osiad w Wielkich Oczach pod Jaworowem
tu spokojnie a do mierci w r. 1660 5 ). On
te jest niewtpliwie równie „obron" Rusi lwowskiej
i

i

y

i dalszym fundatorem cerkwi pietnickiej wraz
z caem jej
urzdzeniem, a przedewszystkiem ikonostasem.
Dziwn jest rzecz,
wród klsk, które nawiedzay
Lwów i jego witynie, zdoa si zachowa ikonostas, bdcy obok ikonostasów bohorodczaskiego i rohatyskiego,
jak ju wspomniano, jednym z najwspanialszych pomników sztuki cerkiewnej XVII. w. Olbrzymich, imponujcych wprost rozmiarów, zawiera on okoo 70 obrazów,
których kompozycya, wykonanie, koloryt zostay przez
znawców ocenione, jako jedne z najlepszych okazów sztuki

e

bizantyskiej, liturgiczna
niu sprawia,

e

za

ciso w

ich

rozmieszcze-

ikonostas pietnicki uchodzi

moe za wzór

bowiem wszystko, co dla
ikonostasów nakazuje liturgija wschodnia. A wic w dolnej czci (deizu) dwa wspaniae obrazy namisne, tj.
Chrystusa i Matki Boej, obok carskich wrót, przy drzwiach
za dyakoskich przeliczne praznyczki, to jest obrazy
wyjmowane w czasie odpustu i wykadane na tzw. tetrapodzie ludowi do caowania.
drugiej kondygnacyi, w samym rodku przedewszystkiem wspomniana kompozycya Chrystos archijerej
tego rodzaju. Znajdujemy tam

W
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Chrystus bogosawicy, po obu bokach za dwunastu
trzeciej znowu kondygnacyi obrazów na rodku
apostoów.
pomieszczone jest „zoenie Chrystusa do grobu". I w tym
jednym szczególe odrónia si ikonostas pietnicki od typu
przepisowego, gdy zwykle w tern miejscu bywa Premudrost, to jest obraz Matki Boskiej z Dziecitkiem. Szczyt
sam tego icie niezrównanego dziea sztuki wieczy obraz
Chrystusa Zmartwychwstaego.
Pochodzenie ikonostasu jest nieznane, a wogóle samo
to dzieo sztuki nie znalazo niestety dotychczas amatorów, którzy by je naukowo, dokadnie zbadali i opisali.
Istnieje tylko przypuszczenie,
obrazy malowane, byy
w ikonograficznej szkole na górze Athos przez hagioryckich mnichów, a najprawdopodobniej przez tych artystów,
którzy Mironowi Barnowskiemu malowali i ozdabiali wznoszone przez niego cerkwie w Modawii.
kadym jednak
tj.

W

e

W

razie

jest

dzieem
zachowanem we Lwowie. Na tym punk-

ikonostas

sztuki cerkiewnej,

pietnicki

najpikniej szem

zgadza si i Bious, autor opisu obrazów po cerkwiach
lwowskich i historyk sztuki tej miary, co Wadysaw oziski. Pierwszy z nich widzi w ikonostasie pietnickim
naladowania godny wzór stylowej czystoci wntrza ruskiej cerkwi, drugi znowu dzieo sztuki o bardzo wysokich zaletach pdzla i kompozycyi. 6 )
Ikonostas pietnicki odnawiany by w r. 1870 staraniem ówczesnego konserwatora zabytków Mieczysawa hr.
cie

Potockiego.

V.
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Om

ich

byo, malarzy, yjcych razem

i

zgodnie.

Nie kócili si, nie wymylali sobie wzajemnie, ani te
psów na swoich obrazach nie wieszali. Niesychany ten
fakt

wydarzy si wanie we Lwowie,

snastym wieku, a

moe

ale...

jeszcze

w

sze-

by prawdopodobnie

pierwsz na gruncie
ostatni idyll malarsk. I chocia ta

lwowskim

i

idylla nie

bya zupen, bo

wykluczeni z

niej

byli

sta-

nowczo malarze ruscy i ormiascy, to jednak godna jest
ona pamici i dobrego wspomnienia.
Godne
te wspominku imiona tych niezwykych
mistrzów. Byli to mianowicie: Jan Szwankowski, malarz
szlachetny
wyborny i uprzywilejowany, a przy tern
i wyksztacony", Jan
przyFrancuz,
powiedzmy
Gallus,
wieziony przez arcybiskupa Solikowskiego gdzie z dalekich krajów, Kasper Szpanczyk, moe z ojczyzny Velasueza pochodzcy, Jan Rudult, Jakób Leszczyski i Mikoaj
Róyski, o których sych cakiem zagin, a nareszcie
Lwowianie, krew z krwi i
z koci Lwowa: Józef

s

„m

ko

Wolfowicz i Jan Ziarnko.
Oni to wanie w chwili wielkiej jednomylnoci
i zgody postanowili zaoy bractwo, czy te cech malarski
we Lwowie. Ojcem przedsiwzicia by arcybiskup Jan
Dymitr Solikowski, matk rada miasta Lwowa, a kumami
król Zygmunt III. i nuncyusz papieski, Germanikus markiz
St. Seweru i Szafarz obu Sygnatur.
Jeeli mona mówi o nerwowoci w szesnastym
wieku, to ci mistrze lwowscy zabrali si do dziea z ner-

Malaspina, biskup
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energii. Ni mniej ni

wicej, tylko siedm

piewao u kolebki bractwa malarskiego,
piewao wartkiem sowem nadania, konfirmacyi, ordy-

przywilejów
a

i polemiki ze wszystkiem, co szyzmatyckie,
ruskie,
ormiaskie. Sztuka malarska wchodzia na zodjak
lwowski w akompaniamencie sów niesychanie wielkich
i
wakich o swojem posannictwie. Arcybiskup i rajcy
lwowscy przecigali si w komplementach dla tej, „której
wytworno podziwiay wszystkie narody", „która tylko
przez najwybitniejsze talenty uprawian by moga, a do
naj pierwszych nalee powinna". Na jej godo we Lwowie
si herbowy Jednoroec Solikowskiego i soneczne
promienie paszcza Matki Boskiej i tarcza malarzy katolickich, przez cesarza im nadana rzymskiego. Sami mistrze
oznaczyli probierz artystyczny dla modych adeptów, muszcych si wykaza umiejtnoci wymalowania Chrystusa
z dwoma otrami, konterfektu czowieka, albo wojny
wielkiej, albo wreszcie polowania na lwa, niedwiedzia,

nacyi

czy

zoy

wilka, wieprza...

Wszystko

to

stao si

w

latach

1596

i

1597

i

od

si kiedykolwiek inmalarstwem lwowskiem, rachub nowej ery
tego malarstwa. Tak zapewne uczyni i dr. Józef
wytrawny i sumienny historyk sztuki, którego

tego czasu zaczynaj pisarze, którzy
teresowali

w

dziejach

Piotrowski,

bdcej w druku, ze
suszn niecierpliwoci wyczekujemy.
Nowa era. Wic pytamy przedewszystkiem, kdy

monografii o malarstwie lwowskiem,

niemiertelne dziea onych mistrzów i ich adeptów, jaki
przechodzie staje przed nimi zadumany w kociele czy
galeryi, gdzie one otry, konterfekty, wojny, lwy, niena jakich to pótnach spocz
dwiedzie, wilki, wieprze
Jednoroec i soneczne promienie Maryi?
Jest to i owo, ale bardzo malutko. Reszt pewnie
zniszczy czas jadowity, fala niepamici pokrya ludzkiej,
pomie zniszczy, jak czasem niszczy „malowane dzieje",
zabraa moe wojna.
Ale gdzie sawa, trwalsza nad spie, jakie ksigi

—
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lcz

powtarzaj imiona mistrzów, jacy nad nimi
szkoa lwowska w malarstwie?
sorowie.

Kdy

Gdzie

z daleka,

a

Parya

z

dolatuje

byo we Lwowie,

profe-

sawa Jana

Szpaczyk,
wydrze przeszoci", jakby powiedzia Krasiski. Inwentarze spadkowe
co bogatszych mieszczan lwowskich czciej wspominaj
o obrazach „woskiego malowania", ni rodzimych. Jeden
tylko Wolfowicz namalowa obraz cudowny wprawdzie
nim krytyka lwowska w osobie
i cudami syncy, ale o
ks. kanonika Józefowicza jeszcze w XVII. wieku orzeka,
Ziarnki, ale to nie

Rudult, przepadli z kretesem

e

i

Gallus,

„nikt ich nie

dzieo raczej geometry, ni malarza.
ta lwowska krytyka!
I jeeli ju ci malarze nie chcieli ze skromnoci, czy
nie mogli mówi o swojej sztuce, to moe przynajmniej
yli i mieszkali we Lwowie, kupowali i sprzedawali kato

Och

lubne i teArchiwum miejskiego przesuno si wszystko, co we Lwowie byo godne i niegodne pamici, o lada yku mona znale jakie wiadomoci

mienice, procesowali si, spisywali intercyzy

stamenty. Przez mnogie ksigi

i

powiedzie, co zacz on by, jaka jego

majtkowa

stancya
bractwie

byo

Cakiem

— wic

familia, jaka sub-

jakeby o malarzach

i

ich

cicho?
cicho nie jest.

Wadysaw oziski wyowi

zniechcony ich jaowoci
wynik nie opaci fatygi. Moeby przy natarczywem szperaniu i cakiem gbokiem
wierceniu w aktach, znalazo si tych nazwisk i wicej

troch nazwisk malarskich,

machn rk,

orzekajc,

ale

e

troch, ale dla historyi sztuki nie wielka to pociecha, bo
wydobyte z zapomnienia nazwisko nie
któ zapewni,
naley do beznadziejnego pacykarza, albo malarza siode

e

i

skrzy chopskich?
Nawet

w

ci

malarze,

których

nazwiska

trafiaj

si

wystpuj w

caej pierwszej poowie XVII.
wieku korporatywnie, cechowo. Kady cech miewa przeaktach, nie

róne

interesy do aktów radzieckich czy awniczych, tylko

szumnem zaoeniu,
ksigach ratuszowych. Malarze chodz

o cechu malarskim, zaraz po jego tak
cicho,

gucho

w
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pojedynk, samopas i to zwykle
nic wspólnego nie majcych.

sprawach, z ich

sztuk

Moe jednak wstydzili si stawa razem z kotunami
na ratuszu. Przywilej da im przecie arcybiskup, zatwierdzi go król, wic moe woleli chodzi do aktów kapitulnych lub konsystorskich albo i grodzkich.
Co w tern jest prawdy, jak póniej pomówimy, ale
w caej pierwszej poowie XVII. w. i tam cicho o cechu
lwowskich malarzy. Nawet Wadysaw IV., taki przecie
mecenas i znawca sztuki, tyle obcych mistrzów na dwór
swój woajcy, nie mia sposobnoci potwierdzi przywilejów bractwa malarzy lwowskich.
Otó std
si
i

prosty wniosek,

e

cech malarski rozlecia

zaraz po jego zaoeniu. Organizacya malarska, karna

solidna, jest

na

duszy

przecig czasu nieprawdopodo-

pdzla i samopas chodzi lubicy. Wic te widzimy zaraz, e Jan
Ziarnko pojecha do Parya, Szwankowskiego ju w pierwbna, bo bardzo jest swarliwy naród mistrzów

byo we Lwowie,
wiadomoci. Malarze si porozza zarobkiem, a nawa cechowa osiada na mieliz'nie

szych latach siedmnastego wieku nie
o innych niema adnej
azili

rozbia si z kretesem.
Bractwo malarzy lwowskich uwido zaraz w zarodku
i przestao istnie na lat kilkadziesit, przywileje jego przez
nikogo nie byy przestrzegane, a nawet nie znajdoway
si w posiadaniu bractwa tak,
w r. 1661 trzeba je byo
znacznym kosztem wykupi i dopiero wtedy przystpi na
nowo do zorganizowania kongregacyi malarskiej.
Bardzo pouczajc w tym wzgldzie jest szczegóowo
w aktach konsystorza lwowskiego opisana sprawa midzy
malarzami Krausem i Korunk.
Okoo roku 1660
we Lwowie malarz Wojciech Kraus. Nazwisko byo ju drukowane, o dzieach za
jego nikt nie ma najlejszego pojcia. Zdaje si jednak,
ten Kraus by wicej kotunem, anieli nieokiezan, adnych pt nieznoszc dusz artystyczn. Malarstwo trakna sery o, jako rzemioso
a widzc dokoa
towa
siebie same tylko cechy, cechy i jeszcze raz cechy, zaama
i

e

wypyn

e

sn

—
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rce nad niedol malarsk, która niezdoln bya do
rzenia wasnego ustroju cechowego.

stwo-

W

marzeniach swoich artystycznych widzia siebie
na czele takiego cechu malarskiego, widzia wszystkich
„partaczy" precz wy eniony eh ze Lwowa, a fantazya niosa
go w zawrotne wyyny dobrych zamówie bez adnej
kokurencyi. Widzia siebie razem z czeladnikami i dyscypuami chlapicego olbrzymie pótna kocielne, widzia, jak
go wzywaj do ocenienia obrazów w inwentarzach spadkowych, jak szmer podziwu go otacza lwowskiej gawiedzi

„to pan cechmistrz

A

idzie,

malarski

tymczasem rzeczywisto

„bryndza"

i

!"

to

—

sama bya tylko

mizerya. Jaki taki raalarzyna

namalowa

bo-

homaza i obnosi go potem po ulicach, szukajc, ktoby
si zakomi na takowe dzieo sztuki. Inni „pictores" wodzili

si srodze

za

by

z siodlarzami

o

to,

kto

ma mie

pierwszestwo do malowania siode, jeszcze inni malowali
kufry, a ju najgorzej doskwiera panu Krausowi niejaki
Sebastyan Koronka, zwany take akcentem lwowskim
„Korunka" albo krócej Kromk. Ten to, nazwijmy go
czysto po lwowsku Korunka, zabiera si do malowania
mia pewne wzicie w sfepo kocioach lwowskich i
rach duchownych, skoro przeciw niemu by najwikszy
rankor u Krausa.
Jeeli jednak kto, zwaszcza dawniej, czu rankor

sn

przedewszystkiem myla o procesie.
sdu obrócio si oko Im. Pana Krausa.
Ale do procesu trzeba byo dokumentów, pergaminów,

w

piersiach, to

W

stron te

pan Kraus, ani aden malarz. Synne
przywileje Solikowskiego, Zygmunta III., nuneyusza Ma-

mia

a tych nie
laspiny

ani

byy w rkach

osób trzecich, obcych, a nie chcemy,

chwil by zoliwymi, aeby na despekt malarzom
przypuci, jakoby w... zastawie u ydów.
Koniec koców pan Kraus zaryzykowa pewn sum
ani na

pienidzy
woli.
i,

i

Majc

wydoby cenne
je

w

rku, rzek

przywileje malarskie z niesobie: „cech malarski to ja"

zebrawszy wszystkich siedm pergaminów pod pach,
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poszed z nimi do sdu, aby przedewszystkiem pognbi
konkurenta swojego, nieszczsnego Korunk.
Poszed do sdu konsystorskiego, a sd konsystorski
skarg przyj. I tu wanie „ley pies pogrzebany Pan
Kraus wiedzia, kdy ma pój, sd konsystorski uzna
44

.

swoj kompetency, pozwany jej nie przeczy, a wic to
byo waciwe, pod przewodnictwem kadoczesnego biskupa
sufragana, forum
I

(forum competens) malaryi lwowskiej.
zreszt susznie, bo dawna sztuka malarska zanadto

silnie

w

wkraczaa

sprawach nie

zakres kocielny,

mia

i

nie chcia

aeby koció w

jej

wyrokowa.

Otó wobec biskupa sufragana lwowskiego, Stefana
Kazimierza Charbickiego, i trzech kanoników oskary pan
Kraus dnia 11. lutego 1661 pana Sebastyana Korunk,
imieniem wasnem, a dla wikszej pompy i malarzy lwow-

e

tene Korunka wbrew prawom
!) o to,
przywilejom nadanym malarzom katolickim przez arcybiskupów Sokoowskiego (sic) i Tarnowskiego, a przez
nuncyusza apostolskiego zatwierdzonym,
si
skich (nie cechu
i

odway

pewne dziea sztuki malarskiej do pewnych
kocioów tutaj we Lwowie wbrew przyjacielskim
napomnieniom tego Wojciecha Krausa
rzeczywicie wykona.

Na

to dopiero

Korunka: Tak

jest,

wykona takowe
i

ca

pasy Sebastyan
rozsypa si z
on nie zachowywa praw i przywi-

lejów malarskich. Ale te przywileje przez nikogo nie

byy

zachowywane. Nawet sam Wojciech Kraus, ani aden inny
malarz nie

postpowa w myl

tych przywilejów!

I dlatego, jeeli kogo naley ukara, to nie Korunk,
przedewszystkiem samego Krausa i tych, co za nim
stoj, za to,
przywilejów malarskich nie przestrzegali,
ani nawet nie byli w ich posiadaniu i uywaA poli i u (nec in possesione, ac usu eorundem fuerunt).
niewa prawa napróno si ustanawia, jeeli si im nie daje
powinnej egzekucyi, przeto on, Korunka, da, aby sd
zmusi Krausa i jego towarzyszy do ustanowienia kongregacyi (ad constituendam congregationem) i do przestrze-

ale

e

gania punktów

w

przywileju zawartych.

3
B
<

H
j

g

I
«
O

O

S
«

-°

MISTRZE

PACYKARZE

I

49

Na takie dictum Kraus zapewne zgupia, bo pocz
si przed sdem ju cakiem skromnie tumaczy, e przywileje malarskie wasnym kosztem i wydatkiem z rk
osób trzecich wydoby {prwilegia vero, proprio sumptu et
impensis apud extraneas personas recuperasse).
Co si za tyczy kongregacyi, to ta z wielu wzgl-

dów

jest potrzebna.

Wobec

tego wszystkiego ks. biskup Charbicki, wspól-

ukaszem Witkowskim, Jakóbem GaJanem Rzepczyskim, wyda wyrok uwalniajcy

kanonikiem

nie z

wathem

i

Sebastyana

Korunk

od wszelkiej odpowiedzialnoci, „po-

niewa

prawa

przywileje

te

i

nie

byy zachowywane,

a bractwo formalnie nie jest ustanowione" (confraternitas
formaliter instituta

non

esf).

ks. Charbicki poszed jeszcze
wniosków Sebastyana Korunki.
Nawizujc do faktu,
tak powód, jak i pozwany
gorco pragn zaoenia cechu malarskiego, nakaza ks.
biskup Charbicki, aeby na podstawie dawnych praw
i przywilejów opracowano i spisano now ordynacy ma-

Przy

dalej

tej

sposobnoci

w myl ycze

i

e

si i jednomyln zgod
wszystkich malarzy tak polskich jak i ruskich,

larsk, a to za porozumieniem

maj by dopuszczeni do cechu
w artykuach wymienionymi

którzy to ostatni

wnymi warunkami,

pod pe-

7

).

za ordynacya zostanie uoon i podpisan,
urzdowi (konsystorskiemu) do
zaprezentowa
j
zatwierdzenia, przyczem biskup dodaje,
wolno bdzie
malarzom wybra sobie otarz w katedrze, przed którymby
mogli mody swoje wygodnie odprawia, jak i aomsze
za dusze pomarych konfratrów. Wolno im bdzie równie
Skoro

naley

e

wybiera dwu cechmistrzów z pomidzy siebie, z tern
jednak, e jednym z nich musi by koniecznie sawetny
Wojciech Kraus, jako zasuony inicyator zaoenia cechu
i

ten, który nie

szczdzi pienidzy

dla

wydobycia przywi-

lejów malarskich.

e

z malaI jakby wiedzia ks. biskup Charbicki,
rzami trzeba wszystko czyni na gorco, bo zgoda wród
mistrzów pdzla jest czem bardzo krótkotrwaem, wic
O szarym Lwowie.

4
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przecigu

omiu

dni przedoyli

wypracowan ordynacy cechow

gotow

konsystorzowi do

do aprobacyi 8 ).
Skutek by piorunujcy. Przypominamy,
powyszy
proces rozegra si 11. lutego 1661, a ju w trzy tygodnie
potem, dnia 2. marca, nowa ordynacya malarska bya uoon, przez wszystkich malarzy lwowskich, Polaków, Ormian i Rusinów uchwalona, konsystorzowi przedoona,
zrewidowana, zatwierdzona, na pergaminie przepisana i pie-

rewizyi

i

e

czci

ks.

biskupa Charbickiego zaopatrzona.
niestety z takim samym pospiechem i grungdzie si zapodziaa. Mimo
skrupulatnych

Tylko,

townoci

e

do

poszukiwa, nie udao si nam odszuka penego tekstu
owego, na nowo ufundowanego kamienia wgielnego lwowskiej sztuki malarskiej. Przedewszystkiem powinna ona bya
by wniesion i zapisan do aktów konsystorskich ale
sprawie cechu, czy bractwa i rada
tam jej niema.
miasta Lwowa miaa co do powiedzenia, wic mieli malarze w tern interes, aby wieo uzyskany dokument oblaale tam go równie ani
towa w ksigach radzieckich
Rzeczypospolitej
w r. 1661, ani w nastpnych niema.
zreszt kady, kto chcia co publicznie ogosi, bieg do
ale i tam niema ordynacyi malarskiej.
ksig grodzkich
A jednak musiaa by chyba gdzie zapisana i dla
skrujej nie
tego skonni jestemy przypuci,

—

W

—

W

—

do

emy

pulatnie szukali, albo

te szuka

nie umieli.

By te moe

e

ordynacya ta nie uzyskaa zatwierdzenia rauzyskany niebawem od króla Jana Kazimierza
przywilej, czyni
zbyteczn i bezprzedmiotow.
Na szczcie jednak w „sumaryuszu praw i przywilejów konfraternii malarskiej nadanych, tudzie dekretów
imembranów wspomnianej konfraternii sucych" — w tym
sumaryuszu, sporzdzonym ju za czasów austryackich,
o którym zreszt niej bdzie mowa, jest troch szczegóów z treci tej z 2. marca 1661, ordynacyi malarskiej.
Przedewszystkiem byy to „Artykuy dla kongregacyi
zreszt,

dzieckiego, a

j

44

lwowskiej opisane
obwarowano", jak bracia sobie

malarskiej

.

W

nich

„obszernie jest

postpowa maj,

jako to:
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za jakiemi próbami do magisteryi
starszych

51

przystpowa, elekcy

na w. ukasz skada, obsekwie

kwartalne za

zmarych braci odprawia, obrazów malowanych po
rynku nie nosi, starszego w bractwie szanowa, na
schadzkach i sesyach uczciwo zachowa, nieposusznych
sprzecznych kara, jak sobie przychodni czeladnik (który
od starszego na robot wysyany
powinien) postpi
ma, jak czelad majstrów szanowa, jak jeden pod drugim

i

by

w robocie czyni nie powinien, jak czelad
adnej roboty tak w miecie, jak i na przedmieciu, klasztorach, kocioach, jakote domach i dworach szlacheckich bez wiadomoci i konsensu braci podejmowa si

podstpów

nie ma.

Tak bya tre artykuów malarskich z roku 1661.
przeciwiestwie do katolickiej wycznoci przywileju
Solikowskiego, oparte one byy przedewszystkiem na zasadzie równouprawnienia, ju nie z malarzami ormiaskimi,
którzy po przyjciu unii byli katolikami, ale gównie z malarzami ruskimi, których jako szyzmatyków tak gwatownie
potpia arcybiskup Solikowski.
Same artykuy nie róniy si wiele od ustaw innych
cechów, ukadanych pospolicie wedug jednego szablonu.
Jedyny charakterystyczny wyjtek stanowi zakaz obnoszenia obrazów malowanych po rynku, celem atwej ich
rozsprzeday.
Och ty lwowska sztuko Adepci twoi uczynili ci podobn do zaboconej przekupki. I chodzia, o Muzo, zatelepana i obszarpana po botnistym i wyboistym bruku
lwowskim i umiechaa si do przechodnia jaskrawoci
swoich bohomazów i szukaa kupca na wdziki twoje.

W

!

O Muzo!
Brzuchate, kontuszowe postacie mieszczan

urgajc

moe

szy mimo

lc

szpetnem
sowem. Wyzocona mieszczka brzkaa ci nad uchem sznurami korali
i chrzstem srebrnych maneli i onierz pijany przechodzi
pomimo i pospólstwo ci trcao, popiesznie kupczce.
Biedna Muzo!
ciebie,

A

kto

ci

ci

w kt

i

zaprosi

—

to

atwo mu

bya

sprze-
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ort zamany, za pótalerek bity, czasem za grosz
szy owe Chrystuse ze dwoma otrami i wojny
wieprze malowane i wszystko twoje natchnienie, caa

dajn. Za
wytarty,
i

wytworno

twoja

A

one orty

i

—

o córo boskiego Apollina!
i
grosze wdroway potem

pótalarki

do gospody, gdzie gorza mistrz pak zalewa i znowu
na rynek, ty biedna, zapodzi, by miaa z czem
lwowskich
malarzy!
telepana muzo
ci Wojciech Kraus i Sebastyan Korunka z despektu i kontemptu takowego wywiedli, kac nie po
rynku lwowskim, ale po sonecznym chadza Parnasie.
Wejdmy tedy na chwil w te soneczne wyyny
i horyzonty, kdy sztuk lwowsk malarsk powiedli sawetni Wojciech Kraus i Sebastyan Korunka. Bo obaj niedawni wobec sdu biskupiego antagonici pogodzili si
bardzo rycho i obaj stanli na czele zmartwychwstaego
bractwa malarskiego, jako jego starsi i cechmistrze, obaj
dziaalno okoo ugruntowania
te rozpoczli bardzo
i zorganizowania odnowionej kongregacyi.
Ktoby jednak na tym lwowskim Parnasie dozna
pragn olimpijskiej woni, rozkosznego smaku ambrozyi

wyj

A

yw

i

nektaru,

ochody u kastalskiego róda

czystej

sztuki

byby jako czowiek, któi
remu nagle wymierzono potnego szczutka w nos. Pena
bowiem bya lwowska witynia sztuki niemiego swdu:
zamiast urodzajnych hase, latay tam szpetne sowa ordyprawdziwego natchnienia, ten

i

narna siebie i matki mistrzów charakteryzujca polemika,
czasem do kord rwali si uczniowie w. ukasza, a zawsze w ich sercu sroga bya zawzito przeciwko pacykarzom, naonczas jeszcze partaczami zwanym. I zaraz
zakwita na tym wskrzeszonym Olimpie lwowskim familijna
klika, któr si otoczy sawetny Wojciech Kraus, a nie

brako take usiowa secesyjnych.

Gównym reprezentantem lwowskiej secesyi w XVII.
by malarz Grzegorz Bogdanowicz. Temu za ciasne

wieku

byy ramy

cechowe, a jak najbardziej niemiym widok
innego malarza Jakóba Podkowieckiego, który, jako krewny
Krausa, pozwala sobie stanowczo za duo. Wobec tego

MISTRZE

PACYKARZE

I

53

Bogdanowicz postanowi zbojkotowa bractwo i pój swoj
wasn drog. Ale starsi bractwa, Kraus i Korunka, zapozwali go 26. listopada 1661 r. przed sd sufragana, zarzucajc,

e

nie czyni

zado obowizkom

brackim, nie

bywa

na posiedzeniach i t. d. Na rozprawie przed biskupem
braby udzia
Charbickim tumaczy si Bogdanowicz,
we wszystkich zebraniach i sesyach malarskich, gdyby

e

bez

nie ten Podkowiecki, który

adnego prawa,

jedynie

Wojciechem

pod pretekstem jakiego pokrewiestwa z
Krausem, z fury powstaje na tyche sesyach, amie porzdek, podnosi krzyk, szpetnemi sowy aje, do szabli si
porywa tak,
gotów jeszcze zrobi jakie kalectwo.
Motywy jednak secesyi nie wystarczyy sdowi biskupiemu. Dnia 2. grudnia 1661 zapad wyrok skazujcy Bogdanowicza na zapacenie „kocielnej winy" to jest jednego
kamienia wosku i zmuszajcy pod groz'b wizienia do

e

zaniechania secesyi

9

).

Zdusiwszy w ten sposób secesy w onie wasnem,
podnioso bractwo gron prawic przeciwko partaczom,
biegunom, niedoukom i inszym, którzy „pdzlem robi".
To malarskie quos ego skierowane byo przeciwko siodlarzom, bo zawsze jeszcze malowanie siode byo jednym
z gównych postulatów malarstwa lwowskiego
nastpnie linia bojowa rozszerzaa si na wszelakich innych

—

bazgraczy, którzy nie odbyli
zapacili

wkadki cechowej

strzygnie, wiele

i

byo wród

t.

wymaganego
d.

Dzi

nikt

tych biegunów

terminu, nie

ju
i

nie roz-

niedouków

prawdziwych talentów, zwarzonych zdolnoci, wiele pdu,

wyamujcego si ze skostniaego szablonu wizów szkolnych, ile iskier boych zagaso raz na zawsze. A jeeli
tak byo w istocie, to pena odpowiedzialno za to niech
i

spadnie znowu na sawetnych Krausa

i

Korunk.

Oni to bowiem, korzystajc z obecnoci we Lwowie,
jesieni r. 1662, króla Jana Kazimierza, wydobyli z kancelaryi królewskiej, znany ju skdind przywilej, zatwierdzajcy nadania Solikowskiego i Zygmunta III., a skiero-

wany gównie przeciw pacykarzom, z których aden
mie „w miecie naszem Lwowie i na przedmieciach

nie
ro-
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boty malarskiej robi, ani onej, zrobionej do sprzedania
na przeszkod malarzów lwowskich w bractwie bdcych
dawa, a to pod win stu czerwonych zotych i zabraniem
towaru, albo roboty wszystkiej ".

T ekskluzy wno mistrzów tumaczy

wielk

przywilej

wród

bryndz, jaka

malarzy rzekomo panowaa, bo „ubodzy mistrzowie malarscy, ludzie staroytni, lubo nam i miastu naszemu zawsze wygod s, ciary miejskie czsto
ponosz, a przed tymi biegunami adnym sposobem posi nie mog i prawie do wielkiego ubóstwa przy-

ywi

chodz".

Z

wszystkiem niniejszy przywilej jest pierwszem
od przeszo pó wieku nawizaniem do dawnych nada
i przywilejów malarskich, pierwszym przywilejem królewskim, który po Zygmuncie DL] interesuje si malarzami
lwowskimi.
Czasy si jednak zmieniy. Niema ju w tym przywileju górnych i wielkich sów o posannictwie sztuki,
a jest tylko zwyka, rzemielnicza chciwo chleba i zarobku, niema onych trudnych sztuk mistrzowskich, ani
tematów takich, jak „sposób wojny wielkiej" lub polowanie
za to, te zawsze nieszczsne, maloa
na lwa etc.
tern

—

wane

s

sioda.

Czas tedy

wsi

na jedno

takich

z

siode

i

prze-

biea krain, kdy chadzay aspiracye malarzy lwowskich.
Monaby ostatecznie darowa lwowskim malarzom
gorce pragnienie malowania siode nie pamita im tego
i

obnienia poziomu artystycznego, ale z procesowej zawieruchy midzy mistrzami jednego i drugiego fachu wypywa niespodzianie kwestya obcych wpywów na lwowsk sztuk malarsk. I to nie byle jakich wpywów, bo
a... tureckich.

W

procesie,

i

wytoczonym

e

w

r.

1664 przez malarzy

goe u partaczów kupuj
one sami maluj, malowane za po ulicach nosz i sprze-

siodlarzom o

to,

ci

„sioda

daj", wyznaczya rada miejska dwóch swoich czonków,
Walery ana Alembeka i Samuela Kuszewicza, do zbadania
sprawy i wydania orzeczenia, któreby potem stanowi
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Siodlarze

trwali

dawnych czasów sioda sami
nigdy z powinnoci onych ma-

nie dawali!"

Wobec tak sprzecznych zda okazaa si potrzeba
przesuchania wiadków. Pierwszy z nich, ukasz Stebnicki,
patnerz, zezna pod przysig, co nastpuje: „Szymon,
malarz, który teraz na Sieniaw szczynie mieszka, jako
po pierwszej Kozaczynie (1648) robi u Wojciecha Winnickiego, siodlarza, za czeladnika. Tego jednak nie wiem,
który od którego malarstwa si uczy, czyli Szymon od
siodlarza, czyli siodlarz od Szymona, ale wiem napewne,
go siodlarz nauczy tureckiego malarstwa, do
kulbak i tebinek, to jest pokostem tureckim ma-

e

lowa"*
Drugi wiadek Maciej Kidaszczyk,
równie pod przysig „Pamitam, e
siodlarze

ki

haftarz,

powiedzia

dawnych czasów
srebrem malowali, a haftarze w rónych ma:

z

za

haftowanymi sioda oprawowali.
dopiero po pierwszej Kozaczynie, kiedy haftarze
nie mogli nastarczy roboty, zjawi si tu by siodlarz
Wojciech Winnicki. Ten umia ki rozmaicie malowa
i malarczyków przyjmowa i
uczy ich malarstwa tureturecki,
pod pokost
a przedtem nigdy

teryach haftowali

A

i

ck mod

takowej roboty malarze tutaj nie rabiali".
Zeznania dalszych wiadków nie przyniosy

ju

nic

nowego. Manna, wdowa po Prokopie haftarzu, skonstatowaa,
nieboszczyk rodzic jej Wasyl ornicki, „bdc
siodlarzem, sam sioda robi i one malowa i haftowa
do samej mierci".
tym samym duchu zezna nareszcie
Dymitr Podhorecki, który „zestarza si na rzemiole sio-

e

a

W

dlarskiem".

Rzadko chyba kiedy jakie wpywy artystyczne i róda pewnych gustów i upodoba dadz si poprze zeznaniami zaprzysionych wiadków.
tym jednak wypadku
dwaj klasyczni wiadkowie, ukasz Stebnicki i Maciej Kidaszczyk, pozwalaj niejako na gorcym uczynku schwyta
mod tureck oraz, którdy i jak ona sza w siedemnastym

W
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wieku do Polski. Ten „pokost turecki jest jak specyaln, a przedtem we Lwowie nieznan technik malarsk, zastosowany jednak do rynsztunku wojennego, maluje
dokadnie ów wschodni charakter broni polskiej,
czyni zrozumiaymi motywa wschodnie, które na sztuce
polskiej i jej wyrobach z zakresu przemysu artystycznego
tak czsto si spotyka. Jeeli rozbity obóz Husseina baszy
pod Chocimem i Kara Mustafy pod Wiedniem, zala Polsk
mas wschodnich wyrobów, przyniesionych jako zdobycz
wojenna i wywoa
naladowania ich u miejscowych
rkodzielników, to taki siodlarz Wojciech Winnicki,
bywalec w Tureczczynie, jest wymownym przykadem,
moda turecka i przedtem znajdowaa w Polsce grunt
podatny oraz szerokie pole zastosowania.
44

do

ch

sn

e

Wrómy

jednak do procesu

dlarzami.

Wspomniani wyej

podstawie

zezna wiadków

midzy

malarzami, a

sio-

delegaci rady miejskiej, na
i

zaprodukowanych przez ma-

wypracowali rodzaj sprawozdania dla
rajców, którego najwaniejsze ustpy
nastpujce:
larzy przywilejów,

s

„Siodlarze nie

robot, to

maluj adnych obrazów, tak duchowieckich, ani w inne tym podobne rzeczy,

jest nie

wnych jako
ale

i

wasne wyroby

larskich wynika,

bdcy, same
lowa

wdawaj si w prawdziw malarsk

e

tylko

swoje". Natomiast z przywilejów ma-

„malarze,

w

kongregacyi lwowskiej

osoby, obrazy, konterfekty

itp.

ma-

winni".

„Potem i poniewa widzimy to we Lwowie i w inróni rzemielnicy, jako to
nych koronnych miastach,
stolarze itp. roboty swoje wasne, rónymi kolorami farbuj, bez wszelakiej od malarzy przeszkody, tedy wolno
i siodlarzom sioda swoje albo ki malowa. Jeeliby jednak ktokolwiek siodo proste, niemalowane u siodlarza
którego cechowego kupi, a one do malowania, wedug
upodobania swego, malarzowi w bractwie bdcemu odda,
tedy wolno bdzie malarzowi takowe siodo u siebie malowa".
„Do tego nie powinni siodlarze czeladzi malarskiej
w domach swoich dla malowania siode chowa i vice

e
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siodlarskiej

dla

przyjmowa".

podstawie wydali rajcy miasta Lwowa dekret,
tyle niezadowoleni,
odma-

e

z którego siodlarze byli o

malarzom prawa malowania siode, nawet na yczenie stron prywatnych. Dlatego te wnieli do ksig radzieckich odpowiedni replik
duplik, ale ostatecznie
dekret zosta utrzymany w pierwotnem brzmieniu, a jego
odpis przechowany zosta w bractwie malarskiem, jako
jeden z gówniej szych dokumentów brackich.
Takiemi to drogami prowadzi lwowskie bractwo mawiali

i

larskie jego starszy, Wojciech Kraus.

On by

wskrzesicie-

lem cechu i jego dusz przez dugie lata, on potrafi wzi
niesforn bra malarsk w ryzy cechowe i rozwin bardzo
i

oywion dziaalno cechow wobec rónych wadz

urzdów.

wanie

dziaalno i jej objawy, któremy
nosz na sobie wszystkie znamiona
upadku artystycznego. Jeeli zaoone przez Solikowskiego
bractwo nie zdoao si utrzyma, to mona sobie ten
fakt wytumaczy, e przecie malarze traktowali swój
fach, jako woln sztuk, nie znoszc ciasnych wizów
cechowych. Tymczasem Kraus zepchn j do rzdu zwykych rzemios z caym ich ceremoniaem i zawici wobec
Ale

powyej

ta

przytoczyli,

ca

majstersk wycznoci.
na grunt bardzo podatny, bo udao mu
si to w zupenoci. Cech malarski istnia przez duszy
przecig czasu, przey nawet swojego ponownego zaoyciela, ale ywot jego wcale by marny i anemiczny.
Na razie jednak by ródem znaczenia dla Wojciecha
konkurencyi, z
I

sn

trafi

Krausa, który ze swojej strony nie by znowu zanadto
wobec swojego dziecicia bezinteresownym. Cech musia

mu zapaci

wszystkie jego pretensye, czego dowodzi wystawiony przez Krausa dnia 10. padziernika 1672 dokument, moc którego on
konfraterni ze wszystkich
swoich naley toci kwituje.

ca

Czci
wienia

tych naleytoci byy zapewne i koszta spradwu pieczci cechowych, z których jedna bya na
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mosidzu, druga na drzewie, a obydwie dzi przepady
bez ladu.

Popchnity przez Wojciecha Krausa toczy si cech
czy bractwo malarskie naprzód. Niestety

brak

nam

zu-

penie materyau do ustalenia waciwego charakteru zrzeszenia malarzy lwowskich. Miao ono wszystkie znamiona
cechu, a tytuowao si bractwem, od sdownictwa duchownego przechodzio bardzo atwo na ratusz, gdzie si wasprawy wszystkich cechów, a mimo to w spisach
cechowych niema malarzy i niema nawet wtedy, kiedy
wszystkie lwowskie cechy bez wyjtku a zarazem i soli-

yy

darnie

wystpiy przeciwko

prawa

i

ratuszowi do walki o swoje
uprawnienia. Sprawa ta w oczach Jana Sobieskiego rozognia cay Lwów, jej echo szo poprzez wszystkie trybunay, komplanacya ostateczna cechów z magistratem obejmuje wcale gruby tom rkopimienny. Ale

w

tym rkopisie, gdzie najdrobniejsze nawet kwesty
sporne poszczególnych cechów znalazy szerokie omówienie, niema adnej wzmianki o malarzach. wiadczyoby
to z jednej strony o sabej bardzo sile kongregacyi mamalarze jednak
larskiej, a z drugiej strony moe o tern,
uwaali si za co wyszego od pospolitych i prostych

e

rzemielników, a do swojej organizacyi za

mao

przywi-

zywali wagi.

Mimo

wanie

Jana Sobieskiego pochodzi
ostatni przywilej królewski, zatwierdzajcy prawa i prerogatywy nadane przez Solikowskiego. Podpisa go Jan III.
we Lwowie, dnia 3. lutego 1685 r. Do dziejów malarstwa
lwowskiego przywilej ten, znany zreszt w literaturze, nie
przynosi nic nowego, poza tern chyba,
stwierdza istnienie cechu, tak samo jak i dwa dalsze dokumenty, które
byy przechowywane w skrzynce brackiej. Jeden z nich
z 14. lipca 1686 jest „membranem", rodzajem weksla, wystawionym przez zotnika Baeja Nalewaj ko wicza na rzecz
bractwa malarskiego na sum 100 zp., drugi takime
samym membranem na dalsze 50 zp.
wiadectwem istnienia bractwa przy samym kocu
wieku siedmnastego jest dalej proces wytoczony w grodzie
to z

czasów

e
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na sdach burgrabskich w roku 1696 przez Stefana Jastrzbskiego i Michaa Radziszewskiego, starszych kongregacyi malarskiej, przeciwko Janowi Sawickiemu i Janowi
Malinowskiemu, czeladnikom, o to,
podejmowali si skrycie, poza plecami kongregacyi, robót malarskich i wykonywali je na wasn rk. Bliszych szczegóów procesu
nie znamy.
Ale równoczenie nawa bracka zacza znowu osiada
na mielinie. Byli wprawdzie malarze, by moe nawet
koatao si jeszcze z pocztkiem omnastego wieku i bractwo malarskie, ale ze sztuk malarsk nie wiele ono

e

miao ju wspólnego.

Wanie

wtedy jednak, gdy cech malarski we Lwowie
i echa, w samem miecie, jego blimalowao si bardzo wiele, zwaszcza

dogorywa bez sawy
szej

w

i

dalszej okolicy

dziedzinie sztuki kocielnej. Ale mistrzami, którzy do-

konali wiele ciekawej polichromii kocielnej, wiele obra-

zów otarzowych

i paacowych, byli ludzie z akademickiem,
bardzo czsto nawet z rzymskiem wyksztaceniem. Nie
chcieli oni mie nic wspólnego z cechem malarskim, nie
chcieli do niego nalee, uwaajc to za rzecz sprzeciwiasi ich artysty czniej godnoci.
caej Europie protestoway cechy malarskie przeciwko inwazyi akademików.
Niemczech naprzykad, gdzie
malarstwo cechowe byo bardzo rozwinite, walka ta przybraa ostre formy, ale we Lwowie nic o niej nie sycha.
Bractwo malarskie byo bezsilne wobec mistrzów baroka
i rokkoka,
ich zdumiewajcej techniki i artystycznych po-

jc

W

W

mysów.
Zamiast cechu czy bractwa malarskiego wystpi do
walki magistrat lwowski w imi fiskalizmu miejskiego.

da

od malarzy przybyych skdind,

aeby

przyjmo-

niem poczone
daniny na rzecz miasta. Rastawiecki przytoczy

wali prawo miejskie

i

ponosili wszystkie z

opaty i
w swoim sowniku malarzy kilka protestów miejskich przeciwko przybyszom, jak n. p. przeciwko Piotrowskiemu,
Ecksteinom itd.
Przeciwko Ecksteinowi, sprowadzonemu przez Jezui-
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a

tów lwowskich
z Moraw, wystpi i w obronie malarzy
cechowych stan biskup sufragan lwowski, ks. Samuel
Gowiski, wzywajc osobnem pismem w r. 1737 malarzy,

aeby

przestrzegali cile przywilejów cechowych, zatwierdzonych przez nuncyusza papieskiego Germanika Malaspin.
Ks. Samuel Gowiski by serdecznym antagonist

On przeciwko ich szkoom fundowa we Lwowie
Pijarów, on te doczeka si rozwizania Zakonu i by
tym, który odnon bull papiesk zaniós im i w ich wasnem kollegium przeczyta. On te wedug wszelkiego

Jezuitów.

prawdopodobiestwa, jako tradycyjny protektor

i

zwierz-

chnik malarzy, wzi ich obecnie w obron przeciwko
najazdowi obcych mistrzów, a Jezuitom nakiwa przywilejem nuncyusza Malaspiny. Niestety znowu nie znamy

szczegóowo treci tej ciekawej deklaracyi.
Jest ona ostatnim, znanym nam dokumentem, odnoszcym si do malarzy lwowskich. Odtd ani August II.,
ani August EL, ani Stanisaw August nie zatwierdzili, ani
te nie dali malarzom adnego przywileju. Niema te
odtd ladu w aktach i ksigach o istnieniu bractwa.

Na

tle

jego

kolawych dziejów przesuno si

jeszcze

troch

postaci, „ni piknych, jak póbogi, ni silnych, jak
olbrzymy tytaskich czasów" — ale takich sobie lwow-

skich mistrzów, których sztuka
to

bole

i

zagina,

zmartwienia przechowa

ale

zóky

których za

papier archi-

walny.

A

na ich czele twoja tragedya, Józefie Ziembicki,

malarzu lwowski!
Trzebaby zaiste pióro nie w atramencie, ale w krwawej macza óci, aby móg by obraz peny cierpie
twoich, o mistrzu, których doznae od uczciwych Stanisawa
Forneckiego i Józefa Wóleckiego, malarczyków. Trzebaby nie pdzla, ale olbrzymiego kwacza, aeby namalowa
sylwetki onych twoich wrogów, którzy ci oskaryli przed
szlachetnym prezydentem miasta i ju ju do kozy wpa-

kowa

chcieli.

Mistrzu!

Wóleckiego,

Ty w

bo

to

dom

by

swój

przyj

i

przytuli Józefa

przecie twój towarzysz po pdzlu,
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dae

a

do

wygody mu subministrowae,
nie otrzymujc adnej pieninej satysfakcyi".
A kiedy, niebo, za duo ju tobie byo i rzeke
Wóleckiemu, aby si ju wyprowadzi
ten „do szabli
porwa si i ciebie skrwawi i sztyletem przebi usiowa",
Wielkiejnocy, wikt

i

wszelkie

—

o mistrzu nieszczsny

Stanisaw Fornecki! Kiedy ty, mistrzu
Józefie Ziembicki, malowa u Rocha Wieniawskiego, podczaszego lwowskiego i pukownika, tam uczciwy Fornecki
„bez adnej racy i wpadszy, haasu narobiwszy i cie"bie
bijc, do szabli porwa si. I gdyby by, o mistrzu, nie
chwyci teje szabli rk, której palce sobie popodrzynae
zapewne byby ju teraz wiecznym kalek".
wreszcie uczciwi Stanisaw Fornecki i Józef Wólecki podjli si robót malarskich u J. W. X. biskupa
lwowskiego. Ty, Józefie Ziembicki, patrzye na to spokojnie
a moe i zacierae rce na widok, „i pomienieni, nie
wiedzie z jakowej przyczyny, sami tyche robót nie robili, lecz ciebie zwokowali do siebie i
ci robot nadali".
Pucie tedy dawne krzywdy i porachunki w niepami i zabrae si wawo do roboty u J. W. X. biskupa
lwowskiego — nie przypuszczajc wcale, jaki smutny koAlbo

taki

—

A

t

bdzie wszystkiemu.
To te „dla zej przez tyche danej tobie informacyi"
musiae, o mistrzu, „po kilka razy to de novo malowa,
to wymalowane poprawi", w czem nie
szkod i strat
poniose, a co gorsza naigrywania od twoich wspólników,
„którzy ci przyrzekli dopomaga, a przecie nie dopo-

niec

ma

magali".

Tak tedy ty, Józefie Ziembicki, „widzc wielkie dla
siebie krzywdy i szkody, a ich wykrty i oraz niby namiewania si", odstpie tej roboty i kontynuowa dalej
wzbraniae si.
Wobec tego Fornecki i Wólecki, „uwiedzeni pasy,
przyszedszy do sdu szlachetnego JWP. Prezydenta,
opatrznie i niesprawiedliwie ciebie, o mistrzu, oskarywszy,
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magistrackich, do sekwestrowania,

to jest aresztowania twojej osoby, wyrobili

magistrack, wyjednan,

i

z

t

famili

ciebie, nie jako posesyonata, ale

zoczyc

po rónych miejscach szukali".
dowiedziae, sam przyszede
z eksplikacy do sdu szlachetnego JWP. Prezydenta
i „zapobiegajc (!) caoci
honoru twojego" jako najuroczyciej przeciwko Forneckiemu i Wóleckiemu przed aktami
sdu magdeburskiego protestowae.
Milcz jednak dzieje o tern, czy sprawiedliwo zostaa ci wymierzona, o mistrzu. Ale
na wiecie wogóle
tak mao jest sprawiedliwoci, zatem snadnie mona przypuci,
i twoja
krzywda wpada do wielkiego morza
wszelkich krzywd ludzkich, nieodkupionych 10 ).
tym samym czasie wielka bya kwesty a midzy
malarzem Marcinem Stroiskim, a rzebiarzem Janem
Szczurowskim. Obydwu mistrzom chodzio o Jana Skuljako ostatniego

Gdy za si o

tern

e

e

W

skiego, ucznia sztuki rzebiarskiej, którego

odmówi

Szczu-

rowskiemu Stroiski do swoich robót, zapewne sztukateryjnych. Tene Skulski zgodzony by na lat sze do
terminu rzebiarskiego, w czasie którego utrzymywany
by najpierw przez swoj matk, potem przez Szczurowski ego, a na ostatku utrzymywa si ju sam z robót rzebiarskich, wykonywanych za zezwoleniem mistrza w pewnych godzinach.
ten sposób przebiedowa ju pi
i
pó roku, gdy go Stroiski odmówi. Dekret sdowy
jednak kaza mu go odda Szczurów skiemu pod kar 40
zp. i to bez adnej apelacyi 11 ).
Historya cechu malarskiego lwowskiego zamyka si
zgoa niespodziewanym,
jednak efektownym epizodem.
Oto bardzo ju póno, za rzdów austryackich, dnia 4. listopada 1780 zjawili si na ratuszu lwowskim wszyscy zamieszkali we Lwowie mistrzowie pdzla, którzy do cechu

W

do

malarskiego nigdy nie naleeli i jeszcze w r. 1771 pocigani byli za to przez magistrat do odpowiedzialnoci. Na
czele tych niezwykych goci sta „szlachetnie urodzony"
Stanisaw Stroiski, a obok niego Józef Choynicki, Mathias
Miller, Bielawski

i

Tomasz Gertner.
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Zacna ta i artystyczna kompania zadaa ni mniej
wicej tylko wydania sobie wszystkich przywilejów
cechu malarskiego, znajdujcych si w depozycie magistrackim. Jak drog szanowne te wiadki dziejów malarstwa lwowskiego dostay si do tak pewnego depozytu,
niewiadomo, ale magistrat nie czyni z ich wydaniem adnych trudnoci. Spisano tylko formalny protokó, wcignito go w ksigi radzieckie (tom 142), wyszczególniajc
kady dokument z osobna, poczem czynno urzdowa
zostaa zakoczona a grono malarzy poszo sobie, unoszc
pod pach ca zawarto dawnej skrzynki cechowej.
Szkoda tylko,
wspomniany protokó ani sówkiem
nawet nie pisn, po co, w jakim celu i jakiem prawem
zabrali ci wanie malarze w mowie bdce dokumenty.
ten sposób bowiem caa sprawa nabiera tajemniczego
i zgoa niewyjanionego charakteru, tern
mabardziej,
ni

e

W

e

larze ci nie

wystpuj

ani imieniem bractwa, ani

te

jako

jego seniorowie czy cechmistrze, ale tylko jako malarze

lwowscy

(pictores leopolienses).

dokumentów

stwierdzili

Rzetelne odebranie tych

wszyscy swoimi wasnorcznymi

podpisami, przyczem Bielawski bardzo zamaszycie zaty-

tuowa si
i

delia

Miller podpisali

Akademia Romana pictor, Gertner za
si niemieckiemi literami, ale polsk pi-

sowni.
Prawie wszystkie z tych dokumentów omówilimy
poprzednio w szkicu niniejszym. Obecnie jednak dla
rodzaju rekapitulacyi przedmiotu wyliczymy
zawar-

ju

ca

to

dawnej skrzynki cechu malarskiego, a to tem chtniej
i potrzebniej,
to cay papierowy i dokumentarny dorobek bractwa malarzy lwowskich, cae ich dzieje.

e

Wyda
1.

przeto magistrat

Przywilej

nastpujce rzeczy:

arcybiskupa

skiego dla malarzy katolickich
cznia 1596.

Jana

Dymitra

we Lwowie

Solikow-

z dnia 21. sty-

2. Ustanowienie przez tego arcybiskupa bractwa
malarzy katolickich we Lwowie, dnia 10. lipca 1596.
3. Potwierdzenie przywileju dla lwowskich malarzy
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Zygmunta

III.

w

Warszawie, dnia

10. stycznia 1597.
4.

Prawa

i

twierdzone przez
5.

artykuy bractwa malarzy lwowskich,

Rad

Zatwierdzenie

Zygmunta

III.

w

za-

miejsk dnia 21. stycznia 1597.
powyszych artykuów przez króla

Warszawie,

10.

marca 1597.

Zatwierdzenie przywileju Solikowskiego, ustanawiajcego bractwo malarzy we Lwowie, przez Zygmunta III.,
6.

dnia 20. marca 1597.
7. Zatwierdzenie powyszego przywileju przez nuncyusza papieskiego Germanika Malaspin w Warszawie,
18. kwietnia 1597.
8. Dekret sdu konsystorskiego lwowskiego midzy
malarzami Wojciechem Krausem a Sebastyanem Korunk
o nieprawne wykonywanie malarstwa z dnia 11. lutego 1661.
9. Ordynacya cechu malarzy lwowskich z dnia 2.
marca 1661 zatwierdzona przez biskupa sufragana lwowskiego ks. Charbickiego.
10. Pozew cechu malarzy przeciwko malarzowi Grzegorzowi Bogdanowiczowi o nienaleenie do cechu z 26.

listopada 1661.
11.

Dekret

sdu

konsystorskiego z

midzy bractwem malarzy lwowskich

2.

grudnia 1661

a Grzegorzem Bog-

danowiczem.
12. Przywilej króla

Jana Kazimierza dla bractwa ma-

Lwów, dnia 8. listopada 1662.
Dekret lwowskiej Rady miejskiej w sporze mi-

larzy lwowskich z daty
13.

dzy malarzami a siodlarzami z r. 1664.
14. Kwit Wojciecha Krausa z 10. padziernika 1672
kwitujcy konfraterni malarsk z otrzymanych swoich
naleytoci.
15. Przywilej króla Jana III. dla bractwa malarzy
lwowskich z daty Lwów, 3. lutego 1685.
16. Membran (weksel) z 14. lipca 1686 wystawiony
bractwu przez zotnika Andrzeja Nalewaj ko wicza na 100 zp.
17. Taki membran na 50 zp.
18. Dekret sdu burgrabskiego lwowskiego z r. 1696.
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czeladnikami

Janem Malinowskim.

Deklaracya biskupa sufragana lwowskiego ks.
z r. 1737 w sprawie przestrzegania
cechowych.
przepisów
20. Dwie pieczcie cechowe.
dalsze losy tych dokumentów niewiadomo.
Jakie
kadym jednak razie papierowe przepady bez ladu,
pergaminowe znajduj si dzi w bibliotece Dzieduszyckich
we Lwowie.
dzieje ywota lwowskiego cechu malarskiego,
Oto
dzieje jednak sztuki malarskiej we Lwowie stoj po za
nim i osobnego wymagaj opracowania.
19.

Samuela Gowiskiego

W

bd

s

O szarym Lwowie.

VI.

ARTYCI
KAMIENICA NESTEROWICZOWSKA

Artysta dramatyczny

p.

Józef Chmieliski, odgrywa

po za teatrem, rol... kamienicznika.

we Lwowie,

o

ile

Poniewa

chodzi o stosunek do

wadz

rola ,taka

wszelkiego

—

pozbawiona jest momentów dramatycznych
tedy znajduje si pan Chmieliski na swojem miejscu.
Chodzi po rónych urzdach, skada deklaracye, fasye,
rodzaju, nie

wydobywa ekstrakty tabularne i konsensy na przeróbki i restauracy, ma „krzy paski"
z majstrami i przedsibiorcami, ma „swojego mola, co go
gryzie" w formie wadzy podatkowej i „klina", zabitego
podpisuje kontrakty,

w gow w postaci

zapadajcych

i

zapadych

rat hipotecz-

nych.

Ponadto za ma jeszcze p. Chmieliski co chwila
sensacyjn niespodziank w swoim wasnym domu przy
ul. Blacharskiej 8. Kiedy j kupowa od spadkobierców
p. Franciszka Mozera, t kamieniczk o kilku oknach
frontu,

przytykajc do

bya

tylnej

czci kamienicy

królew-

rudera ze ladami usiowanej stylowoci
empirowej, ze serwitutem widoku i wiata na dziedziniec
domu ongi Jana Sobieskiego, pena zakamarków, zabielonych sklepie etc. Sumienna restauracya jednak i gruntowne odczyszczenie na rzecz tutaj si sprowadzi majskiej,

cej

filii

to

pocztowej,

wydobya na jaw szczegóy zgoa niemotka murarskiego odbijajcego tynki

spodziewane. Z pod

wychodzi poczy prawdziwe mary przeszoci i to przeszoci dugiej, kilku wiekowej, która do szcztu pokryt
bya
warstw, naniesion przez póniejsze czasy.
Szczciem do pewnego stopnia dla starej lwowskiej

wie
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by

e

restauracy staroytnych kamienic przeprowadzano z kocem omnastego i do poowy
ubiegego wieku powierzchownie tylko, zamazujc i powlekajc tynkiem a wapnem wszystko, co razio ówczesten sposób dzi przy
ne gusta i smak estetyczny.
umiejtnej restauracyi, ocali mona przynajmniej fragmenty dawnej sztuki, podczas gdy obecny system budowlany, polegajcy zasadniczo na burzeniu i demolacyi i tej nawet skromnej nadziei nie daje na przyszo.
jego kamienica
P. Chmieliski spostrzegszy si,
architektury

fakt,

W

e

przy

ul.

Blacharskiej kryje

w

swojem wntrzu róne

ta-

pieczoowijemnice, powici duo uwagi, starannoci
toci, celem jej naleytego odnowienia i oto z pod brudnych i okurzonych obsonek wyania si poczyna starodawna, powana sadyba mieszczaska, sigajca zaoeniem swojem tych czasów, kiedy obywatelstwo lwowskie miao duo poczucia monumentalnoci, a architekci
i

swój odrbny, z Woch wprawdzie przyniesiony, ale na
tedy
lokalnych motywach oparty styl i zdobnictwo.

S

kamienicy p. Chmieliskiego, wybudowanej w pierwszej
poowie siedmnastego wieku, w zwykej u starego Lwowa
ciasnocie miejsca, z wyzyskaniem kadego skrawka terenu,
w tej kamienicy lecej jakby na pograniczu dawnej
dzielnicy ruskiej i ormiaskiej, wszystkie typowe dla
dawnej sztuki lwowskiej szczegóy, a wic beczkowe
sklepienia w jednej czci parteru, drewniane profilowane
stropy z rznitemi gwiazdami i innymi ornamentami porodku, kamienne obramienia? okien z charakterystycznemi
rozetami, resztki midzyciey, pokrytych w caoci bogat
ornamentyk, z wybitnemi znamionami upodoba lwow-

w

s

skiego patrycyatu

i

tutejszych

„lapicidów"

—

rzebiarzy.

Ale tego rodzaju szczegóów architektonicznych i fragmentów sporo przechowao si w lapidaryum Archiwum
miejskiego i w dzieach Wadysawa oziskiego, tak,
u p. Chmieliskiego one waciwie nowoci nie s. Prawdziw natomiast niespodziank
dwa odskrobane freski
we wnkach okiennych klatki schodowej, na wysokoci
drugiego pitra. Jeden z nich przedstawia obraz Matki

e

s
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w medalionie, drugi podobny medalion z wizerunkiem Chrystusa, obydwa ze szkoy bizantyjsko-ruskiej
i obydwa wcale niepoledniej wartoci artystycznej. Matka
Boska przedstawiona jest z dziecitkiem, wychodzcem
jakoby z jej ona i rkoma do góry wzniesionemi. Typ
taki znany jest w starszej sztuce bizantyjskiej, chocia
w tym wypadku o tyle odbiega od utartych szablonów,
nawet znawcom trudno jest rozezna, czy to Matka
Boska t. zw. „Premudrost", czy te „Hodegitria" (Putywodnaja), czy wreszcie „Wopoczenie" (wcielenie ChryBoskiej

e

stusa).

W

wag

kadym jednakowo

razie

ywy

koloryt z prze-

barw czerwonej i zotej i dobry rysunek wskazuj
na biegy pdzel i lepsze artystyczne wyszkolenie. To
samo odnosi si i do drugiego fresku, na którym przedstawiony jest Chrystus ze zotym nimbem nad gow,
z ewangeli w jednej rce, podczas gdy druga wzniesiona
do bogosawiestwa i w paszczu nasianym czerwonymi
krzyykami.
ten sposób znalaz p. Chmieliski w kamienicy
swojej zamary kawa ruskiego Lwowa, lady wschodniej
kultury, o cian tylko od wyrafinowanego zbytku z czasów Ludwika XIV., którym otaczaa si w kamienicy królewskiej ona Jana III, Marya Kazimiera. Tak byo zawsze
we Lwowie,
dwa wiaty graniczyy ze sob i mieszay
si nawzajem róne nacye, róna wiara i róny obyczaj.
Któ jednak z Rusi lwowskiej mieszka dawnymi
czasy w domu, oznaczonym dzi liczb 8. ul. Blacharska,
kim by on czowiek arliwej wiary, któremu niedo byo
je
ikono w o kilka kroków dalej w cerkwi wooskiej,
mieci na wasnych schodach i malowa je kaza na
mokrem wapnie, aby skrzepy w fresk niespoyty?
:

W

e

e

a

Historya dawniejsza kamienic lwowskich jest

mimo

mudnem

zadaniem. Bo nie
oryentacyi,
adnej
a tylko
miay one adnych numerów,
miano swoich wacicieli, zmieniajce si cigle w mowie
obfitoci materyau, bardzo

i w aktach. To te drog macania na olep udao
na dzistwierdzi ponad wszelk wpliwo,
siejsz posesy artysty dramatycznego p. Chmieliskiego

potocznej

nam si

e

ARTYCI

72

zoyy si dwie stare kamienice mieszczaskie. Jedna nosia miano „kamienicy yskiewiczowskiej, alias na Krzywem kole", drug za bya „kamienica Justkowiczowska"
w pierwszej siedzia Ormianin, w drugiej Rusin, bo tu
bya wanie linia graniczna midzy dzielnic ormiask
i rusk.
Nazw za „Krzywe koo" zawdziczaa kamie-

—

sawetnego Grzegorza yskiewicza tej okolicznoci,
krtej ulicy pod Dominikanami,
dzi Arsenalsk zwanej, Justkowiczowska za pierwotnemu
wacicielowi, nieznanemu nam bliej Justkowiczowi. O ile
jednak waciciele „Krzywego koa" odznaczyli si w ynica

e

leaa u zakoczenia

Lwowa tern tylko, e utrzymywali handel korzenny
wiec woskowych, o tyle póniejszym wacicielom drugiej kamienicy, Justkowiczowskiej, danem byo odegra
waniejsz rol i o wiele ciekawsz.
Przez cay rodek wieku siedmnastego siedzia na
ciu

i

niej

Stefan Nesterowicz, obywatel lwowski, wiary wschod-

niej

i

ona

we Lwowie. Jego

gorliwy rzecznik nacyi ruskiej
Zofia, z

domu

Strzelecka, przyniosa

rodu, który pierwszym

by

zawsze

wród

mu tradycy

lwowskiej Rusi,

sam za Nesterowicz nazywa si waciwie Krasowski.
I jeeli trudno go wywie od synnego przy kocu wieku
XVI.

we Lwowie, budowniczego Krasowskiego,

pliwie pochodzi

kiem brzmiaa

on

Ru

z tych

to

niewt-

Krasowskich, których nazwis-

lwowska rozgonie, albowiem przy-

jaciómi byli hospodara wooskiego Mohyy Bernawskiego
i zawsze wpatrzeni byli w dalekie wschodnie krainy, skd
sza sia dla ich wiary i pienidze na cerkiew woosk.
Stefan Nesterowicz Krasowski by jednym z najbogatszych mieszczan lwowskich wogóle. Kiedy trzeba byo

paci okup Kozakom
Moskwie w czasie dwukrotnego
oblenia Lwowa, obliczono jego majtek na 100 tysicy
zp., sum, któr kilka tylko rodów wspóczesnych mogo
i

si wykaza, a na któr obok gotówki
towaru zoyy
si trzy kamienice w dzielnicy ruskiej. O ofiarnoci jego
na rzecz cerkwi wiadczya dua lampa srebrna razem
i

zawieszona na pryncypalnej
cerkwi wooskiej t. zw. „Deisusie"

z tablic,

—

czci

ikonostasu

o wyksztaceniu
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za, charakterystyczna zapiska pod jednym z aktów StauNesterowicz, jako pisa nie umiejcy przy
Jana Mazarakiego podpisuj si". Niepikrzyyku
mienno nie przeszkodzia mu wcale w osigniciu serzaliczy go Jan Kazir. 1661
witorjatu królewskiego.
mierz w poczet sug swoich, a dokument odnony nie
omieszka Nesterowicz zanie do aktów grodzkich, celem
obiaty ku wiecznej pamici. Za Jana Sobieskiego czeka
go jeszcze wikszy zaszczyt i nagroda za ofiarno dla
Rzeczypospolitej w czasie wojen tureckich: zosta nobilitowany i w poczet szlachty policzony w roku 1676. na
„Godzien zawsze
sejmie koronacyjnym Jana III.
czytamy w odnonej uchwale sejmowej w Voluminach
legum
wielkiej nagrody ojczyzny syn, który w potrzeropigii: „Stefan

rk

W

—

—

bie
i

Rzeczypospolitej z uszczerbkiem fortun swoich

Rzeczypospolitej

dzony
dla

Stefan Nesterowicz Krasowski

ojczyzny,

nam

przysug. Nie inn, gdy uro-

czyni

znacznie

swojej

z

mioci

wasnej, na potrzeb wo-

jenn, na teraniejsz kampani, uszczerbiwszy substancyi,
suplementowa Rzeczypospolitej potrzeby, tedy w nagrod
tej yczliwoci, onego z potomstwem jego obojga pci,
za zgod wszech stanów, powag sejmu teraniejszego,
do klejnotu szlachectwa polskiego przypuszczamy".
Klejnot szlachecki mia dla Stefana Nesterowicza ten
przedewszystkiem skutek,
uwolni go od opaty podatków miejskich. Odtd w regestrach podatkowych, obok
kamienicy Justkowiczowskiej widnieje wymowna notatka
„Jm. Pan Stefan Nesterowicz
szlachcic" i puste okienko,
w którem dawniej wpisywano zapacon kwot.
Po mierci Stefana, posesorem kamienicy, teraz ju
powszechnie „Nesterowiczowsk" zwanej, zosta syn jego
Mikoaj Krasowski, osobisto w dziejach Rusi lwowskiej
poczesne zajmujca miejsce tak,
doczekaa si nawet

e

—

e

osobnej monografii pióra Izydora Szaraniewicza. Urodzony

w

r.

1644,

oeniony

z

Anastazy awryszewiczówn,

Mikoaj Krasowski przez
ropigii,
jej

a póniej, do

seniorem,

oraz

r.

do

by

1682 pisarzem Stau1697, to jest do mierci swojej,
Rusi lwowskiej, jej rozumem,

gow

lat 10,

r.
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gospodarzem, rzecznikiem i to w czasach dla wschodniego
obrzdku bardzo cikich. Oto bowiem, na stolcu u w.
Jura siedzcy, episkop Szumlaski przygotowywa uni
z

Rzymem,

trwajc

o której Stauropigia nawet

ca si duszy

i

sysze

nie chciaa,

przywizania przy „bahoczestju".
Krasowski by jednym z najgortszych fanatyków wschodniej wiary.
duszy jego graa rodzinna trdy cya zwizków z hospodarami wooskimi, a wzrok z utsknieniem
kierowa si ku dalekiej Moskwie i ku witej górze Athos,
wygldajc ratunku dla „bahoczestywych" i zbawienia
i

W

dla cerkwi.

To te

dom

jego prywatny sta si twierdz wschodAnastazy a Krasowska w najszczytniejszych marzeniach swoich widziaa si mniszk czernic
w kiewopeczerskim monasterze, a gna ich wszystkich do
walki i wytrwania krewny domu, jeromonach Samui Krasowski, zakapturzony i czarny mnich od w. Onufrego.
Na tern tle powstay freski religijne w domu przy
i

niego obrzdku.

ul.

Blacharskiej

Stauropigii

bezdzietny,

i

1.

8.

Zdobi nimi sadyb swoj senior
sam prawdopodobnie

starszy narodu ruskiego,

yjcy w

atmosferze religijnej ekstazy

dewo-

i

któr napeniaa dom cay, jego ona i jeromonach
Samui. Malowa za owe freski wedug wszelkiego praw-

cyi,

dopodobiestwa malarz Aleksander, o którym czsto wspominaj wspóczesne rachunki stauropigialne.
Mikoaj Krasowski umar w r. 1697, a na trumnie
jego przybia Stauropigia portret z herbami Jelita

i

Szre-

bowiem piecztowaa si rodzina jego matki
Szreniaw za otrzyma ojciec, Stefan Neste-

niawa. Jelita
Strzeleccy,

rowicz

w

r.

1676. Anastazy a

terze kijowskim,
skiej

dom

Krasowska osiada

wacicielk za domu przy

w monas-

ul.

Blachar-

Okoo r. 1725 kupi od niej
Adam Rzewuski, dla zaokrg-

zostaa siostra Mikoaja.
ten kasztelan podlaski

lenia kamienicy

królewskiej,

której

by

posesorem. Syn

Micha Rzewuski, wojewoda podolski, dokupi jeszcze
ssiedni kamienic „Krzywe koo", poczy je razem
i zrestaurowa gruntownie, nadajc tak jednej, jak
dru-

jego

i
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w

kamienicy krów.
Wród rozmaitych pertraktaeyi spadkowych z pocztkiem XIX w. kamienice te znowu zostay rozdzielone, królewsk odzieryli Poniscy, dawna za sadyba Krasowskich, zmieniona nie do poznania, zmieniaa te czsto swoich
wacicieli, midzy którymi znajdowa si w poowie ubiegego stulecia, wybitny obywatel lwowski, Kazimierz Dendor, póniej Franciszek Mozer, a teraz p. Józef Chmieliski,
który tak wspomniane freski, jak i wszystkie pamitki
w niej si znajdujce, postanowi pod nadzorem Grona
konserwatorów, jak naj skrupulatniej oczyci i zakonsergiej,

jak wreszcie

lewskiej

wowa.

i

klatce

schodowej

cech upodoba empirowych

z

koca XVII
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W
cie

ju

cyi

i

poowie omnastego
spowity

sodalicyi.

gst

stulecia

by Lwów

cakowi-

sieci jezuickich bractw, kongrega-

Ruchliwe

i

energiczne potomstwo Ignacego

umiao znale przynt dla wszystkich dusz, rozgrzanych fanatyczn wiar swojego czasu, spragnionych nieLojoli

ba, lub, co najczciej, przejtych

W

obaw

piekielnego ognia.

si we Lwowie, zdowiksz i mniejsz
kongregacy Germanów, to jest

ten sposób, zaraz po osiedleniu

ali Jezuici

uformowa dwie

sodalicye:

(1610—1615) — oraz
Niemców, we Lwowie zamieszkaych. Zorganizowano dalej
w osobne bractwo zwolenników „dobrej mierci" (1684),
jak niemniej adherentów „Opatrznoci boskiej", a wreszcie
wielbicieli „Serca Jezusowego" (1730). Kada kongregacya

miaa swoje godnoci, urzdy

i

tytuy,

to

te w caem

miecie roio si od asystentów, sekretarzy, kanclerzów,
konsyliarzów, skarbników, notaryuszów, marszaków, prefektów, kolektorów

Jedynie
szo Jezuitom
„kongregacya
jeno dawaa

itp.

tylko z organizacy

mieszczan lwowskich
jako, jakby po grudzie. Zaoona w r. 1630
obywatelska" od samego pocztku sabe
znaki ycia,
wreszcie zanika zupenie
w czasach wojennych i nad wyraz burzliwych. Dopiero
w r. 1735 udao si na nowo skupi sypki ywio mieszczaski i nada mu wszelkie formy „szlachetnej kongregacyi obywateli lwowskich".
I byaby ta organizacy utona raz na zawsze w morzu sodkiego zapomnienia, zwaszcza wród burzy dziejowej, która w lat kilkadziesit potem rozptaa si nad

a
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zakonem, gdyby nie pierwszy prefekt kongregacyi, a równoczenie burmistrz miasta Lwowa, Kazimierz Kirkur.
patrzcy
na rzeczy pod monuTen to bowiem
mentalnym ktem wiecznoci, sprawi zaraz w pierwszym
roku swojego urzdowania wielkie „album", czyli ksig
do zapisywania przychodów, rozchodów i waniejszych

m,

sn

w

kongregacyi. Sprawunek ten kosztowa caych
dwadziecia florenów, ale wydatek opaci si, bo potom-

zdarze

no
i

nie

miaa

serca

zapisan ksig.

W

znca

si nad porzdnie oprawion

ten sposób ocalaa ona z ogólnego

po kasacie Jezuitów i po rónych perypetyach
do biblioteki ruskiej Kapituy w Przemylu, gdzie dzi czuwa nad ni zazdronie ks. praat Podoliski 10 ). Dziki tedy wspomnianej przezornoci Im p. Kirkura, czyny kongregacyi obywateli Lwowa nie mog ju
sta si to
uton w niepamici. Twierdzimy nawet,
nie powinno, bo niektóre dziea tej zbiorowoci mieszczarozbicia

zawdrowaa

a

e

maj

klasyczn warto dla dziejów kultury
omnastego wieku, a same zadziwiaj wprost swoj „artystyczn" pomysowoci i barokowo powykrcan myl.
sko-jezuickiej

Znajdzie

si

tu

take

kapitalny przykad, jak

spoeczno poraa

dzaju

z niektóremi

nemi, zwaszcza za, jakie
ciwko zepsuciu modziey.

si tego

ro-

chorobami spoecz-

pomysowe rodki miaa prze-

Przede wszy stkiem jednak wiedzie trzeba z kim si
do czynienia. Zaraz tedy na pierwszych kartach albumu
przedstawiaj si dzisiejszemu czytelnikowi poszczególni
prefekci kongregacyi w chronologicznym porzdku. Towarzystwo wcale porzdne
sami burmistrze i prezydenci
miasta Lwowa. Kady z nich dz'wiga równie pompatyczny,
jak pusty w treci swojej tytu „sekretarza Jego Królewskiej Moci ", niektórzy zdoali uszczkn w Kury i rzymskiej tytu „protonotaryusza apostolskiego
a jeden z nich,
Jan Dominik Wilczek, nosi wcale morowy tytu „kawalera zotego krzya i komesa paacu Lateraskiego". Poza
tem wszystkiem
to skromne ju tylko i zuboae

ma

:

44

,

s

resztki

nych

i

dawnego patrycyatu lwowskiego, waciciele odrapazaduonych kamienic, skromni kupcy i kiedy nie-

$13
te
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i medycyny: Reinhold ZoJan Solski, Piotr Kupiski, Jan Wilczek, Franciszek Gordon, Mikoaj Zitkiewicz, Karol Garani, Tomasz
Francchi, Micha Wierzbic, Jan Wemmer, Franciszek Venino, Jan Durbas, Wojciech Bem, a nawet Bazyli Iliasiewiec Komoniec, Rusin prawowity.
Otó wszyscy ci panowie, jak niemniej caa Kongrepiekielnych, podniecagacya, obok pospolitej obawy
mieli
take
pewne potrzeby
nej wymow kaznodziejów,
duchowe, a przedewszystkiem pragnienie okazaoci i splendoru. Te wic aspiracye zaprowadziy nasze stowarzyszenie bardzo rycho na pole wydatków artystystycznych.
Przyczyni si jeszcze do tego i poar Lwowa z r. 1734,
który wypali i strawi mnogo dzie sztuki, tak w kociele
jezuickim, jak i w ssiednich kocioach w. Ducha i franciszkaskim.
Z tych wszystkich okolicznoci skorzysta przedewszystkiem malarz Jdrzej Boguszowicz, któremu ju w r.
1735 kapno dwa razy po 8 zp. za odmalowanie obrazu
Matki Boskiej Bolesnej. Równie i „Stefan malarz" partaczy co, za niewielkie pienidze, koo starego obrazu Nawiedzenia M. B., a „malarz Aleksander" zosta „ztargowany" na 7 zp. za odnowienie i odmalowanie obrazów
na drzwiach kongregacyjnych.
Niebawem jednak stanli lwowscy mistrze, jak jeden
do wielkiego konkursu artystycznego. Kongregacya

kiedy doktorowie obojga prawa
torowicz,

mk

m,

bowiem zacza si meblowa take i nowymi obrazami,
dajc w ten sposób pole popisu i upust wszelakim aspiracyom malarskim. Namalowa tedy jeden z mistrzów nowy
obraz witych Jana i Franciszka za cae trzy floreny,
drugi nowy obraz w. Józefa „kosztowa ze wszytkiem,
z malarzem, stolarzem, pozot bley tramem florenów 12".
i

Aleksander malarz, mieszkajcy przed folwarkiem Wilczkowskim, stworzy obraz w. Jana, za który mu wyliczono
na
dziesi florenów, przyczem jeszcze osobno rama
kosztowaa florenów trzy.
Ale ich wszystkich przewyszy inwency i natchnieniem, znany nam ju Stefan malarz. Ten bowiem nietylko,

rk

O szarym Lwowie.

6
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e

namalowa obraz kdy Chrystus woa

madzonych sodalisów

gacy twoj",

sodalisek:

z

krzya do

zgro-

„Pamitaj na Kongre-

wykoncypowa
drugi obraz,
sta si wypadkiem w dziejach Lwowa pobonego

który
i

i

ale jeszcze

artystycznego. Kongregacya

i

bowiem zapacia mistrzowi

wprost sensacyjne, jak na owe biedne czasy, honoraryum
w kwocie 36 florenów i groszy 10, a dodatkowo jeszcze
za pozocenie ram „glancowan sztuk" florenów trzy i groszy 24. Wyszo przytem do tego „glancowania" samego
zota i srebra za omnacie florenów, a nadto jeszcze klej
i wioczki kosztoway groszy 9.
braku wszelkich krytyk i recenzyi wspóczesnych,
nie moemy niestety obliczy sumy wrae estetycznych,
jakich doznali czonkowie Kongregacyi mieszczaskiej, patrzc na tak sono zapacone malowido. Suma ta jednak

W

musiaa odpowiada gotówkowym wydatkom, zwaszcza,
gdy si zway niezwykle urozmaicon tre obrazu. Zasadniczym bowiem motywem owego dziea sztuki byo
Nawiedzenie Matki Boskiej w asystencyi witych Józefa,
Elbiety, oraz Zacharyasza. Okolicznociowo ponadto wyobrazi jeszcze artysta miasto Lwów pod nogami Matki
Boskiej, a obok „wzgórze Zodyaku" ze znakami niebieskimi „Raka", „Panny", „Lwa" i „Wagi". Bardziej wraliwi widzowie mogli take wyczyta na obrazie symbol,
tumaczcy, dlaczego wito Nawiedzenia wypada kalendarzowo i zodjakalnie midzy znakami „Lwa" i „Panny".
Niewiadomo, czy wanie do wyej opisanego obrazu,
czy te do jakiego innego, uchwalia Kongregacya w r.
1739 sprawi srebrn sukienk. Przeznaczono na ten cel
srebro z

w

yek srebrnych, pozocistych, które byy
Im p. Piotra Simonowicza. Zanim jedna-

omiu

zastawie u

kowo owe nieszczsne narzdzia stoowe odbyy przemian w srebrn sukienk, musiay przej przedtem cay
formalnoci. Osobna komisya, zoona z cechmizotników, Macieja Kozowskiego i „kleynociarza",
Jana Filipowicza, odwaya je przede wszy stkiem sumiennie i stwierdzia jedenast prób srebra, potem zdarto
z nich skrupulatnie pozot i oceniono je na 162 florenów.
szereg

strza
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Przy tej sposobnoci znaleziono na nich take pobone
sentencye i napisy, które tak przypady do gustu czonspecyalnie zanotowano w ksidze,
kom Kongregacyi,
jako „wiersze na 8 eszkach te byy"

e

1.

2.

3.

4.

Da ci Bóg dary
Zaywajcie miary.
Nie przepomnij czowiecze nieba
Dla trochy chleba.

Nie mów, e nie znam Jezusa
Bdzie zbawiona twa dusza.

Bogosaw nam

A
5.

Panie

dobrze si stanie.

Ty Bogiem jeste moim

Rzek Tomasz w
6.

7.

U Boga ten znaczny
Kto na ubogie baczny.
Miuj nieprzyjaciele

Bdzie te
8.

sercu swojem.

z serca

ciebie twój Twórca.

Acz szalbierze zawsze
Z nimi w mierze baw si.

Jakkolwiek by dzisiaj wypada ocena powyszych
wierszyków, to zawsze dobrze si stao,
Kongregacya
mieszczan lwowskich zdja je ze swoich yek i przechowaa dla potomnoci. Byli bowiem wspóczenie i tacy,
którzy ze staremi srebrami obchodzili si znacznie bez-

e

ceremonialniej

i

zniszczyli

nietylko

napisy,

ale

i

wiele

godnej a misternej roboty starych zotników.

Wród

takich

stosunków

i

takich

nastrojów estety-

wszcza szlachetna Kongregacya obywateli lwowskich akcy przeciwko zepsuciu wród modziey. „Swawola studentów" zwaszcza i przedewszystkiem w samem
kollegium jezuickiem, oddawna ju napeniaa zgroz szanowne mózgi, z których sza modoci dawno ju wywiecznych

trza.

Mówiono tedy ze

witem oburzeniem

o wybrykach,
6*
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kryjcych si jakoby po wszystkich zaktkach szkoy, mówiono te o jawnogrzesznictwie, dziejcem si w obliczu
samej nawet Kongregacyi. Szukano wic rodków zaradczych i to tak radykalnych, aeby raz na zawsze urwa

byo mona eb

W

hydrze zepsucia.

rodków niepoledni naonczas rol
odgryway... odstraszajce obrazy. Chodzio mianowicie
o to, aeby jaskrawem przedstawieniem mierci straszliarsenale tych

mk

podziaa tak piorunujco na
by ten ostatecznie wszed na drog
cnoty i pobonoci. Kongregacya obywateli lwowskich nieraz ju zaprzgaa w ten sposób sztuk malarsk do rydwanu publicznej moralnoci. Jeszcze bowiem w r. 1735
zapacono malarzowi „od rónych mierci" florenów cztery,
a w r. 1793 malarzowi Aleksandrowi „od trzech pócien
malowanych mierci" florenów 2 i groszy 16.
Ale czyto skutkiem zbyt maego honoraryum i niepodnieconej oywczym groszem fantazyi mistrzów, czy te
dlatego,
te malowane mierci opatrzyy si ju i nie
czyniy zamierzonego wraenia, do,
zepsucie kwito
sobie w najlepsze, ku wielkiemu utrapieniu powanych
mieszczan. — Wobec tego zdobya si Kongregacya na
krok stanowczy i postanowia stworzy co tak strasznego
i okropnego, eby stanowi mogo epok i punkt zwrotny
w dziejach umoralnienia spoeczestwa, a zarazem prawdziwy bicz na wszystkie grzechy i nieprawoci studenckie. Do tego celu jednak nie wystarcza talent wszystkich malarzy lwowskich razem wzitych i dlatego nalewej, albo

wyobrani

piekielnych

widza,

e

e

ao
fi

szuka twórcy mocniej natchnionego, któryby potrazbada wymownie przedstawi wszystkie tajemnice
i

pieka i w ten sposób rzuci postrach na kad chu
grzeszn w samym jej zarodku.
Znalaz si te mistrz taki i to nawet niebardzo daleko,

bo

w samym

zakonie jezuickim.

By

to

mianowicie

„clarissimus Bach S. J." Historycy starego malarstwa, ani

nawet tak bardzo szczegóowy „Sownik" Rastawieckiego
znaj wcale mistrza o takiem nazwisku, a jednak on
istnia, malowa i, jak wiadczy album szlachetnej Konnie
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stworzy nie jedno ale trzy dziea, istne strautrapion plag grzechu miertelnego.
kas swoj
Kongregacya uatwia mu zadanie,
Zamówia u stolarzy trzy tai kupieck zapobiegliwoci.
blice drewniane, kupia 15 okci surowego pótna cienkiego po groszy 9, funt kleju, pó kamienia kredy, kwart
lnianego oleju, a nadto jeszcze garnki do kleju, garnuszki
do farb, dwadziecia cztery pdzlików i jedenacie gatunków i kolorów farb. Rachunek za te farby przedstawia
Umbry pó
si nastpujco: Cerussy pó funta gr. 27,

gregacyi,
szaki na

ca

funta

fi.

—

1.,

Braunrot

—

Terrae anglicae

wier

ut Cynobru

gr.

funta gr.
15,

3,

—

wier

ut Kugellaku

Lichtenocker

Lack ingran. pó funta
Auripigment ut gr. 3,

fi.

1.,

—

funta gr.

wier

— Berlin

20.

gr. 6,
3,

—

pó uta fi.

1.,

funta gr.

blau

—
—

Dunkel ocker gr. 3.
Zachcony nadto honorowym darem w kwocie szeciu florenów, zabra si „clarissimus Bach S. J." w r.
ju niebawem zachlasta
1741 rano do roboty, tak,
swoimi jedenastu kolorami farb caych pitnacie i pó

e

metra cienkiego pótna.

Tak powstay

trzy obrazy,

rodzaj

pobon

cyklu, z

introdukcy i sielanko wem zakoczeniem. Punktem kulminacyjnym cyklu i waciwym straszakiem na modzie
by obraz drugi, pod wzgldem treci najokropniejszy,
sens za moralny wyraony by wreszcie sowami lapidarnego szeciowiersza. Z treci obrazów i ich tendencyi
pisarz
bya Kongregacya do tego stopnia zadowolona,

e

uzna

wa,

za stosowne

poda

ich

tre szczegóow

i

zanoto-

plugastwo zostanie ze szkoy
niezawodnie wyeliminowane.
Na pierwszym obrazie przedstawi mistrz
pai
przystosowa
potrzeb
kongregacyjnych
sk
do
i szkolnych o tyle,
obok w. Jana i Matki Boskiej pomieci
dwie grupy modzieców szkolnych, klczcych z nabojako

teraz wszystkie

mk

j

e

nie

Z

zoonemi rkoma i wzrokiem wpatrzonym w krzy.
wypyway, wspóczesnym obyczajem ma-

ust Chrystusa

odpowiednimi napisami z pisma w.
adnej swawoli nie byo mowy na tym obrazie, a mistrz

larskim,

O

wstgi

z
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chcia zapewne przedstawi wzorowych pauprów szkolnych, ku nauce i zbudowaniu.
Drugi obraz natomiast mia by szczytem i symbolem myli wychowawczej ks. Bacha i Kongregacyi, a zarazem jak najjaskrawszem przystosowaniem zasady odstraszania od grzechu.
Ci sami bowiem studenci, którzy na
pierwszym obrazie znajduj si w rodzaju pobonej ekstazy, tutaj wpadaj nagle w wir bardzo oywionej akcyi,
rozgrywajcej si równoczenie nad obokami i pod obokami.
pierwszej czci, to jest ponad obokami stay
dwie grupy pauprów, patrzc na to, co im pokazywali dwaj
anioowie, tj. na krzy i Matk Bosk. Napisy na wstci sygach, biegncych od ust anielskich, wiadczyy,
nowie niebios przemawiali do modziey o czci nalenej
witym. Znacznie gorzej natomiast dziao si na dole pod
farby,
obokami. Tam ju „clarissimus Bach" nie
ani ponurego nastroju, ale
sobie do syta na wszystkich okropnociach piekielnych.
Wida tam wic byo
przeraone gromady pauprów, dokoa których kociotrupy
i rozmaici dyabli taniec swój zawodzili piekielny. Od góry
artylerya niebieska grzmiaa snopami zygzakowatych piorunów, obok czart otwiera czeluci piekielne, a poprzez
wszystko na stosach trupich koci spacerowaa sobie
mier blada. Taki los i przeznaczenie zgotowa „clarissimus Bach" niesfornym i swawolnym studentom!
Treci obrazu trzeciego byo co w rodzaju niebiaskiej idylli. Namalowa wic „clarissimus Bach" i ustawi
w jednym rzdzie witych Michaa, Gabryela i Rafaa.
Kademu do jednej rki wetkn miecz, lili albo róe,
do drugiej za tarcz z obrazami Chrystusa, Matki Boskiej i w. Józefa. Obok tych trzech archanioów uwijaa
si gromada pospolitych anioków, z których kady dwiga bdto krzy,
miecz, hem, lub tern podobne
insygnia. Poniej, wród kwiecia i zieleni, staa gromada
pauprów szkolnych i patrzya z zachwytem na te cuda
i mieszkaców niebieskich. Koron za caego dziea bya
sroga admonicya wierszowana, pomieszczona u samego
spodu i skierowana pod adresem modzi szkolnej

W

e

aowa

uy

bd

—
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kadej gospodzie twojej i w kadym kciku
anioa swego skryty niewstydniku

Uczcij

Szpetny paskudniku!

A

miej tego czyni w jego obecnoci
nie mia czyni w mych oczu bacznoci

nie

Czegoby

Dla twej poczciwoci".
Takie byo dzieo ks. Bacha S. J. i takie myli jego
ku naprawie modzi szkolnej, oparte na zasadzie, wedug
której dzi jeszcze wieniak ustawia na polu swojem rozmaite potwornoci, celem odstraszenia natrtnych i arCzy dziea te, z takim sumptem Konocznych wróbli.

—

gregacyi a
nie,

inwency

mistrza poczte

speniy swe

"Zada-

czy istotnie przestraszyy pauprów jezuickich, nawio-

na drog moralnoci i cnoty — trudno o tem co
milczy take w tym
pewnego powiedzie tem bardziej,
wzgldzie i nasze album kongregacyjne. Jedna si tylko
nasuwa uwaga. Oto ta modzie, któr „clarissimus Bach"
stara si malowanymi swojemi dzieami tak bardzo przerazi, wyrosa póniej w pokolenie niezwykle hulaszcze,
to samo, które, po rozbiorze Polski, zapewnio miastu naszemu istotnie smutn saw, grodu o bardzo wolnych

dy

ich

e

obyczajach.

Dziea ks. Bacha S. J. przepady i zniky bez ladu.
gdyby nie spotka ich los taki, to kto wie, czy by dopiero dzisiaj nie speniy swej roli, polegajcej na wywoaniu przestrachu. Przestraszyliby si ich moe historycy
I

sztuki

i

krytycy, przestraszy prof. Antoniewicz z prezy-

dentem Rutowskim

— dr.

Kozicki,

razem

z dr. Treterem...

PLAC SOLSKICH.
(OBRAZEK WCALE NIE BARWNY).

Dziesi
Solskich

razy

moe przej

dziesi razy

i

nie

Lwowianin koo placu

zauway

jego istnienia.

Bo

osobnik zapuszcza si w te strony
tylko wówczas, gdy go naga wzbierze tsknota do podkasanych skoków, jaskrawych amaców, ochrypej a wyuzdanej piosenki, których sta siedzib jest pasa Herprzecitnie

elegancki

manów. Do placu Solskich zreszt odwróci si tyem
nawet jedyny jego monumentalniej szy budynek, zwany
I tak wiad„ gmachem sukursalnym teatru miejskiego".
kami, wielce handlowych i odpowiednio przytem haaliwych zdarze tego miejsca s tylko jednostajnie brzydkie
szeregi okien od ulic Wagowej i Petewnej, oraz mocno

poamana
„ Opaek \

i

poszczerbiona

linia

od strony sympatycznych

Za czasów wolno i otwarcie pyncej Petwi, ydowGheto patrzyo na plac Solskich po przez rzek,
wylotami ulic Starozakonnej, amanej, Boniczej i Zaktnej. Dzi mie te uliczki, razem z placem Rzeni,
kokietuj go bezporednio, najbardziej za natarczywie
wysun si ku przodowi parkan z olbrzymim napisem:
patrzcemu od
„kupno i sprzeda starego elaza".
„gmachu sukursalnego" przedstawia si co prawda niezbyt uroczo
kokieteryjnie, ale za to w dnie targowe
pena jest groteskowego charakteru. Oto przodem ruchliwa
i drgajca plama, na któr zoy si chaotycznie zmotoszony
fur wiejskich, zmarniaych konit, stogów
siana, kapucianych ysin i czerwonych „Bóg zapa"
skie

Cao

i

kb
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u kapot wieniaczych. Plama ta razem z wzorzyst chust
bab wiejskich i obszarganym chaatem wiruje koo przysadkowatej budy, na której napis „waga miejska". Dalej
po lewej stronie kilka szeregów kadzi rybnych, po prawej
za rumowisko starego elaziwa: pordzewiae rury od
pieców, fantastycznie powyginane i postrzpione blachy,
od

kaduby

kotów

parowych.
dyndajce na erdzi damskie poczochy, czerwone barchany,
bezwstydnie rozoone tajne czci garderoby, kulawe
meble, czyli wanie wszystko, czego dosta mona na
zczerwienione

W

gbi

nareszcie,

staroci

w

dalekim, sinym majaku

wida

„Opakach".

zwany „Targowic zboow"
si wie podlwowska spotyka z przed-

Plac Solskich, oficyalnie
jest

miejscem, gdzie

ni stra
tutaj

kultury miejskiej,

chaatowy

engrosista,

której

reprezentantami

wymowna

przekupka,

s

rzezi-

mieszek, czasami noowiec, lokal, który jeszcze nie „po-

kojem do niada",

ale bez

ogródek nazywa si

„szyn-

kiem", a nareszcie nie okrelona jednostka,
mina
i porozumiewawczo
przymruony wzrok, wiadczy
której

usuna

o gotowoci do

usug kadego

rodzaju.

Wie podlwowska spotyka si z mtem miejskim na
botnej kauy placu Solskich. Odpowiednio do pory roku
i pogody jest tamtejsze boto, albo zmieszan ze niegiem
pstrokacizn rozlewn strug o lnicej powierzchni, albo
tumanem niepolewanego kurzu. Oko wadz magistrackich
sennie jeno spoczywa na tym kawaku botnistej ziemi,
który od lat wielu sta si jakiem zaniedbanem, a mimo
to wiecznie ruchliwem boiskiem ludzkich interesów, kdy
nie rozkwita adna twórcza nadzieja, ani uciecha z wasnego kta. Nawet ci, co tu osiadali na stae, marzyli
przy wieczce sobotniej, o innej, dalekiej ziemi obiecanej,
a niczyja fantazya nie pisaa gmachów powanych, ni
pikna sztuki lub wielkomiejskiej ozdoby miejscu, które
zawsze byo gruntem pustym
opuszczonem, smutnem
polem.
Beznadziejny zauek, zapomniana i w odwieczne
,

—

bioto

wkopana

kraina.
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pierwszy rozbudzio si nad ni senne oko
bagnistych oparach i brudnej
w r. 1610.
mgle Petwi majaczya tu zaraz za murami miejskimi
i bram
krakowsk paszczyzna, na której jeno botne
ptactwo i dwa mynki wodne klekotay. Jeden z nich

Pora

W

magistrackie

dawien dawna zimnowodzkim nazwany, na wysokoci
Gouchowskich, drugiego za koa obracane byy wod malutkiego strumyczka, który wypryrodkiem dzisnwszy gdzie z ulicy ródlanej,
z

dzisiejszego placu

pyn

siejszego

placu

Solskich

i

krótki

swój

ywot koczy

kdy

w

miejsce, gdzie wybijano
Petwi. Po za nim byo
dalej rozpoczynay si
wasajce
si
miecie,
a
psy,
po
ju haszcze i zarola i szy dalej, jak okiem sign,
do Kleparowa n ).
Wszystko to dzierawi od miasta p. Szymon Wacawowicz za czynszem rocznym 2 zp., a martwota
przerywana tylko jkiem psich egzekucyi, tak
i pustka,

a

zapanowaa w tern miejscu, e nawet starzy
zapomina poczli zwolna o dzierawie i dzie-

niepodzielnie
ludzie

w r. 1610 spostrzegli ekonomowie miejscy,
zakwito tu cichaczem ycie nowe bez adnego prawa,
ani kontraktu 12 ). Pan Szymon Wacawowicz bowiem nietylko,
sam od lat pitnastu czynszu wcale nie paci,
ale sprowadzi jeszcze bezprawnie z jurysdykcyi starociskiej na lewy brzeg Petwi, powyej myna zimno
koloni Izraela, który mnoy si tam ju
wódzkiego,
w drugiem pokoleniu.
Siedzia tedy nad brzegiem Petwi, babyloskie
wspominajc wody, Abraham Jakubowicz, obok niego
Lewko Kobyka, a dalej Ezdrasz Kordybannik, Jakób
Joel, Abraham Sawka i wielu innych
bogobojnych
i cnotliwych.
Na nich to pad wielki strach i nie osta
si duch w adnym czowieku, gdy magistraccy Filistyni
przyszli zabra domy ich, pene dobytku i towarów. Ale
Pan usucha gosu synów Izraela i skruszy serca Edomitów magistrackich, kac im wzi tylko sowity grosz
czynszowy. I zostao to miejsce nadal pene sprawiedliwoci
zacnych, a prawo w niem nocowaa.
rawcy. Nagle

e

e

ca

mów

mów
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Odtd te

czynsz po 17 do 20 groszy od jednego
placu Gouchowskich i zaciy

domu osta si na caym

a

tabularnie na wacicielach,

do pocztków dziewitna-

stego wieku.

A tymczasem czujne oko magistrackie zmruyo si
znowu nad zapomnianym ktem. Umilky o nim wszelakie
akta, nikt si nie spiera o botnist pustk, tak, e gdy
nareszcie z kocem omnastego wieku uchyli si nieco
rbek zapomnienia, to z poza niego zamajaczyy te same
dwa mynki rozklekotane, ta sama zielskiem obrosa kaua, a jeno w górze po drugiej stronie odnogi Petewnej dwa, tyami do siebie zwrócone domki i studnia
órawiem patrzyy po przez gstwin drzew na zatyki
domów dzisiejszego placu Gouchowskich.
beznadziejnie banalNa tle tego nieokrelonego
nego krajobrazu rysoway si podówczas sylwetki dwu
panów Solskich. Z nich jeden, Jegomo Pan Marcin
Solski mia twarz kasztelask, któr ospa zoraa do
z

i

szcztu,

tak,

e ws

nawet zosta przetrzebiony

i

czerni

si na górnej wardze, jak rzadki zagajnik. Zreszt powaga bya na tem obliczu, a spity pod szyj karmazyn, 13 )
personat,
wiadczy, e pan Marcin Solski jest osoba
i

niekoniecznie

lwowski,

moe

posesor

senator,

ubrzy

i

ale za to rajca

i

burmistrz

Skniowa, pan kamieniczny

mocno pieniny, a przytem obywatel dobry i szczery.
On miastu pienidzy poycza, kiedy ono ju adnego

i

kredytu nie miao, on w najsmutniejszych czasach midzy
polskiem a austryackiem panowaniem sta i trwa u bramy
ratusza,

ju

nie

dumny

patrycyusz,

ale

kaniajcy si

w

pas rosyjskim i austryackim generaom, ebrzc prob,
podarunkiem, niewielk apówk zmiowania dla grodu,
opuszczonego przez króla i Rzeczpospolit. I on te wraz
z stanami i narodami miasta uchwala i podpisywa na
ratuszu rezolucy do generaa Hadika i gubernatora Permiasto Lwów nie moe przysiga nowemu rzgena,
dowi, a chce pozosta wiernem Najjaniejszemu królowi

e

polskiemu. Bez rady i bez pomocy, bez adnej nadziei
uleg wreszcie, tak jak ulegli wszyscy „nie bez wielkiego
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zamieszania umysu", ale mimo to nie spotykamy go
przecie w rzdzie austryackich dygnitarzy, jak wanie

by

drugiego ze Solskich, pana Franciszka Ksawerego,
moe brata jego rodzonego.
Sylwetka tego Franciszka Ksawerego mniej wyrazista na tle dziejów miasta, tern silniej jednak wystpuje
na tle placu botnistego, który obaj Solscy wcignli
w zakres swoich interesów i któremu nadali tradycyonalne miano. Jegomo Pan Franciszek Ksawery Solski

by za Rzeczypospolitej awnikiem lwowskim, pod rzdami za dwugowego ora zmieni ten tytu, na o wiele
dwiczniej szy „konsylarza apelacyjnego
r. .1778
przelicytowawszy generaa adjutanta wojsk koronnych
Wiktora Drohojowskiego, kupi na publicznym przetargu
44

.

za

2.850 zp.

teraz

„grunt pusty

Zawadzkiego zwany"

i

W

niegdy Bogdanowiczowski,
zaokrgli nim znakomicie

puste grunta Solskich.

po Marcinie rozroli si tgo we Lwowie.
jedna bya za Grazlem seniorem awników, druga za Szlichtynem drukarzem, trzecia znowu za
Solscy

Z trzech

córek

awnikiem Wojciechem Bemem, który wtedy nie spodziewa si wcale, e z jego pnia rodzinnego wyronie kiedy
synny i bohaterski genera Józef Bem. Na ostatku by
Kasper Solski, jedynak pana Marcina, jeeli chodzi o mskie potomstwo, a szewc rzetelny, gdyby komu zaleao
na jego powoaniu. Ale samemu Kasprowi szewstwo jako nie bardzo byo do twarzy. Ekspansya duchowa,
zwana trywialnie „szewsk pasy", wioda go gdzie indziej, a to tern bardziej,
naród szewski we Lwowie
odznacza si zawsze bujn fantazy i powoaniem do
suby publicznej. Mówiono, przynajmniej dawnymi laty
we Lwowie,
szewc najlepsz jest hyen wyborcz,
najlepszym mówc na zgromadzeniu, najbardziej szarmanckim rzemielnikiem. Wszak bywali i tacy, co dla
nieboszczki cesarzowej Elbiety zote robili buciki, a jeeli ich dzi nie robi, to tylko dla tego,
w zotych
bucikach, za naszych dni, lada hadra fika na reducie.

e

e

e
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Pan Kasper

by

Solski zotych

bucików nie robi,

hyen

móg wobec braku konstytucyi w owych
czasach, ani te mówc, ale za to zosta poborc podatków magistrackich
w chwilach wolnych, midzy szydem a kopytem wybiera je z takim temperamentem,
icie szewsk pasy, e zasuy sobie na pisemne uznanie wadz magistrackich
pienin remuneracy.
plac
wyborcz

nie

i

i

so

Solskich za dba akuratnie tyle, co
o tytu prezydenta chiskiej republiki, czem si zreszt nie róni
wcale od stryjecznego swego brata Bonawentury. Ten
bowiem odziedziczywszy po ojcu swoim, znanym nam ju
Franciszku Ksawerym, grunta nadpetwiaskie, wola si

procesowa z magistratem o karczm na Kulparwola mieszka w ojcowym dworku przy ul. Sykstuskiej, a wród zajcia swojego — by komornikiem sdowym — sennem tylko okiem spoglda, od czasu do
raczej

kowie,

czasu, na botniste swoje dziedzictwo,

nad coraz bardziej

niewonn Petwi.
Tutaj te nad brzegami lwowskiej rzeczki, a w chaatowej cibie rozmnoonego Izraela, wzrok jego spotyka
si z równie sennem i obojtnem wejrzeniem magistratu,
teraz ju niemieckiego. I byo milczenie wielkie ponad
placem Solskich, a czarne jak mga jesienna, z botnego

dobyta oparu.

A

oto

znowu lud mdrców

anie,

które dotaro do

koszy

dla

wszystkich

domów na „maym
zdawna patrzy
chopskie

domy

z

wyyn

mów
14

)

sprawiedliwych,

fetor

lada grubianin zaraz do bicia

móg

dla

ich

dla

piciu rogatek miejskich

sprawiedliwych,

nieszczcie

uczonych podniós wostao si ródem roz-

on, synów i córek. Bo
rce zaamujc, jak ordynarne fury

placu",

Izrael,

i

i

zjeday

po pod

nieznony zostawiajc, jak

si zabiera

zrobi, jak krzyk

i

i kalectwo lub
harmider turboway

w czytaniu witych ksig kabay
rzek naród synów Izraela: pójdz'my do starszych miasta tego — oby ich imi byo wywyszone —
i
zróbmy tak, eby zabrali smród i zgiek z oczu na-

mdrców,
i

Zoharu.

zatopionych

I

szych. Niech plac Solskich,

w

tyle

domów naszych

stanie

TYPY Z PLACU SOLSKICH

I

CZYTANIE

SPRZEDA MISA

KSIG WITYCH

OBIAD POD GOLEM NIEBEM

SPRZEDA RYB

ZACHWALANIE TOWARU

Z

RUCHU TARGOWEGO
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majtnoci kadego

ma.
Icyk Motteles, Joel Bodyk, Nuchim Goldstein, MoyJakób Schipper, Leib Szmulowicz, Hersz

sze Goldstein,

Adlass, oto imiona

mów,

którzy na placu Solskich

umy-

lili wznie pomnik godny wybranego narodu, wityni
zotego zysku, kolumn dobrobytu, plac handlowej mdroci, jednem sowem ...targowic drzewn. Wszyscy oni
razem wnieli w r. 1794 zbiorow prob do magistratu,
aeby targ drzewny w interesie „fiskusa miejskiego i caego publicum" przeniós z dzisiejszego placu Gouchowskich, na grunta Solskich, „które od niepamitnych Czabez adnego poytku".
sów
caa gmina wita, wszyscy mdrcy, uczeni
I
wzili udzia w zredagowaniu tej proby, bo
i pisarze
pen jest ona delikatnej mdroci, sów piknych i przyjemnych. Oto rzek naród synów Izraela do starszych
miasta: nie jest dobrze, gdy chopskie fury i paskudne
razem i hamuj drog paskim
wózki aresztanckie
pojazdom i fiakrom (flacres), gdy wielki cisk sprawia,
nieraz urzdnik nie moe przyj punktualnie do kanchopski fetor i koski gnój
celaryi. Nie jest dobrze,
przynosi paskudny zapach na wieo zaoone plantacye
waowe, bo oto pastwo tam spacerujce dostaje kataru
woda za w jedynej studni brzydkiego smaku.
i kaszlu,
Gdyby nareszcie powsta poar, to moe by gotowe nieszczcie.
Jeeli jednak jaki argument przemówi móg do
magistratu, to tylko ten,
w razie usunicia targowiska,
may plac nie musiaby by tak czsto szutrowany, skutkiem czego powstaaby wielka ulga dla kasy miejskiej.
Wobec tego spojrza magistrat uwaniej na botnisty zauek placu Solskich i przedewszystkiem pod wzgldem
formalnym zada sobie pytanie, do kogo waciwie plac
ten naley. Odpowied bya trudniejsza niby si komu
zdawao.
magistracie wiedziano co pite przez dziesite,
to grunta Solskich, syndyk miejski Zarzycki
cakiem nic nie wiedzia, a kiedy wreszcie zapytano Bo-

le

sn

s

e

e

e

W

e

O

szarym Lwowie.

7
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nawentur

Solskiego, które

naprawd czci

s jego

placu

on nie wiedzia.
Biedny, w boto wkopany, bezpaski zauek!
takich warunkach pocz by magistrat bezceremonialnym. Ku ywej radoci narodu synów Izraela targ
drzewny za jednym zamachem znalaz si na placu Solskich, poczem, z mniejszem ju ukontentowaniem ko1810
szernej ludnoci, wybudowano tam w latach 1807
15
—
kosztem
27.768
zr.
„now rzeni chrzecijask"
)
dalej zasypano, kosztem miejskim, odnog Petwi
rodkiem placu, a naostatek sprzedano skrawek o powierzchni 39^2 sni niejakiemu Mendlowi Beckowi.
Bonawentura Solski patrzy na to wszystko z olim-

wasnoci...

to

i

W

—

pync

pijskim spokojem,

a tak

samo

i

spadkobiercy jego Sylna których nie-

Józefa z Trojanowskich Solscy,

wester

i

wonne

dziedzictwo spado

w

roku 1810

16

).

Nie wiedzc,

pocz waciwie z caym kramem, sprzeda go Sylwester Solski w roku 1833 Michaowi Sadowskiemu, który
w dziesi lat póniej odstpi miastu 1756 sni kwadraco

towych na otwarcie
dalszy

za

i

skrawek, 125

uregulowanie ulicy Sonecznej,
sni, sprzeda starozakonnemu

Lejbie Rochmesowi.

Teraz znowu na odwrót patrzy magistrat z olimpijskim spokojem na te manipulacye, a tymczasem plac
drog spadku przeszed w roku 1843 na Karola i Michaa
Sadowskich, którzy go w roku 1861 sprzedali za 800 zr.
ze wszystkimi przy naley tociami i prawami niejakiemu
T

Jakóbowi Sawczyskiemu.
Starsze pokolenie Lwowian pamita jeszcze Jakóba
Sawczyskiego. By to typ, jakiego ju teraz nigdzie nie
spotka, prawdziwy kwiatek wyrosy na rabulistycznej

niwie

biurokracyi,

który

j ca

przejrza,

zrozumia,

a z jej kruczków, niedostwa, lamazarnoci cign dla
siebie soki ywotne. Sawczyski by to zapoznany geniusz
prawniczy,
los

ch

may

Napoleon kazuistyki prawnej, któremu

wyznaczy skromne miejsce doradcy poktnego

w tro-

lepszym stylu. Ale te za to on wygrywa na wszystkich organach rzdowych, magistrackich, sdowych, ad-
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umia

„przedstanowczo" zaatwi
replikowa
zaduplikowa
lepiej by tego nie zrobi pierwszelkie sprawy tak,
wszy lepszy uniwersytecki wydzia prawny. Wogóle bya
w tym czowieku dziwna jaka mieszanina najsprzeczniejszych pierwiastków: lisia chytro w parze z szerok,
szczer natur, zgryliwe pieniactwo, obok zamaszystego
humoru, lotny dowcip w cikiej definicyi kodeksu cy,

,

e

wilnego,

zmys

pochopnoci do procesów.
chodzi Sawczyski zawsze w stroju

towarzyski z

Rusin z pochodzenia,
polskim, „czen" lwowskiej Stauropigii, pod szyj nosi
du, koralow spink, na której biay orze widnia
z daleka, nos zatyka nieprawdopodobnemi porcyami tabaki,

gardo

tworami

za przepukiwa

alkoholicznymi.

dokadnie rónymi przeZreszt ustawiczne figle trzy-

—

may

icie kanibalskie
si jego gowy i niespodziane
pomysy, którymi bawi swoich klientów i towarzyszy

przy biesiadnym stole

i

dugiej libacyi.

Rzucajc cen kupna w boto placu Solskich nieowe omset guldespodziewa si Kuba Sawczyski,
nów stan si dla niego istnym posiewem wilczych zbów, z których mu wyronie legion trosk, kopotów i zachodów. Na razie sprzedawa plac detailicznie i po kawaku Elce Szmorak, Sarze Werbezirk, Leizorowi Rohatynowi i dotd wszystko byo w porzdku. Ale gdy si
póniej puci na interes hurtowny i ca reszt placu,
dwa morgi i 1247 sni sprzeda w r. 1862 gminie miasta

e

zaczo si dla niego nieprzerwane
Tabularny bowiem stan placu by mocno
zamazany, a nieszczsny Kuba przyj na siebie obowizek oczyszczenia go. Wnosi przeto mas pism do
rónych dykasteryi, prowadzi pertraktacye, rodki dowodowe, schody magistrackie wydeptywa, ale ceny kupna
nie móg w aden sposób wydosta. Przezorny bowiem
magistrat zawiesi jej wypat,
do ostatecznego zaatwienia sprawy, a w ten sposób Kuba Sawczyski znalaz
Lwowa
pasmo

za 8.000 zr.,

zgryzot.

a

si niespodzianie w sytuacyi Tantala, albo chytrego lisa
wobec kwanych winogron. Na dobitek wszystkiego przy7*
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szo mu jeszcze patrze, jak magistrat, ju jako wyczny
waciciel, sprzeda znowu skrawek placu (40 sni) po
17
dwa zr. za
) spadkobiercom Mendla Becka, a w r.
1868 rozpocz budow wagi miejskiej.
Ostatecznie Sawczyski zanadto by biegym prawnikiem i wydoby swoje 8.000 zr. zostawiajc na placu
Solskich mae, ale bardzo niedobrane i niezharmonizowane towarzystwo. Wspówacicielami bowiem niepodzielnej caoci zostali teraz: magistrat, Leizor Rohatyn,
Juda Leinwand, Chawe Burker, oraz cae stowarzyszenie
mdrców i pisarzy o nazwie: „Kowea Itim la Thora", to
jest mowie popierajcy tor i trzymajcy tu synagog,
dugo,
Spóka ta magistracko-hebrajska trwaa
bo do roku 1892, w którym nastpi ostateczny akt
dziau. Plac, nalecy do gminy, otrzyma numer wykazu
hipotecznego 1248 2 4 bez numeru konskrypcyjnego i oficyaln nazw „Targowica zboowa".
Gmach sukursalny teatru miejskiego zbudowany równoczenie z teatrem nada „Targowicy zboowej* dzisiejsz fizyognomi, która kadego dnia targowego przypomina odrazu wie, mae miasteczko i wielkomiejski
zauek, a raz do roku jest koczowiskiem wdrownych
cyrków.

se

do

/

,

4

IX.

PLAC W. DUCHA.
(MOCNO ZAWIKANA HISTORYA O KAWIARNI WIEI
ODWACHU Z PRZYNALEYTOCIAMI).

DESKIEJ

Kompleks gruntu, obejmujcy kamienic z Kawiari odwachem, oraz niezabudowany plac w.
Ducha by od pocztku istnienia Lwowa na miejscu dziciasnocie miast redsiejszem, szczelnie zabudowany.
niowiecznych, gdzie kada pid gruntu w obrbie
do ostateczmurów miejskich musiaa by wyzyskana,
noci, skupia na sobie ów szczupy pache ziemi nad

ni wiedesk

W

a

Petwi

sk

tak trzy okienne kamienice

woskobójni,

karówk,

szpital

jak wreszcie

z

mieszczaskie, miej-

kocioem, cmentarzem

cz ogólnych

i

wi-

fortyfikacyi miej-

skich: kawa podwójnego muru z baszt, fos i waem.
Nawet midzy murami fortecznymi nad fos tuliy si
mae domki prywatne.

Ale pierwsze mia miejsce koció i szpital w.
Ducha, od których nazwa placu pochodzi. Szpital by
pocztkowo pod wezwaniem w. Elbiety z przeznaczeniem dla obcych bezdomnych przybyszów, gdy za rycho
mieszczastwo przybudowao koció,
schronia si
pod skrzyda w. Ducha i suya gównie jako schronisko dla opuszczonych wdów mieszczaskich i samotnych
starych panien. Za Ludwika wgierskiego i jego wielkorzdcy Wadysawa Opolczyka, w drugiej poowie XIV.
wieku koció i szpital byy ju w peni swojej filantropijnej dziaalnoci.
Miasto wznioso je na wasnym gruncie, wasn
i ofiarnoci. Tote wobec duchowiestwa, roszczcego sobie prawo do zarzdu tych instytucyi, bronio

cao

myl
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swego prawa zazdronie a rozpaczliwie, poruszajc wszystsdy, a nawet sam Stolic apostolsk. I potrafio
si obroni. Bulle papiea Marcina V. (1417), Eugeniusza
(1446), Urbana VIII. (1626), dekrety nuncyusza Cancelottiego i wszystkich prawie królów polskich przyznay
miastu wyczny zarzd szpitala i prawo patronatu nad
kocioem. Takie byo przywizanie mieszczastwa do
umiowanej instytucyi,
rajcy lwowscy nie ulkli si
nawet kltwy kocielnej arcybiskupa Próchnickiego (w r.
1624), nie zadreli, gdy w katedrze gaszono wiece przy
wymawianiu ich nazwiska i równano z Kainem i Lukie

e

cy p erem.
I

wszystko, co

byo witego

i

nabonego we Lwo-

wie ma swoje wspomnienie w tym nieistniejcym kocióku w. Ducha. Bogosawiony Jakób Strepa przyzna
mu dziesicin ze wsi Prusy, na jego ambonie kaza
bogosawiony Jan z Dukli, a w miertelnej chwili, przy
jarzcych gromnicach, nie byo prawie we Lwowie mieszczanina, któryby w testamencie nie pamita o szpitalu
i kociele w. Ducha.
Bo by on dla spoecznoci lwowskiej tem wszystkiem, co dzisiaj zabezpieczenie staroci
i yciowa
asekuracya, pozwala zamkn oczy spokojnie
i bez troski o los wdowy i sieroty.

Wic mnoy

si majtek

szpitalny.

Pidziesit

ka-

mienic lwowskich pacio mu legaty, do szpitala w. Ducha
naleay wsie Malechów i Skniów, grunta na yczakowie
i

ulicy Szerokiej,

any na „Psim rynku " w

okolicy dzi-

siejszych Sakramentek, „Babi myn na Petwi za Wysokim zamkiem. Patrycyusz lwowski Jan Szolc Wolfowicz
przekaza w testamencie wszystkim swoim potomkom
a wacicielom naronej kamienicy w rynku naprzeciw
a

katedry,

obowizek corocznego

dostarczania obiadu ubo-

gim szpitalnym na Boe narodzenie. Obiad ten skada
si mia z „ótej juchy " mocno zaprawnej marchwi,
pietruszk, pieprzem i szafranem, z 80 porcyi misa woowego, 80 porcyi pieczeni z dwoma pómiarkami rzepy,
12 gsi, buek za 20 gr. i czterech skopców piwa. Tak
samo i w innych dniach, zwaszcza witecznych, panny
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lwowskie uwaay za punkt swojej ambicyi ugoszczenie
ubogich obiadem przez siebie ugotowanym.
Majtkiem szpitalnym zarzdzali prowizorowie, wy-

w

bierani

razem

z

czasie

corocznej

ogólnej

burmistrzem

i

rajcami,

z

elekcyi (22. lutego)

poród najznamie-

Midzy innymi by prowizorem takim
historyk Lwowa Barprzez dugie lata poeta, burmistrz
tomiej Zimorowicz. Natomiast wewntrzny zarzd szpinitszych mieszczan.

i

by

na zasadach autonomicznych, tworzc
rodzaj republiki dziadowskiej. I trzeba przyzna, moe
w tej dziadowskiej repunawet troch ze wstydem,
tala,

oparty

e

blice lepiej nieraz

bywao, ni

w

prawdziwej, najjaniej-

Zasada „liberum veto" nie obowizywaa tam wcale, a dla wadzy, wybranej wikszoci
gosów, musia by posuch i szacunek, bo przez i bez
szej Rzeczypospolitej.

kad

parszyw owc. Corocznie tedy
zbieray si prebendaryuszki i wikszoci gosów wybieray z pomidzy
siebie dwie przeoone, do których nalea wewntrzny
zarzd i przestrzeganie regulaminu, „aby si babki zachowyway przystojnie, skromnie, pokornie. Któraby si
ceremonii eniono

w

dniu Zadusznym, po naboestwie,

swarzya, upijaa, wszetecznem sowem ajaa, przeklinaa,
taka ma
po gospodach si wóczya, inne buntowaa

—

by

napdzona ze szpitala
czasie Zieloo kociele.
Tak samo pamitano
nych wit nie byo we Lwowie czowieka, któryby nie
uwaa za swój obowizek pomodli si w kociele w.
44

.

i

W

Ducha, w Wielki czwartek byo tam wito dziadowskie,
rezurekcya obchodzon bya uroczycie i z muzyk, kadej za niedzieli zgromadzao si tu bractwo Niemców
lwowskich, którym kazania w jzyku niemieckim gosili
Jezuici.
r. 1567 spali si koció, lecz wnet zosta odbudowany, z pocztkiem wieku siedmnastego zrestaurowano go gruntownie, pomalowano i w r. 1649 powido
cono, poczem ju w tym samym stanie dotrwa

W

a

koca swego

istnienia.

wszystkiem by to kocióek niewielki, o trzech
otarzach, a sta na samym rogu dzisiejszego placu, w tern

Z

tern
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samem

miejscu, gdzie

dzi kiosk

szpitalny przylega do

fotograficzny.

niego bezporednio,

Budynek

frontem

do
kamienica z mnóstwem malutkich izdebek, wynajmowanych czasami samotnym kobietom i z dwoma wielkiemi salami „dziadowskiemi" dla
prebendaryuszek. Dalej na lewo, frontem do ulicy Teatralnej, gdzie dzi przednia
kamienicy z odwachem,
stay kamienice prywatne Abichtowska i Nosego, w tyle
których w wakiej uliczce, dzi rozszerzonej (Kiliskiego)
znajdowaa si woskobójnia.
Z tyu po za kocioem i budynkiem szpitalnym
znajdowa si cmentarz kocielny, zabudowany równie
ulicy

Teatralnej.

Bya

to

cz

budynkami drewnianymi

w

i

kamieniczk murowan, któr

1680 wybudowa szlachcic Marcin Filipowski na
mieszkanie duchownego, wzgldnie proboszcza w. Ducha.
r.

Cay ten kompleks zabudowa oddzielony by ulic
biegnc prostopadle do murów miejskich (dzi ulica w.
Ducha), przy której z czasem stan koció Jezuitów,
w tyle za wskie przejcie, na linii mniej wicej dzisiejwchodu do Dyrekcyi skarbowej, oddzielao go od
muru fortecznego t. zw. wysokiego, zbudowanego za Kazimierza Wielkiego. Za murem w lekkiej pochyoci spada
grunt w fos, biegnc wzdu dzisiejszego chodnika
przed kawiarni wiedesk. Na drugim brzegu fosy, jak
dzisiejsza ulica Hetmaska, bieg wa oszkarpowany, drugim, niszym murem, a za nim Petew, w drugiej gbokiej fosie toczya swe wody.
cigu kilku wieków krajobraz tutejszy zmieni
si o tyle tylko, e po wybudowaniu kocioa 00. Jezuitów wybito w obu murach furt t. zw. „ Jezuick a
dano
mostki zwodzone przez obie fosy. Pomidzy za oboma
murami nad brzegiem fosy powstay cztery domki drewniane i jedna kamieniczka murowana.
Niesposobne dla budownictwa czasy wojenne w cigu
XVIII. w. odbiy si te na tym skrawku starego Lwowa.
on tylko odblaskiem chway dawnych dni, a ndza
szego

W

i

y

i

opuszczenie

panoway

tu coraz wszech wadniej.
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strofy dziejowej,
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chwili wielkiej kata-

oddaa Lwów pod panowanie

poszczególne budynki na
stryackie, poczy si
w. Ducha wysuwa z rk miasta mieszczastwa.
i

au-

placu

i

Pocztek zrobiy dwie wspomniane wyej kamienice
od

poczone ju
tem kupna

i

Abichtowska i Nosego,
miejsk woskobójni. Kontrak-

Kiliskiego:

ulicy

dzisiejszej

dawniej z

sprzeday

z

6.

sierpnia 1762 sprzedali spad-

kobiercy Jana Abichta kamienic

swoj

Józefowi

odzi

Poniskiemu, wojewodzicowi poznaskiemu i starocie
Ostrowskiemu za 15.054 zp., w rok póniej za kupi
tene Poniski i kamienic Nosego za 3.000 zp. i z-

cz

Kawiarni wiedew jedno jak dzisiejsza
wiaty i wielki
od strony ulicy Teatralnej.
bywalec, pose Rzeczypospolitej do Hiszpanii i Portugalii,
swoj MaHolandyi i Sardynii, mieszka wraz z
ryann z Kalinowskich w ssiednim Kuhajowie, zjedajc
do Lwowa na kontrakty i na wszelakie uroczystoci.
Wówczas kamienica jego roia si bujnem yciem, a wród
wielu znakomitych osobistoci bywa tu take mody naonczas poeta Franciszek Karpiski.
Tkliwy poeta przyniós ze sob do Lwowa „tskno
do Justyny", swojej pierwszej mioci. „Tskno" ta jednak ju wówczas nadszargana bya troch nadziej zyskowniej szego maestwa, we Lwowie za zaszargaa
si do reszty. Zanadto bowiem duo byo tutaj pokus

czy

M

je

skiej

on

mikkie serce poety. Studyum
si Karpiski oddawa w akadewstrzymao go wcale od „pocaowa

niewiecich,

a zanadto

teologiczne,

któremu

mii jezuickiej,

nie

przeduonych" w pó odkryte piersi mieszczki Tamburini,
która odgrywaa podówczas na bruku lwowskim dwuznaczwirze
rol „witej", majcej róne objawienia.
ycia towarzyskiego, wpado te bez wikszej trudnoci
czue serce poety w sieci starociny Poniskiej. Miaa
ona „wzrost hoy, ciao najbielsze, twarz nie wiele przyjemn, rce najpikniejsze", tak, e niebawem przyszo
si poecie „rozkocha w jejmoci", mimo tego, e bya

n

o 14 lat starsza od niego.

W

W. DUCHA

PLAC

108

Mio

trwaa penych

lat dziesi, a salony, obok
odwachu, nasuchay si do syta sielanek,
które ukada Karpiski pod imieniem Justyny, stwierdzajc sam niedyskretnie, w swoim pamitniku,
„wszystkie one do drugiej Justyny, Maryanny Poniskiej nale".
Sielanki te jednak miay nieraz i drastyczniej szy przebieg, bo poeta pragn zbyt czsto „pocaowania w piersi
najpikniejsze", co mu znowu nie przeszkadzao wcale

dzisiejszego

e

„z

modszymi miewa

rozrywki".

Spadkobierc Józefa Poniskiego by Franciszek Poniski r. 1800, po nim Augustyn Poniski r. 1819, a
wreszcie Jan Poniski r. 1827. Przy zaoeniu tabuli miejskiej
otrzymaa realno Poniskiego numer konskrybcyjny 32.

Tymczasem ssiedni

(od

w. Ducha

si

ul.

Teatralnej) szpital

i

ko-

upadku.
Zy Zarzd dóbr szpitalnych, niepewne a mocno zagmatwane stosunki w pierwszych latach rzdów austryackich,
pozbawiy fundacy w. Ducha prawie caego majtku.
Nie byo komu restaurowa nadweronych murów, ani
dba o ich utrzymanie; nisze za wadze rzdowe ograzasypyway
dziaalno do tego tylko,
niczay

ció

chyliy

coraz

bardziej

do

e

sw

ndznym stanie budynków
koció w. Ducha kadej chwili

gubernium doniesieniami o
szpitalnych

i

si

e

o tern,

grozi zawaleniem.

coraz czciej,

Od

r. 1778 doniesienia te powtarzaj
zapowiadajc wprost nieuchronn ka-

tastrof.

Jako

istotnie

katastrofa

marca 1780 r. budynek
przytykajca do kocioa
bez wypadku

w

nastpia.

szpitalny,

e

i

cz

7.

jego,

w. Ducha runa, na szczcie
gdy ubogich dzie przedtem
Wysany na miejsce inspektor bu-

sprawozdanie

owiadczy,

nocy na

ludziach,

usunito z budynku.
downictwa rzdowego Francuz Gibaut,
policyi

W

a raczej

reszta

w jzyku

zoy

francuskim,

budynków, nie

w

dyrekcyi

którem

wyczajc kocioa

Ducha, w aden sposób nie da si utrzyma. Osobna murach kocielnych wystpiy tak szerokie
rysy,
sklepienie zostao zupenie oddzielone od cian

w.

liwie

e
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bocznych, ciana za od strony kocioa 00. Jezuitów,
jakkolwiek podparta drewnianymi belkami, wybrzuszya

si do tego stopnia w stron ulicy, e jej upadek jest
kwesty kilku dni.
Na podstawie tego sprawozdania wydao gubernium

tylko

pod dniem

22.

marca 1780 do prowizorów

szpitalnych

rozporzdzenie, aby reszt budynków i koció natychmiast oprónili i zaraz po witach wielkanocnych przystpili do ich zburzenia. Równoczenie wysano pismo do
oficyaa katedralnego ks. Godurowskiego
aby poleci
wynie z kocioa wszystkie witoci (sacra et sujfragia).
,

Co si tyczy placu
mniane rozporzdzenie

—

to

—

a

powiada

dalej

wspo-

do dalszego rozpo-

rzdzenia ma on pozosta pustym, albowiem
o odbudowaniu szpitala nie moe by nawet
mowy wobec braku miejsca ciasnoty w sai

mem

miecie. Materya wreszcie uzyskany z rozbiórki
naley drog licytacyi sprzeda najwicej dajcemu.
Rozporzdzeniu temu stao si zado. Koció bui

dynek szpitalny zosta zburzony
materya sprzedano czci na

i

zniesiony doszcztnie,

kupcowi lwowskiemu Preszlowi za 1.504 zr. 54 kr., reszty za
magistrat na swoje potrzeby.
ten sposób rzd sam, z góry, jeszcze przed rozlicytacyi

uy

W

poczciem demolacyi, zadecydowa o przyszem przeznaczeniu placu

w.

tylko na jego

rodku sterczaa

Ducha. Plac istotnie pozosta pustym,
jeszcze w r. 1788 ruina,
czyli, jak powiada metryka Józefiska, „kawaek kamieniczki", która staa si koci niezgody midzy rzdem
a kapitu i staa si przyczyn,
miasto jako midzy
nimi najsabsze, przy placu utrzyma si nie zdoao.
Ów kawaek kamieniczki by mianowicie mieszkaniem wikarego, albo raczej mansyonarza przy kociele
w. Ducha, zbudowanem w r. 1786 przez wspomnianego
powyej Marcina Filipowskiego, za pozwoleniem arcybiskupa Lipskiego. Ta okoliczno spowodowaa kapitu
do wystpienia z pretensy nietylko do kamieniczki
ale i do
i placu na którym staa (17 i pó sni kwadr.),

e
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miejsca, na którem sta
na, a

wreszcie

take

i

koció, jako niby rzecz duchowdo materyau uzyskanego z jego

rozbiórki.

Pretensye kapituy nie byy zbyt silnie oparte na
a zreszt wysunite zostay przeciwko rzdowi
dla utargowania ustpstw w innej sprawie procesowej.
Nie ulega bowiem adnej wtpliwoci,
tak koció, jak
szpital, jak wreszcie plac po nich pozostay, by wyczwasnoci miasta z obowizkiem gminy utrzymyprawie,

e

n

wania ubogich. Skutkiem tego cay majtek szpitala w.
Ducha, tak samo jak i zniesionego równoczenie drugiego
szpitala w. Stanisawa mia by przelany na rzecz szpitala w. azarza, z którego rzd zamierza uczyni centraln instytucy dla ubogich. Tak wic i plac w. Ducha
sta si czci funduszu ubogich, a jako taki, wobec
rzdowego zakazu budowania na nim, przynie móg
funduszowi temu poytek, jedynie wtedy, gdyby zosta
sprzedany. Gdy za równoczenie rzd, zajwszy budynek
dawnego kollegium Jezuitów, zamierza ulokowa w nim
wszystkie wadze dykasteryalne, a nawet pocztkowo
nosi si z zamiarem wystawienia na ich pomieszczenie
nowego, wielkiego gmachu, wzrok jego pad przedewszystkiem na ssiedni, bezporednio prawie do kollegium przytykajcy plac w. Ducha.
Miasto ze swojem prawem wasnoci placu znalazo
si w bardzo trudnem pooeniu. Z jednej strony grozi
mu uporczywy proces z Kapitu, z drugiej strony przeznaczenie placu na rzecz funduszu ubogich, zakaz budowania na nim i
rzdu nabycia go, spowodoway
ostatecznie gmin,
zgodzia si plac w. Ducha

ch
e

sprzeda rzdowi.
Sprawa sprzeday cigna si od r. 1786 do r. 1788,
poczem na podstawie oszacowania miejskiego Bauamtu
z 16. czerwca 1788 rzd naby od gminy sam plac za
cen 2.715 zr. 37 kr., która to suma przesza nastpnie
na fundusz w. azarza. Bezporednio potem rozpocz
fiskus dugoletni, uporczywy, z caym nakadem kruczków
biurokratycznych prowadzony proces z Kapitu o wspo-
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mniany wyej kawaek placu w. Ducha powierzchni 17
na którym stao mieszkanie
i pó snia kwadratowego,
wikarego.
Ostatecznie

rzd

proces

wygra

i

sta si nieograni-

czonym wacicielem miejsca kocielnego

w

które

rzdowe

jako

Miejsce to

szpitalnego,

miejskiej

jednake obejmowao

w. Ducha w

placu

i

zapisane zostao pod nrem 89,
pustki (aerariense uacuum).

tabuli

ma

tylko

cz

dzisiejszych jego rozmiarach. Nie na-

ley bowiem zapomina,

e

na drugiej jego czci stay

wci jeszcze fortyfikacye miejskie, a mianowicie podwójny
mur, fosa, wa z czterema domkami. Niebawem jednak
przyszed koniec i na te zabytki dawnej obronnoci
Lwowa. Przy kocu XVIII wieku zburzono mur wysoki,
Kazimierzowski, zasypano fos, na wale urzdzono plantacye dla uytku publicznego. Skutkiem tego i plac w.
Ducha rozszerzy si wicej, jak w dwójnasób, sigajc
do samego prawie brzegu Petwi. Wolna ta, wówczas
uzyskana przestrze rozpoczynaa si mniej wicej od
miejsca, gdzie dzi odwach styka si z werand Kawiarni
wiedeskiej, obejmowaa cae miejsce, gdzie Kawiarnia
wiedeska od strony ulicy Hetmaskiej i plac przed Dyrekcy skarbow, odznaczajcy si dzi jeszcze pochyoci grutu, która powstaa przy zasypywaniu fosy.
tego gruntu posza, jak wyej wpomnielimy, na
plantacye waowe, druga
pod ulic Hetmask,
reszta za zostaa wyczn wasnoci gminy i zostaa
wpisana do tabuli miejskiej pod nrem 88 jako pustki

a

Cz

cz

(ciuitatense

W

uacuum).

wacicielem placu w. Ducha zosta
gmina m. Lwowa. Kamienic za na-

ten sposób

po poowie rzd i
ron od ul. Kiliskiego i Teatralnej, posiadali, jak wyej
powiedziano, Poniscy. Plac powoli zacz si stawa
publicznym i przechodnim, a granica midzy tern, co
naley do rzdu, a co do miasta, zacieraa si powoli.
r. 1827 realno Poniskich kupi za 14.000 zr.
obywatel lwowski Karol Hartmann, a równoczenie rzdowi wypada potrzeba nowego odwachu dla wojsko-

W
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woci. Obowizek dostarczenia budynku na pomieszczenie
warty nalea do gminy, która nie majc na ten cel funduszów, zrobia do spóki z rzdem i Karolem Hartman-

nem nastpujcy

interes.

Rzd

pozwoli wybudowa odwach na czci placu
w. Ducha do niego nalecej, Hartmann, który równoczenie przebudowa wieo przez siebie nabyt kamienic, mia przy tej sposobnoci wyrczy gmin i wybudowa wasnym kosztem odwach, a gmina za to odstpia
mu na wasno dla rozszerzenia jego realnoci przytykajc do niej
placu w. Ducha od strony ulicy
Hetmaskiej, powierzchni okoo 105 kwadratowych sni.
Kontraktem z 12. maja 1828 midzy gmin miasta
a Karolem Hartmannem zosta ten interes ubity. Hartmann uzyskiwa znakomity kawa placu budowlanego,
uzyskaa ona
którym zaokrgli swoj realno tak,
trzy, wzgldnie nawet cztery fronty, a w zamian za to
zobowiza si wystawi na placu w. Ducha od strony
pónocnej tu koo wasnego domu, na rzdowym placu
a
za zezwoleniem fiskusa „ solidny odwach, zoony z izby
oficerskiej i stranicy dla 40 onierzy, który to odwach
mie bdzie wspólny kana z kamienic Hartmanna
1. k. 32.
Serwitut ten ciy na tej realnoci do dnia dzi-

cz

e

siejszego.

Hartmann w przecigu roku 1829 wybudowa i odprzez gmin gruncie kamienic
i na odstpionym
dla siebie, która otrzymaa numer konskrypcyjny 360.
Tak powsta budynek Kawiarni wiedeskiej w dzisiejszej

wach

swojej postaci z trzema frontami od ulicy Teatralnej, Ki-

liskiego i Hetmaskiej i z czwartym frontem od placu
w. Ducha, który to jednak front obciony by pewnemi
suebnociami. Mianowicie tak Hartmannowi jak wszystkim jego nastpcom pozwolio miasto mie z tej strony
jedynie tylko okna i drzwi wchodowe, pod adnym jednak
warunkiem nie moga si tu mieci brama wjazdowa.
Ale i te okna a drzwi pozwolone byy tylko w drodze
na kade
aski i ustpstwa (precario modo) tak,
danie miasta musiay by zamurowane bez adnego odi

e

-
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szkodowania podobnie jak wystajce gzymsy kadej chwili
zniesione.

Odtd kamienica z kawiarni wiedesk, z przytykajcym do niej odwachem, z pewnymi suebnociami i prawami do placu w. Ducha (prawo widoku) pozostawao

a

w

prawie do dni naszych. Po
rodzinie Hartmannów
w r. 1847 Klementyna
Karolu Hartmannie odziedziczya
z Hartmannów br. Rtistel, w r. 1856 jej córka Irena Riistel,
kamienicy przesza na rzecz
poczem w r. 1870
Sieberów,
po ich mierci wreszcie
Antoniego i Genowefy
w r. 1893 do Franciszki Sawczyskiej, urodzonej Fuchs
Sieber Haintz. Od ostatniej naby realno p. Gabryel
Stark, od tego wreszcie gmina miasta Lwowa.
O ile jednak kamienica, wzgldnie jej stan tabularny
ju od r. 1829 by zupenie uporzdkowany, o tyle stosunki na samym placu w. Ducha pozostaway nadal bez

j

wasno

cisego rozgraniczenia wasnoci rzdowej i miejskiej.
Pierwszy jednak rzd upomnia si o swoj wasno.

Na podstawie dekretu gubernialnego

z 14. lipca

r.

1832

31.967 i deklaracyi magistratu m. Lwowa, któr przyznano wasno rzdow z 5. padziernika 1832 1. 24.171
utworzono na placu w. Ducha osobne ciao tabularne,
kamienicy
jako wasno Wysokiego Skarbu, z tern,
czci
wiedeskiej
przedniej
kawiarni
wic
1.
k. 32, a
przysuguje w drodze suebnoci prawo uywania piwnic,
znajdujcych si pod odwachem. Suebno ta trwa do

1.

e

dnia dzisiejszego.

W
i

trzydzieci

lat

póniej

miasto o ustalenie granic swojej

postarao

si

wasnoci

wreszcie

na placu

w.

Stao si to na zasadzie cisego porozumienia
z wadzami rzdowemi, przyczem zgodzono si na to,
aeby poszczególne czci placu w. Ducha rozdzielone

Ducha.

midzy wspówacicieli. Dnia 1. czerwca
tedy w r. 1861 wysza na plac komisy a, w której ze strony
gminy m. Lwowa bra udzia koncypient magistratu Wojzostay fizycznie

ciech Piwernetz

i

komisarz drogowy

dwa dni z rzdu oznaczaa
miejsk wasno od rzdowej, a
Przez

O uarym

Lwowie.

Wadysaw

LiebeL
oddzielaa
nareszcie przy pomocy

ta

komisya

i

8
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przyrzdów mierniczych, zdoaa wypoGranic t oznaczono fizycznie lini
zoon z brukowych kostek kamiennych.
Linia ta prostopada do gównego wchodu do budynku c. k. Dyrekcyi skarbowej jest widoczn do dzisiaj
i gminnej.
i stanowi granic wasnoci rzdowej
Na podstawie protokou rozgraniczenia i deklaracyi
magistratu z 7. wrzenia 1866, utworzono z tej czci placu
w. Ducha od strony ulicy Hetmaskiej osobne ciao tabularne, jako wasno gminy m. Lwowa, z tern, e kapalików, sznura

rodkowa

i

granic.

i wy chodu
na plac w. Ducha. Miejsce odwiecznie miejskie, tylu trdy cyami uwicone, z wyjtkiem dwu kamienic prywatnych,
zawsze publicznym celom suce podzielio si midzy
trzech wacicieli, z których gmina miasta Lwowa przed
zakupnem kamienicy z kawiarni wiedesk, na niewielkim
si tylko utrzymaa skrawku.

wiarni wiedeskiej przysuguje prawo widoku

PYROTECHNICA FESTIVA.
(RZECZ O ZAGINIONEJ UMIEJTNOCI).

W dzisiejszych
sztucznych

w

czasach znajduje

si fabrykacya

stanie melancholijnego zapomnienia

i

ogni

prawie,

W

e

takim Lwowie naprzykad jedyny
zupenego zaniku.
„pyrotechnik z Warszawy" p. Rutkowski z icie rozpacz-

liw wytrwaoci nawoywa plakatami i sensacyjnymi komunikatami do ogldania rónych „ wybuchów wulkanu *,
„walk powietrznych"

mimo

i

to ognie sztuczne

niewielu

ju

festynów.

morza pomieni bengalskich, ale
stay si mao wybredn atrakcy

Publiczno odrzucia si stanowczo

od „fajerwerków", a bardziej, pod

wzgldem

ekonomicznym uwiadomiona jej
widzi w tego rodzaju zabawie
nieproduktywn tylko strat pienidzy, puszczanie z dy-

cz

mem

grosza, potrzebniejszego bardziej na cele ogólne.
Starolwowska i staropolska pasya ogldania przy
kadej weselszej sposobnoci ogni sztucznych, pasya, któr
dzielilimy zreszt z
Europ, zapada si ju w bezpowrotn przeszo. Naley si jej zatem troch historycznego wspomnienia, tembardziej,
pyrotechnika posiada w swoich dziejach karty tak wietne, jak rónokolorowe myce i bzykajce, jak ogniste szmermele.
Przez cay wiek omnasty sam tylko ogie sztuczny
rozjania i owieca bezde ndzy polskiego ywota. Pukajcemi racami grzmiaa czczo i pustka chwalby ludzkiej, w wichrowatych mycach pezao ponienie przed
dum magnack. Od fontan wietlnych, janiejcych inskrypcyi, od roziskrzonych koperdymentów i transparentów czyni si wrzaskliwy zgiek dokoa
mag-

ca

e

wity

i
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Na olbrzymich a martwych obszarach
zapalay si co chwila rónokolorowe
ogniska i strzelay w gór ogniste race, w których wietle
cay ów okres dziejowy wystpuje w barwach tern ciemmniej szych i bardziej ponurych.
Przyzna jednak trzeba,
ognie sztuczne, powszechnie „fajerw erkami " zwane, dziwnie przypaday do duszy
barokowej i gustów spoecznoci omnastego stulecia. Daway jej upragnion uud, oraz tak bardzo w sztuce barokowej poszukiwane i cenione zudzenia optyczne. Pod
wzgldem kulturalnym i artystycznym sta ogie sztuczny
na równi z malowan architektur wntrz, z „ksztatnem
rzeby udawaniem na goych cianach, z rozbujay m ruchem anioów i witych na sklepieniu kocielnem.
malowanych obokach a przy dwiku organów i w dymie
kadzide miaa to by zuda ruchu i ycia na bezmiernych
niby i zaludnionych przestrzeniach niebieskich, a tak samo
i w ogniach sztucznych widzia zwichrzony umys, w czasach baroku, jaki przedsmak zaczarowanej i bajecznej
nackich paaców.

Rzeczypospolitej

e

44

W

krainy.

W
technika

takich sprzyjajcych
nietylko

warunkach staa si pyro-

czci skadow

kultury

barokowej,

nieodzownym punktem programu kadej uroczystoci kocielnej i wieckiej, ale take sztuk, wiedz i umiejtnoci,
w caem, powanem, uniwersyteckiem tego sowa znaczeniu.
Akademii Jezuickiej we Lwowie bya ona nawet przedmiotem naukowych wykadów i bada, a gosi
j w pierwszej poowie XVIII. w. z katedry profesor ma-

W

tematyki ks. Faustyn Grodzicki, na równi z innemi sztukami wojennemi, jak wojskow architektur, taktyk, perspektyw i t. d. Nosia te ona oficyaln nazw: Pyrotechnica festwa, uroczystociowa, w odrónieniu od pyrotechniki wojskowej, pyrotechnica miliaris.

Wród

suchaczy

Faustyna Grodzickiego znajdowa si take miecznikowicz bracawski Ignacy Bogatko.
Wykadów sucha pilnie i skrztnie je notowa, a w r.
ks.

1747 wyda je we Lwowie w osobnej ksice p. t. Scientia
artium militarium, architecturam, pyrotechnicam, acticam,
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polemicam, perspectwam complectens swe Lectiones Mathematicae... Ksika, dedykowana ksiciu Januszowi Sanguszce, ozdobiona zostaa przez lwowskiego wspóczesnego
stycharza Jana Filipowicza portretem tego ksicia i caszeregiem tablic naukowych i technicznych, wród
których ilustracye do wykadów o ogniach sztucznych
niepolednie zajmuj miejsce, a wykonane
z
naukow, jak na owe czasy moliw precyzy i dokadnoci.
Ksika naley dzisiaj do wikszych rzadkoci bibliograficznych, jej za egzemplarz, bdcy w tej chwili pod
autora niniejszej notatki, by ongi wasnoci Jana de
Witte, dugoletniego komendanta Kamieca Podolskiego.
Co, przy przegldaniu obfitego dziau o ogniach
sztucznych w tej ksice, wywouje w pierwszej chwili
uczucie rzetelnej wesooci, to niezmierna powaga w traktowaniu tak, w gruncie rzeczy, krotochwilnego przedmiotu.
Do pospolitej fabrykacyi ogni sztucznych zastosowa profesor cay ciki aparat naukowy ze wszystkiemi formukami, dziaami i poddziaami metody scholastycznej. Ale
to uczucie sardonicznej ironii znika bardzo rycho. Wszakna miy Bóg
to nieszkodliwe pukanie racami
i szmermelami
poczone tu zostao integralnie i seryo
z naj waniej szemi zagadnieniami obrony kraju, policzone
zostao do sztuk wojennych, a jako takie stanowio przedmiot wyksztacenia wojskowego, byo cile kultywowan

ym

s

ca

rk

e —

—

wiedz

oficerów artyleryi koronnej.

Tej artyleryi,

wywoc
chem

któr Karol

czciowo do

XII.

zniszczy doszcztnie,

Szwecyi, a reszt rozsadzajc pro-

W

gwodc

na wieczny nieuytek.
czasach dugiego i martwego pokoju za obu Augustów i Poniatowskiego, zatracio si do cna wojenne przeznaczenie nawet
tych mizernych armat, które ocalay z ogólnego rozbicia,
tuajc si po zniszczonych murach i waach miast, albo
otwierajc swe paszcze ze strzelnic prywatnych zamków
i

magnackich.

Jedyn

ich

prac byy ju

wiwaty przy wznoszonych toastach
uroczystociach wszelkiego rodzaju.

i

gone a lepe
oguszajcy huk na

tylko
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Zapominali te równoczenie i oficerowie, jak prokorty ny pod cyrkiel, jak belwerki rozsadza, gdzie
robi baterye i jak aproszami podemkn si pod twierdz. Nie byo sposobnoci wyrzuca minami baszt, kru-

wadzi

szy mury z kartaunów trzaska granatami. Mao ju kto
umia wyrównywa fosy, ubiedz kazamaty, rychtowa
kwadrantem modziee, dziaa pod wag nabi strychowa. Miasto tych wszystkich sztuk szlachetnych a wojeni

i

nych zabawiali si oficerowie artyleryi koronnej puszczaniem misternych fajerwerków, z wielkim nakadem dowcipu i inwencyi, a niezmiernem psowaniem prochu.
I dlatego,
nie przeciwko koronnemu nieprzyjacielowi kierowaa si ich wiedza i armatnie wyloty, dlatego,
z akademickiej nauki ks. Faustyna Grodzickiego ostawa si jeno dym kdzierzawy i niemiy swd spalonego
prochu i saletry
bya pyrotechnica festiua, ona matematyczna umiejtno, wiedz tak bardzo smutn, tak
jak aobn w swoich kaskadach rónokolorowego ognia,
marn wród okrzyków patrzcego i zachwyconego tumu.
Czczym tedy i w swoich rezultatach jaowym by
trud profesorski ks. Faustyna Grodzickiego i pustemi jego
sowa, padajce z wysokoci akademickiej katedry.
A on tymczasem z
dostojnoci i powag, dawa
zaraz w pierwszym rozdziale swego pyrotechnicznego systemu „definicye i niektóre zasady pyrotechniki". Wedug

e

e

—

ca

nich

pyrotechnica festiua jest

umiejtnoci

puszczania

ogni zdolnych dla zabawienia ludzi. Nie naley jednak
nigdy stosowa fajerwerków w wypadkach pogrzebu,

klski,

ku

czci

i t. p.,
ale wycznie na uroczystociach
witych Paskich, w czasie urodzin koronacyi

mierci

i

zalubin magnatów i po odniesionem zwycistwie.
ognie sztuczne
Zwraca dalej uwag uczony profesor,
w adnym wypadku nie powinny by podobne do poaru,
bo to ludzi denerwuje i strachem mimowolnym napenia,
owszem naley je tak urzdza, aby byy jak najdalsze
dodajmy tej poogi,
od wszelkich reminiscencyi poogi
która bez adnego ratunku naonczas tak czsto w perzyn
zamieniaa dobytek i majtnoci ludzkie.

króla,

e

—
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Dalsz kardynaln zasad pyrotechniki bya rozmaito i zastosowanie rónych rodzajów ognia, aby oko
widza nie doznao przesytu

i

znuenia.

Nastpuje cay szereg definicyi szczegóowych i terminologia, zabawna o tyle,
okrelenia aciskie tumaczy uczony profesor na jzyk polski, ale wyrazami niemieckimi.
ten sposób dowiadujemy si,
theatram

e

W

pyrotechnicum

e

jest

to

miejsce,

gdzie

si puszcza ognie

sztuczne, apparatus pyrotechnicus, czyli po polsku „feierwerk", to rozwinicie ogni sztucznych w powietrzu, albo
na ziemi, wedug czego nazywaj si one „ogniami górnymi i dolnymi Raca (pyrobolus) jest to tuba papierowa,
44

.

napeniona mieszanin saletry, siarki, wgla i falszpioriów,
czyli trocin. Raca zawieraa jeszcze ponadto t.z. „szlag",
to jest adunek prochu, którego przeznaczeniem byo wywoywa w chwili decydujcej odpowiedni huk, a wreszcie
i „brynery" do zapalania.
Oprócz rac ognistych zna take nasz uczony „topione i nietopione gwiazdki" (gesmolcenfek), szmermele
(pyroboli vagi), puszki (cylindrt pyrotechnici), mynki (rotae pyrotechnici), fontanny i kule wiecce („lustkule").
Rozdzia drugi traktuje o materyale do sporzdzania
ogni sztucznych. Przedmiot ten podzieli autor na kilkanacie problematów, w których daje bardzo szczegóowe
przepisy co do skadu materyi wybuchowych oraz rozmaite sekrety natury chemicznej, których rozpatrywanie
w tern miejscu zadaleko by nas zaprowadzio.

„cyngrot"

Rozdzia trzeci powicony jest w caoci sztuce sporzdzania rac ognistych. Zadziwia w nim zarówno mnóstwo
sposobów i sekretów, jak niemniej dua ilo kwestyi
rozmaitego rodzaju, które si wszechstronnemu
autorowi nasuny i które podzieli szematycznie, dajc na
z nich wyczerpujc odpowied z icie kazuistyczn

sn

kad

dokadnoci. To samo

si

rozdziau czwartego,
i
problematy ogni
górnych, a w szczególnoci latajcych gwiazdek w najrozmaitszych moliwych kombinrcyach. I tutaj naleaoby
ciekawego czytelnika odesa chyba do samego dziea, bo

w

tyczy

i

którym autor omawia zagadnienia
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wywodów autora byoby rzecz zaryzykown, w gruncie rzeczy i bezprzedmiotow
i mimo caego swojego komizmu, beznadziejn.
Rozdzia pity wreszcie zawiera najwyszy stopie
wiedzy pyrotechnicznej, któr osign byo mona po
przejciu caego czyca wiadomoci przedwstpnych. Jest
tu bowiem mowa o najzawilszych, wielkiej istotnie wprawy
sztuki wymagajcych kombinacyach, które w razie zrozumienia i przystosowania si do przepisów autora, mogy
w praktyce sta si byszczcymi i efektownymi mynwszelkie streszczenie

nadto

i

kami, fontannami, drzewami, janiejcemi inskrypcyami,

gorejcymi ukami

i bramami tryumfalnemi.
Takie byy rozmiary, taka rozlego umiejtnoci,
kryjcej si dzi ju w nielicznych tylko fabrykach i pracowniach rkodzielniczych. Czas teraz wspomnie o zastosowaniu tej wiedzy w yciu praktycznem, czas wymieni
kilku jej adeptów, z których ks. Faustyn Grodzicki, o ile
ich dziea naocznie oglda, sprawiedliwie móg by dumnym.
P. Józef
Nalea do nich przedewszystkiem
Uruski, subdelegat grodzki lwowski, który w roku 1750
urzdzi we Lwowie na uroczysto koronacyi obrazu
Matki Boskiej u Dominikanów „fajerwerk" i zostawi o nim

Jm

w

druku „konnotacy",

z której

godne uwagi

s

nast-

pujce szczegóy:

machin
Uruski
wysok wicej jak na okci dwadziecia, na froncie
której byo wyobraenie Matki Boskiej, przed którym
herbowy lewek lwowski, trzy góry z gwiazd trzymajcy,
koron z gowy swojej skada. Nad nim paliy si litery
wyraajce rok koronacyi. Na prawej stronie tej machiny
byy herby gównych fundatorów uroczystoci, a wic PoPrzedewszystkiem

urzdzi

pan

Mniszchów i Zamoyskich w rónych kolorach,
po drugiej za stronie herb Zakonu dominikaskiego, to
jest piesek trzymajcy pochodni, herb Odrow, w. Jacka
i herb konwentu lwowskiego,
take w rónych kolorach.
Z tych wszystkich herbów wypaday czteroutowe race.
Obok tego byo sze piramid wietlnych, „które,
jak si wypaliy, drugich sze palono". Nadto wypuci
tockich,
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pan Uruski w powietrze sze fontann wietlnych, dwanacie puszek z gwiazdami szmermelami, w ten sposób,
z niektórych wypaday herby Pilawa, Jelita, Odrow,
szedziesit rakiet z gwiazdami, sto rakiet ze szmerme-

e

dziesi

lami,

rakiet z herbami,

dziesi

rakiet z cyframi

Augusta III. A.R, sze rakiet, „z których wida byo
osóbki anioów" i piset rakiet „ordynaryjnych".
rok póniej, to jest w rocznic po powyszej koronacyi, zaja si urzdzeniem odpowiedniego fajerwerku
caa konsystujca we Lwowie artylerya koronna, pod dowództwem kapitana swojego
Pana Kudelskiego.
Koszta tego dziwo wiska, które odbyo si „z wielk aprobacy i ukontentowaniem wszystkich spektatorów" ponosi dumny i ponury „królik Rusi", pan na Krystyno-

W

Jm

Waru,

polu,

Tartakowie,

Franciszek Salezy Potocki,

te

Szczsnego, a
nieszczsnej Gertrudy Komorowskiej. Jako thealrum pyroiechnicum dla onego fajerwerku wybrano miejsce „wygodne bardzo dla caego miasta" midzy kocioami Benedyktynek a Reformatów, to
ojciec

w

jest

okolicy górnej

natorskich.

e

czci

dzisiejszych

Waów

guber-

Dla tem wikszej parady urzdzono si

tak,

arcybiskup lwowski Ignacy Wyycki mia ze swojej
za kocioem Dominikanów zapali lont wasnorcz-

loy
nie

i

w

ten sposób

ca

machin puci w

Nadesza wreszcie godzina spektaklu.

ruch.

Na znak

roz-

poczcia dano na waach ognia z trzech co najwikszych
dzia, przeznaczonych do burzenia murów, odezway si
trby i koty, a dwunastu trbaczy rozpoczo na prze-

W

miany, rodzaj capstrzyku.
tem, za wskazówk kapitana, arcybiskup „z wielu gomi bdcy w loy klasztornej,
podpali rac, która po sznurze uderzya
w opus kapitalne i zapalia
machin". Machina ta
zbudowana bya na ksztat uku tryumfalnego „w rónych,
dziwnie piknych kolorach, z kolumnami, piramidami, wazami, kwiatami i innemi w architektonice najbardziej wydajcemi si sztukami".
perspektywie tego uku imi
Marya koronowao herb Potockich Pilaw, co miao symbolizowa niejako wdziczno Matki Boej dla Franciszka

rk sw

ca

W
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Salezego Potockiego, za urzdzenie tak kosztownego fajerwerku. Do takich nonsensów zdolny by wspóczesny serwilizm wobec wybujaej, adnych granic nie uznajcej
dumy magnackiej.
Nastpiy potem „róne artyficialne ognie przy nieustajcych trb i kotów na przemiany kurantach, tudzie
wszystkich armat zwolna za
sztuk odzywajcych
si odgosach". Paliy si fontanny, mynki, puszki
z gwiazdkami i szmermelami, „cedry, jako w ogrodach
wysokie drzewa, take iskrzce gsto szpalery, z których

kad

ogie

w

rónych kolorach pada na dó i wydaway si
Wypaday gste race po kilka

jak jedne, ogniste ciany.
i

kilkanacie

razem ze skrzynek,

to

z

gwiazdami to

cigay jedna drug w zawody i pojedyncze reprezentoway si gonitwy z ognistymi mieczami".
Trwao to wszystko bez przestanku wicej ni pótory godziny, poczem na zakoczenie zapalia si fonz szmermelami,

kup gwiazd z okrutnym hukiem wyrzucajca z siebie, które przez wielk jasno cae miasto
i przedmiecie owieciy,
przy odgosach tak, jak na pocztku trb i kotów na przemiany wytrbujcych, oraz
tanna „wielk

ognia z trzech wielkich armat".

W

kwadrans po spaleniu si fajerwerków uderzono
na waach ze wszystkich armat na dobranoc.
Z tych wszystkich wspomnie, które pozostay po
Franciszku Salezym Potockim, a które z wielk dokadnoci zebra Józef Ignacy Kraszewski w „Starocinie
bezkiej", wynika,
dumny magnat by przednim zwolennikiem ogni sztucznych, na których urzdzenie nie aowa ani olbrzymich sum pieninych ani zachodów. Wydajc bowiem znacznie póniej córk swoj za Briihla,
sprowadzi
z Warszawy pierwszorzdnego ogniomistrza
i urzdzi u siebie w Krystynopolu taki fajerwerk,
pao nim dugo pozostaa w tych czasach barokowej
przesady, a jego rysunek oglda jeszcze sam Kraszewski.
Zamiowanie do ogni sztucznych przetrwao rozbiory
Polski. Jeszcze w pocztkach dziewitnastego wieku malarz Gerstenberg pokusi si o akwarel, przedstawiajc

e

a

mi

e
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olbrzymi fajerwerk, puszczony w ogrodzie jezuickim. Ale
siy nie dopisay malarzowi, nie zdoa odda barwy i przejego obraz, przepychu rozpasanej orgii wiata, tak
sabe
w
bibliotece
Baworowskich,
obecnie
chowywany

e

tylko daje

wyobraenie o

tern,

czem si przez dugie

lata

mogo nasyci

oko lwowskiej publicznoci.
Dzi sztuce pyrotechnicznej braknie ju „naukowych*
podstaw, bo zapewne nie znalazby si na wiecie Uniwersytet, któryby chcia kreowa katedr dla
pyronie

4

.

techniki festynowej.

.

.

XL

NA DREWNIANYCH SKRZYDACH.
(USTP

Z DZIEJÓW

PRZEMYSU

I

SZTUKI).

PUSTA SAKIEWKA.
Sezon budowlany z wiosn r. 1771 zaczyna si dla
arcybiskupa lwowskiego Wacawa Hieronima Sierakowbeznadziejnie. Trwaskiego nad wyraz smutno, prawie
jca od lat szeciu fabryka, czyli gruntowne odnawianie

e

katedry lwowskiej
arcybiskupie, a

jej

pochona ju wszystkie bogate
koniec by jeszcze daleki. Na

zasoby
domiar

zego, sia fatalnych stosunków politycznych odsdzia arcybiskupa daleko od ukochanego dziea restauracyi. Zwolennik familii Potockich, sprzyjajcy zamysom konfederacyi barskiej, nie mia co robi w lojalnym dla Stani-

sawa Augusta Lwowie, kdy rzdzi

jak u siebie rosyjski

genera Kreczetnikow. Z paacu wic arcybiskupiego w Dunaj owie i tylko oczyma duszy oglda Sierakowski postp
robót i kierowa niemi
do najdrobniejszych szczegóów

a

mudn
A

drog
tej

korespondencyi 18 ).
swojej „fabryce metropolitaskiej"

powici

ju wszystk paszczyzn dóbr
swoich stoowych, legaty testamentarne, skadki dziekanów, wszystkie dochody, plon swoich folwarków. Nawet
darowany przez Ignacego Krasickiego, szczerozoty piercie ze rnitym onyksem uton w odmtach kosztów
siedmdziesicioletni starzec

fabrycznych,

zowana

pomidzy ydy powdrowaa

zota,

kamery-

tabakiera, z drugiej znowu, oddanej jako zaliczk

O szarym Lwowie.

9
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na roboty malarskie, wcha ju dawno tabak przedni
malarz pan Stroiski. A tymczasem liczba wierzycieli rosa
jak niena lawina i prowizorowie fabryki, kanonicy Jaroszyski i Watraszyski coraz wikszym gosem domagali si pienidzy, coraz natarczywiej apelowali do worka
arcybiskupiego.

On za,
pospolitej,

pierwszy

któremu

ju

dotd po prymasie

hrabiego austryackiego,

otwart

i

byo pod

zegarki

i

w

tytu

w t

bezdenn, wiecznie
wszystko, co tylko

piercionki, stare wina z piwnicy,

srebra stoowe, a nawet odzie
morski, rzucajc

by

otcha

rzuca

nigdy nie zapenion

rk:

senator Rzeczy-

bardzo niebawem pisany

i

futra.

spieniony nurt

Tak czyni

bawanów

rozbitek

wszystkie

ulg dla sabej upiny statku, ale z wielki em obcieniem serca swojego
aoci dla gincego
dobra swoje: z

i

dobytku.
Zaraz

te otoczy wy sprzedajcego si arcybiskupa

pewnego rodzaju

konkursowy, czy licytacyjny. Ludzie korzystali z aoliwej sytuacyi praata
i postpowali tak,
jak si postpuje na wy sprzeday po
wielkiem bankructwie, albo przy katafalku zmarego, kiedy
drapieny spadkobierca wszystko dokoa siebie sprzedaje.
Doszo wreszcie do tego,
Sierakowski na sery o pocz
nastrój krydalny,

e

doznawa uczucia szczupaka, ywcem odzieranego ze
i temu te uczuciu da odpowiedni wyraz
w licie

skóry
z

Du-

naj owa do ks. Jaroszyskiego:

„Wszystkie rzeczy, które oddaem na fabryk kai
niepozwalam, aby byy sprzedawane
levi pretio (za nisk cen) jak po zmarym, który krzywdy
swojej nieczuje". Byoby to nawet, jego zdaniem, ujm
dla fabryki, bo „lubo teraz aktualnie u mnie znajduje si
niedostatek pienidzy, to nie trzeba si spieszy ze sprzezegarków, piercionków etc. bo widz lekko
taksowane, a ja niemam myli trwoni cum dedecore, jakby
to ju fabryka ostatnim groszem gonia".
Jeeli jednak jeszcze nie ostatnim groszem, to naprawd dyszaa fabryka bardzo ciko, ledwo robic bokami. Zrozumia to te ostatecznie i arcybiskup, a w obawie,

tedraln niechc

da

s

NA DREWNIANYCH SKRZYDACH
aeby cay kram
go

utkn

nie

zaraz z

oywi swoimi starymi winami.
A by przednim znawc dobrego

ronim

Sierakowski.
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wiosn, postanowi
wina

Wacaw

Hie-

pamici swoj siga

bogich czasów saskich, sam, chocia skromny z natury i wstrzemiliwy, zasiada nieraz przy rozpasanym
stole biesiadnym i dobrze zna tajemnice boskiego trunku,
jego edukacy, wszystkie przyczyny jego mocy oywWic rzucajc w otcha
czej i krysztaowych blasków.
fabryki katedralnej swoj piwnic, chcia, aeby przynajmniej fabryka miaa z niej trwalsz korzy i posza rujeszcze

ca

chem zgoa przyspieszonym.

—

—

pisze
depozyt moich win starych
„Fabryce
im
lwowskich powiciem. Trzeba mie na pamici,
dalej w lata wina id, kiedy si nie psuj, drosze i szacowniejsze by powinny, nie jak szata i szkapa stara, albowiem konserwacya onych, naprawa, dolewki, trudy,
starania i przysugi do nich kosztuj i szacowa si powinny*
przed takiem wytrawnem znawstwem
Skoni
ks. dziekan Jaroszyski i rzek w odpowiedzi: „refleksye
Paskie wzgldem win wielkie
i naley mi przestawa
na nich".
lad za tern wylaa si z piwnicy arcybiskupiej na miasto struga starego wina, a dla lepszej kontroli
i
dopilnowania wy sprzeday zjecha do Lwowa niejaki
Korfini, widocznie piwniczy arcybiskupa, albo zaufania
godny rzeczoznawca. Niebawem te zapanowaa smtna
i
melancholijna pustka w zasobnej piwnicy paacowej,
a z ogólnego rozbicia ocalao zaledwie kilka tylko beczuek boskiego pynu. Za to jednak zwilyy si setnie
garda nabywców i wzbogaciy prywatne piwniczki, zwaszcza kanoników lwowskich. Jednym z hurtowniej szych nabywców by ks. praat Mikulski, gony jeszcze z czasów
dysputy Frankistów z talmudystami na temat mordu ry-

e

4

.

gow

s

W

tualnego.

Bywa

e

jednak,
bardzo osabionemu czowiekowi
wino nie wiele pomoe. Tak te i fabryka katedralna nie daa si na dugo oywi piwnic arcybiskupi.

i

stare
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Przycinity na nowo do muru, wygosi Sierakowski rozrzewniajco melancholijn maksym jako „rzecz nie bardzo mia workowi, kiedy go si bardzo otwiera po pienidze, a tembardziej, kiedy wyjmujc z niego nie do-

kada si". Gdy jednak ta zasada ekonomiczna, jakkolwiek
bardzo trafna
gboka, miaa w niniejszym wypadku
jedynie teoretyczn warto, trzeba si byo ogldn za
nowemi ródami dochodów
szuka bardziej realnych
i

i

pomysów

dla zdobycia gotówki.

Wówczas to pocz bezradny wzrok arcybiskupa biepo wszystkich cenniejszych ruchomociach, przeglda
kufry, sepety i wszelakie schowki,
wreszcie zatrzyma
si na paradnem futrze sobolowem. „Mam ja troiste sojedne z nich najprzedniejsze, które wiem,
bole — pisze
kosztoway wicej jak 2.000 zp. Radbym sprzeda za
ycia i przydayby si pienidze na dalsz potrzeb kate-

ga

a

—

e

Gdyby si tak kto trafi pyszniejszy odechccy paradowa dobrze zapaci, to bym wielce

dralnej fabryki.

mnie,

by

i

kontent".

Ale zapomnia

e

sn

pasterz archidyecezyi lwowskiej,

ciki czarn pad zmor na ludno w owych
ostatnich ju dniach Rzeczypospolitej. Nad Lwowem wisia
czas

Kreczetnikow z chciwymi Moskalami, po drogach, miastach i sioach chodzi poczynaa morowa zaraza. Dawni
panowie tej ziemi i dziedzice chadzali w trwodze wielkiej
i niepewnoci dnia jutrzejszego, a do nich ndza swe zby
szczerzya trudem podwód moskiewskich, cikoci rekwizycyi wojennej dla wojsk przechodzcych, cikim na
wszystko przednówkiem, niebezpieczestwem wreszcie od
grassantów i opryszków w kraju, który by ju waciwie
bez pana i prawa, bez sdu i siy. Nie by to wic czas
sposobny do transakcyi o sobole arcybiskupie, to te ks.
Jaroszyski móg odpisa tylko z cikiem westchnieniem
myle, aby mona spieniy jak naj„O sobolach
lepiej, ale ciko dzi znale pana, któryby chcia tak

bd

drogo paradowa".
Ostatecznie znalaz si jaki amator na sobole, a nasreber stoowych, ale to wszystko byo za
wet na

cz
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Jaroszyski jcza bez przestanku i coraz
bardziej hiobowe wieci sa do Dunaj owa:
„ Cega w Rznie przegnia na socie i do murowania
otarzów niezdatna, paszczyzny adnej ju nie masz, bo
na podwody rosyjskie zabrana, woy sabe, ledwie trzy
razy na dzie mog obróci z piaskiem, pan Stroiski,
niezapacony, narzeka i traci ochot do dalszego malowa-

mao, bo

ks.

có mówi o stolarzach,
ju próna nie

kowalach, o materyale dla
wystarczy na zapacenie tygodniowego dla rzemielników. Jedyna ufno pozostaje
w Opatrznoci, hojnie szafujc przez rce JPana".
miar, jak tego rodzaju wieci szy do Dunaj owa
staj si i listy ks. Sierakowskiego co raz bardziej liryczwysila si dla
ne i pene rezygnacyi: „lubo nie
chway Boej, ale zerwie si struna, nawet i ciciwa,
kiedy si nazbyt cignie", pisa w jednym licie, a w drugim woa ju peen rozpaczy „Pienidzy prawdziwie nie
mam i sposobu ju mie nie
móg
chyba
kredytu i dosta gdzie na moje konto pieniJPan
dzy, na co pozwalam
reszt mojego srebra".
Ale srebra tego byo tak niewiele,
nawet sysze
o niem nie chcieli lwowscy finansici, poyczajcy na
fanty, skutkiem tego za pooenie fabryki katedralnej
zaczynao by ju na prawd tragiczne.
chwili jednak kiedy finansici i lichwiarze zamknli swe kasy przed arcybiskupem, kiedy ju zda si
adnej rady nie byo ani ratunku, znalaza si naga i niespodziewana pomoc i to
na samem dnie... niewieciej
nia,

nich, „kasa

i

W

auj

:

—

bd

uy

eby

zay

e

W

a

poczochy.

bya

w

cikich czasach
jaka gotowizna, to krya si ona w poczochach mieszczek, które tej czci stroju uyway podówczas i dugo
jeszcze potem, jako kasy ogniotrwaej. Tak te mocno
Jeeli bowiem

gdzie

tych

wypchan poczoch posiadaa

przy ul. Ormiaskiej JejPani Augustynowiczowa. Ormianka z dziada pradziada, ona prezesa nacyi i kupca przedniego. Baba kuta
na cztery nogi i chtnie poyczajca na fanty, ju dawno

mo

zamkna poczoch

z talarami

przed arcybiskupem,

ale

NA DREWNIANYCH SKRZYDACH

134

rozmiko

teraz

nagle

jej

serce.

Moe j

strach oblecia

czycu, moe chciaa sobie okupi bezku
poredni wstp do szczliwoci wiecznej, do,
najwikszemu zdumieniu strapionego dziekana wydobya
je poycza tylko
z poczochy 300 zp. i owiadczya,
na sowo, bez adnego nowego zastawu.
Zaraz te o tym niezwykym wypadku posza sztafeta do Dunajowa: „Srebra mao co, pienidzy nigdzie
zacign nie mog, trzeba by byo zamkn fabryk,
gdyby pani Augusty no wieowa nie poyczya 300 zp. nie
biorc nowego zastawu*
ten sposób pokusztykaa sobie dalej, mocno kulejca „fabryka kocioa metropolitaskiego".
przed

mkami w

e

e

4

.

W

II.

WICHR BAROKOWEGO MODERNIZMU.
Któ

to

kocioa

a

w jak

to

by, co za myl,

sdziwy ksi
wasnego dobra?

idea, której

skada ofiary z
otcha rzuca kosztownoci
takie

i

—

sprzty domo-

wego uycia, co za mara niosa mu tyle troski pieninej,
jaki ar wysusza arcybiskupi sakiewk, piwnice, sepety,
skarbczyki ?

Bya ni

„lekka sztuka a baroku.

Ona

to,

skdzierza-

wiona malowanymi oboki, szeleszczca drewnianymi skrzydami anioów, zaludniona geniuszami, koperdymentami,
razem z malowan architektur i wszystkimi zudami perza wichrzya do cna umys arcybiskupa Siespektywy
rakowskiego, a z prastarej katedry lwowskiej uczynia na
Wichr barazie co, jakby kup gruzów i rumowiska.
rokowego modernizmu rozszala nad gotyck budow Kazimierza Wielkiego, a pod jego namitnym arem opada
w gruzy wielowiekowy trud i artystyczna praca poprzednich pokole.
chwili, gdy arcybiskup Sierakowski prowadzi tak
rozpaczliw walk z brakiem pienidzy, przedstawiaa ka-

—

—

W
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Cmen-

zawalony gruzem i rumowiskiem, oraz
stosami nowego materyau, wewntrz i zewntrz drewniana siatka rusztowa, pokiereszowane mury, poamane
otarze, rozbite nagrobki, wszystko to pitrzyo si wród
katedralny

tarz

wieo

wyzoconych sztukateryi, mokrych
obdarty onierz Rzeczypospolitej wartowa tu, strzegc rumowiska przed ludzk chciwoci pisarz fabryczny Bartomiej ysiski notowa
przybytek i ubytek materyaów, a wród nawoywania
woniców, gwaru rzemielników, stukotu
i przeklestw
motów i wszelkiego rodzaju narzdzi, urasta nowy ksztat
wityni i milko powoli a zacierao si wspomnienie dawnowych murów,

fresków.

jeszcze

Ostatni,

,

nego

jej

splendoru.

By za w

wspomnieniu take jk alu za minion tradycy lepszych czasów, by swar procesowy bronicy bezsilnie odwiecznych pamitek miasta i by wreszzmierzch dawnego obyczaju, wiary, przycie smtny
zwyczaje, byo co, jakby wydzieranie serca z ywego
tern

organizmu.

W

imi dawnych tradycyi, praw patronatowych
przodków wystpi magistrat lwowski do nierównej walki z arcybiskupem, wodzi si z nim a po si

czci dla

dach rzymskich kongregacyi, ale zawsze przegrywa, zawsze bez skutku ponosi ogromne koszta sdowe,
wreszcie zobojtnia na wszystko i tpem okiem patrzy,
jak arcybiskup wyrzuca jego lary i penaty z katedry.
Bya za katedraln absyd od strony ulicy Halickiej,
na sam rodek ulicy wysunita przechodnia kapliczka
Domagaliczów. Sze kroków w kwadrat byo jej po-

a

trzydzieci ludzi zaledwie tam stan mogo
przy ramieniu, ale byo to starego Lwowa miejsce
wite witych, tak jak Ostra brama w Wilnie, jak obraz
u bramy Flory aski ej w Krakowie. Rozmodlona i rozpiewana, dniem i noc zawsze wiecca, klczcym tumem

wierzchni,

rami

otoczona, w zoto i srebro niezliczonych wotów
caa oprawna, rzewn i poetyczn legend o niewprawnym
malarzu i uzdrowionem dzieciciu Domagalicza, jakby

zewszd
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kadzidem owiana, bya ta kapliczka, jakby sercem Lwowa, pociech w jego smutkach, ochron w nieszczciu,
tarcz
I

w

utrapieniu.

to serce

porzdku

wydar

jednolitoci

i

arcybiskup Sierakowski

w imi

naboestwa. Obraz Matki

Boskiej

przeniós do gównego otarza, kapliczk wród jków
ludu i namitnego procesu kaza rozrzuci.
Byy w samem prezbyteryum dwa otarze. Jeden
wystawi Herburt Odnowski, alabastrow rzeb
arcybiskup Solikowski, drugi wzniós hetman Stanisaw
ókiewski na prochach swego ojca.
Oba zmiót wichr barokowego modernizmu.

wyoy

Bya w rodku kocioa „Skaka"

jak wida

taka,

w

krakowskim kociele Maryackim. Trzymano
tam „Sanctissimum", a u stóp kaza si pochowa arcybiskup Jan Sienieski (1582), w nadziei,
odkupi grzechy swoje, gdy po jego prochach depta bdzie przedo

dzisiaj

e

chodzie.

Skak

i

pomnik kornego biskupa wyrzuci

Siera-

kowski.

Bya u góry, caa srebrna, masywna byszczca
tcza „Kalwaryi", znowu taka sama, jak j przechowa
,

w

—

Srebrna na pó okcia
Krakowie.
szeroka glorya, w ksztacie serca, otaczaa olbrzymi krucyfiks, gorejc zawsze mnóstwem lampek wotywnych.
U dou wisiay w srebrnych ramach portrety mieszczan
i mieszczek lwowskich...

koció Maryacki

Wszystko powyrzuca.
nagrobków byo figuralnych, rzebionych, ciba otarzy cechowych i brackich, skrzynie z maKilkadziesit

jtnoci
skrztnie

bractw,

notowa

obrazy,
jeszcze

tablice

z

inskrypcyami, które

Starowolski

w

Monumentach

sarmackich.

Wyrzuci.
z

Wylatywa tedy odwieczny sprzt katedralny, jak
poncego domu, kiedy gospodarz z domownikami statki

w

trwodze najwikszej wynosi.
nieskadna kupa, a rupieciem staje si
swoje

ronie naonczas
to, co dugie lata
I
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w

poszanowaniu, z poytkiem dla pana i z przyzwyczajeniem dla oka czeladzi. Tak te zapeniy si niebawem wszystkie stajnie i szopy zabytkami dawnych
czasów,
si ks. Jaroszyski bra za
nie wiedzc
co pocz z wyrzuconymi sprztami, z których kady
dugie jeszcze lata
móg uytkowi kocielnemu.
pisze do arcybiskupa
„Na zoenie otarzów
i innych

trzymay

a

gow

,

suy

—

—

sztuk z kocioa, nie

mamy

paskim szczupa

i

miejsca.

w
i

paacu
sodow-

e

JWPan

Stajnia

zaprztniona, tak samo
nia za rezydencyami kanoniczemi. Rozumiem,
jest

dysponowa wyda

do XX. Dziekanów
niesieniem, o znajdujcych si otarzach i obrazach
circulares

z

do-

w ka-

tedrze".

Circulares te byy po prostu ofert, uczynion poszczególnym proboszczom, aeby kupowali do swoich kocioów sprzty wyrzucone z katedry. Na skutek te
okólnika jaki taki proboszcz nie chcc si narazi arcybiskupowi kupowa je, tak,
pewna przynajmniej
zabytków dawnej katedry kryje si bezimiennie w kocioach podlwowskich. Jeden z otarzy, w ten sposób
pozbyty, wyowi i wcieli do swojego zbioru p. Wadysaw oziski. Oczyszczony naleycie i odnowiony by
on celem zabiegów zagranicznych handlarzy staroytnoci,
a dzi stanowi per zbiorów oziskiego, nabytych przez

cz

e

gmin

miasta Lwowa.

Z tego przykadu ju

kowa,

jaka to bezcenna

wiska,

za których

bya

mona

kupa gruzów

wnios-

rumocmentarza katedralnego wzili w r. 1773 dwaj przedsibiorcy Bartomiej
ysiski i Wawrzyniec Jaworski wcale pokan kwot
500 zp.
Podczas gdy obrazy, otarze i rzeby wdroway
w taki trywialny sposób na mietniki zamiejskie, albo te
pokruszone i potuczone suyy za materya dla sztukatorów, odbywao si równoczenie, acz z wikszymi troch
ceremoniami, masowe caopalenie starych sreber katedralnych. Byy to waciwie ju tylko resztki, których
w wielkiej potrzebie koronnej za Jana Kazimierza nie
zdoaa mennica przeku na orty i szóstaki i które ocata

samo wywiezienie

z

i
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doszcztnego zupienia Lwowa w r. 1703
Nad nimi to i nad wszystkimi
splendorami, jakie gdzie jeszcze wisiay na cianach
i otarzach katedralnych,
spocz twardy wzrok i nieustpliwa wola arcybiskupa Sierakowskiego, jakby jakie fatum
zowrogie. Arcy pasterz determinowa wyroby srebrne wedug wasnego uznania na stopi euie, prefekci budowy
kadli je wedle rejestrów na wag, a potem wspólnie ze
zotnikami odliczali sumiennie uzyskane z pieca cegieki
czystego srebra. Wszystko to dziao si dokumentami e
a jeden z zachowanych protokoów pozwala podpatrze
sam procedur i ostatnie chwile wielu cennych zabytków starego zotnictwa lwowskiego: „My prefekci
czytamy w tym charakterystycznym dokumencie — zadosy czynic opisowi instrumentu pasterskiego, danego
27. lipca 1773, wezwawszy zotników cechmistrzów, przystpilimy do waenia srebra kocielnego, które sam JO.
Pasterz osdziwszy za niezdatne do uywania w kociele,
odczy je i determinowa na stopienie ".
War i ar pieca zotniczego zakipia wic nad mnog
mas symbolów kocielnych i naj misterniej szych wyrobów

lay

w

czasie

przez wojska Karola XII.

—

zotniczych.

W jednym

i

tym samym

kotle

smay

si

koron, która wisiaa nad gow passyi"
sam nawet „Duch wity z promieniami" i drugi, may
„Duszek wity" równie z promieniami. Spaday do
kota „soce, ksiyc i gwiazdy", topi si nawet „pro„fartuszek z

i

mie

z nad gowy krucyfiksu" i „osoba siedzcej na
krzeseku Najwitszej Panny z klczcym przed sob
archanioem". Skwirczay dalej na wolnym ogniu „cztery
lichtarze z herbami", „pastora z osóbk* i drugi pastora
„arcybiskupa Zamoyskiego filigranowej roboty z osóbk
na wierzchu", a obok „serce od trumny ksicia Janusza",
„przyczóek i rama od trumny arcybiskupa Tara", tace,
krzye pozacane, lampy, a nawet srebrne skdzierzawione oboczki, które si wiy ponad witymi obrazami,
„róa od P. Jezusa", buzdygan itd.
Przysza wreszcie kolej na portrety srebrne, które
wisiay na wspomnianej powyej Kalwaryi i na wieki,
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jakby

panteonie,

wiadczy miay

o potdze

i

139
znacze-

w miecie tych, co byli i przeszli, zostawiajc jednak
lady ofiarnoci swojej i bogactw w katedrze. Teraz one
ciche i nieme czekay swojej kolei i szy do pieca zotniczego portret Milewskiego, co kaplic fundowa i wielkim
by dobrodziejem katedry, dumnego ksicia Janusza Winiu

:

niowieckiego

,

arcybiskupa Skarbka,

raj czyni

Winiow-

wojewody podolskiego Humieckiego, patrycyuszki
Zorowiczówny, mieszczan Wilczka, Szmelinga, a nareszskiej,

poety ...Szymona Szymonowicza.
Jeeli poczucie historycznej i artystycznej szkody
towarzyszy stale przy czytaniu niniejszego rejestru, to
przy wzmiance o portrecie Szymonowicza dziwnie si
jako robi smutno i markotno. Oto podobizny najwikszego z dawnych poetów polskich nie poszanowa wichr
barokowego modernizmu, oto wrzucono do pieca wizerunek czowieka, który tak piknie, tak swojsko piewa
o soneczku, cudnem oku dnia jasnego, sam jeden zbiera
trud, znój i krople potu z paszczynianego zagona,
piewk swoj utrafia jak rzadko w nut narodow i by
chlub swojego czasu, laureatem, piewakiem ponad piewaki. I wobec takiej to czcigodnej i cennej podobizny
wielkiego czowieka, ani nawet na chwil nie wstrzymaa
si „determinacya" twardego arcybiskupa ten nieustpliwy czowiek baroku mia sumienie skaza na zagad
jedyny, zachowany portret poety i w ten sposób
pocie portret

—

ca

tomno

pozbawi wyobraenia rysów wielkiego
adnego bowiem innego portretu Szymonowicza

choway nam

lutnisty.

nie prze-

wieki.

Natomiast ocala, chocia tylko na razie, portret
„pana Solskiego rajcy", równie na zagad przeznaczony.

W

bowiem

e

dowcipny
okazao si,
i na Kai wary i zawiesi
zamiast portretu z masywnego srebra, podobizn swoj
miedzian i tylko grubo posrebrzan. Protokó nasz powiada z pewn indygnacy,
„portret i ramy byy
miedziane" wobec czego wycofano go z pieca.
ten
ostatniej

rajca

chcia oszuka

chwili

potomno

e

W
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sposób przemylna

wasn

chytro

rajcy lwowskiego ocalia jego

podobizn od caopalenia.

Ze wszystkich srebrnych splendorów uzyskaa fabryka katedralna 1377 grzywien czystego srebra, z czego
lwia
posza na sporzdzenie nowej sukienki dla

cz

obrazu Domagaliczowskiego.

ni.

PASTORA
i

jej

I

KIELNIA.

Chocia tak si rozsroy nad przeszoci katedry
pamitkami, chocia uwis jak fatum dziejowe nad

zabytkami lwowskiej sztuki, to jednak nie by arcybiskup
Sierakowski duchem samego tylko zniszczenia, ani lepem
narzdziem nowych prdów, które zawsze tak chtnie
mszcz si nad przeszoci. Mia w sobie bowiem ów
starzec, pamitajcy trzech królów polskich i dwu wadców austryackich, duo twórczego ducha modernizmu, by
dzieckiem swojego czasu i epoki, czowiekiem i mionikiem lekkiej sztuki baroku w kadym calu swojej istoty,
w kadem drgnieniu swej niespoytej energii i elaznej
woli, w nadmiernej ofiarnoci dla raz wytknitego celu.
Jako na miejsce precz wy enionej sztuki gotyckiej
i odrodzenia,
umia on postawi rzeczy nowego stylu,
pikne, cenne, o monumentalnych zamysach i pragnieniach. Przeliczna sylweta hemu na wiey katedralnej
jest dzi jednym z najpikniejszych zabytków pónego
baroku na ziemiach polskich, nad zniszczonymi freskami
prezbyteryum coraz bardziej ubolewaj historycy i znawcy
sztuki, a w samem dzisiejszem wntrzu katedry spocznie
oko z przyjemnoci na niejednym szczególe stylowym,
tem bardziej, gdy si pomyli,
cae dzieo odnowienia
katedry wyszo z rk majstrów polskich, a nawet cilej
powiedziawszy, lwowskich.
Bo arcybiskup Sierakowski umia w dziwny sposób
trudnych
skupia i zaprzga do pracy siy miejscowe.

e

W
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w powszechnem zuboeniu i upadku umia
zorganizowa ca plejad artystów, mistrzów,
rzemielników o smacznym gucie i niepospolitych zdolnociach. I w ten sposób, w chwili upadku Rzeczypospojakby ju w obliczu nadcigajcej naway wiedelitej,
skiej sztuki i niemieckiego przemysu zrobi wielk, na
dugie lata ostatni rewi dzielnoci i sprawnoci polwarunkach,

odszuka

i

skiego artysty

i

rzemielnika.

Dzieje restauracyi katedry lwowskiej, jednego z naj-

wikszych przedsibiorstw Lwowa przed

zaborem

au-

s

bardzo wielkiem zawstydzeniem dla czasów
dzisiejszych, a zarazem zasadniczem odparciem wszelkich
zarzutów o rzekomem upoledzeniu, czy mniejszej warstryackim,

toci polskiego rzemielnika. Dlatego czyta si owe dzieje
z alem wielkim, wspominajc te maoduszne i samolubne
siy zaborcze, które z chciwoci zatamoway rozwój polskiego przemysu w zabranej Galicyi i wytrciy go
z utartej drogi, zostawionej w spadku przez Rzeczpospoarcybiskup Sierakowski nie mia pielit. Byy chwile,
nidzy, ale naogó budowa i inwestycya, pochona krociowe sumy, któreby wedle dzisiejszej stopy i cen robocizny trzeba oblicza na wiele milionów. Mimo to nie
pomyla dostojnik kocielny ani na chwil o sprowadzeniu
obcych budowniczych czy majstrów, czy materyaów, ale
wykonywa wszystko siami miejscowemi. Z drugiej strony
zdziwienie ogarnia na widok, jak atwo stosunkowo znajdowa on na miejscu godnych przedsibiorców i wykonawców i jak w tej fabryce kocielnej wszystko
do
najdrobniejszego szczegóu, do ostatniej sztabki elaza,
najmniejszego kawaka mosidzu, zomu marmurowego,
byo dzieem krajowej wytwórczoci, na miejscu zrobionem, wykonanem, obrobionem, artystycznie ujtem i upla-

e

a

nowanem.
Dzisiaj wszak lada proboszcz, lada zakon biegnie po
potrzeby swojego kocioa, czasem po zwyke stacye Mki
Paskiej, lub obrazy, nieraz
do Tyrolu

a

!

Restauracya katedry lwowskiej trwaa od roku 1763
do r. 1780, a zatem penych lat siedmnacie. Na tle tego
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dugiego a ze wszystkiem przeomowego czasu, wród
ogólnego wyczerpania i niepewnoci stosunków, w chwi-

caa przeszo opadaa w gruzy, a przyszo
chmurzya si zagadk obcych rzdów, w takiej biedzie

lach, kiedy

ekonomicznej,

a

w

pod wzgldem politycznym

okresie

katastrofalnym, zarysowuje si, po raz ostatni niestety

caa krzepko

i

ywotno

—

polskiego przemysu, wysokie

widnieje caa ta wielka
metropolitaska" dyszca ciko w ogólnym
zastoju ekonomicznym, a jednak dwigajca si si rodzimego ramienia, ostatkiem zasobów narodowego warsztatu, a pod skrzydem fioletów ostatniego we Lwowie
praata Rzeczypospolitej.
Pochylony wiekiem senator umia jako w danej
chwili zamieni pastora na kielni murarsk, umia si
uczyni przedsibiorc budowlanym w wielkim stylu,
patronem polskich mistrzów, ostatnim za Rzeczypospoliuzdolnienie

polskich

mistrzów,

„fabryka

tej,

cho moe niewiadomym ordownikiem przemysu

umia jeszcze wówczas deklamowa o poprzemysu, potrzeby narodowego odrodzenia
na polu ekonomicznem nie rozumia chyba tak, jak my
j dzi rozumiemy, ale te równoczenie nie umia take
narzeka na droyzn i
wydatno pracy polskiego
rzemielnika, nie rozdziera szat nad brakiem si ukwalikrajowego. Nie
trzebie tego

ma

fikowanych.

A

dlatego

nie

arcybiskup, bo

sam

rozdziera

szat

swoich

umia stwarza siy
we Lwowie, nie móg

sobie

fioletowych
ukwalifiko-

wane. Brako stolarzy
ich nastarczy cech lwowski, to on ich pozbiera ze wszystkich
miast i miasteczek okolicznych, z Gródka, Nawaryi, Janowa, Obroszyna, sprawia im narzdzia, lokowa w paacach swoich we Lwowie, Obroszynie, Dunajowie, ubiera
ich, sprawia im nawet koszule i kaza pracowa pod kierunkiem i nadzorem majstrów i naczelnem zwierzchnictwem

Czasem trzeba byo przenosi rzemielników z miejsca na miejsce, bo nawet paac
arcybiskupi nie by pewien przed kwaterunkiem rosyjskim zwaszcza, gdy genera Kreczetników, nie bez myli
architekty Piotra Polejowskiego.

,
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zapewne dokuczenia arcybiskupowi, zapragn zamieszka
w jego pokojach w rynku. „Na usiln prob JMP. generaa Kreczetnikowa — pisze — musiaem mu pozwoli
rezydencyi w paacu moim i z tej przyczyny sprzty kamusiay
lokowane w pokojach,
tedralne, które
rzemielnicy robicy w paacu take ju tam
ustpi
robi nie mog, jak pierwej robili. Trzeba ich bdzie
przenie do Obroszyna i lokowa w oficynie starej kuchni pod zwierzchnoci i dozorem samego Imp. architekta".
Jakie, dzi ju nawet ze wspomnienia nieznane za-

—

bd

s

kady przemysowe

,

dostarczay

arcybiskupowi potrzeb-

nych materyaów: hamernia miedzi w Dunaj o wie miedzianej blachy na pokrycie kocioa, kunica w Dembinie
elaza w snopach. Cegielnia w Rzni polskiej wyrabiaa
mu cegy za kontraktem, omy trembowelskie dostarczay
ciosów, Kkolniki marmuru, ozdobne sztachety rznito
z dbiny w Sokoówce. Oprócz paacu, wszystkie mansyonarye i wikarye dokoa katedry zamieniy si na warsztaty rkodzielnicze, cay szereg magistrów krzta si
pracowa, podug zawartych kontraktów: Jan Budzanoczele cielów, Józef Dublowski z murarzami,
Andrzej Ossowski, Jerzy Szamower z kamieniarzami i Wawrzyniec Pawowski powronik, Antoni Karzyski szklarz,
a nawet niewierny Judka Gerszonowicz, mosinik, pracowa dla katolickiego kocioa.
Nad nimi to wszystkimi czuwao zdaa
z Dunajowa oko arcybiskupie i jego zapobiegliwo powtarzajca
przy kadej sposobnoci: „trzeba pilno robi
robi,
nie psu, nie przerabia, pienidzmi oszczdza, roztropnie
i oszczdnie szafowa".
Rzemielników lepszych, zwaszcza artystów, otacza
Sierakowski prawdziwie ojcowsk pieczoowitoci. Modli
si za zdrowie architekty Polejowskiego, gdy ten zachorowa i cieszy si jak dziecko jego wyzdrowieniem, troszczy si, czy malarz Stroiski ma ju
sposobn
do malowania i ochot innemu malarzowi, jak obaczymy
niej, sposobi ciep izb u siebie, sztukatorom i mozaistom ofiarowa miedziany kocio z wasnej kuchni,
i

wicz na

a
—

rk

,
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uwzgldnia wszystkie draliwoci u mistrzów,

sowem

tak czyni,

budowlany,

sibiorca

jednem
czyni powinien skrztny przedmajcy na oku cao
dobro

jak

i

fabryki.

W
kielni

jednej rce pastora dziery krzepko, w drugiej
murarsk ten, o którym powiedzia pierwszy geo-

graf Galicyi, Kuropatnicki,

e

by

nietyle „restauratorem,

co fundatorem katedry lwowskiej".

rv.

SIGNOR TAVELLIO.
Gdzie tylko
piony,

rka

wiek,

z

by

jaki

pdzel,

cho troch niewy strz-

tylko nieco sprawniejsza do malowania, czo-

jakiegobd tytuu godny nazwy

malarza,

ten

móg by

pewien roboty w odnawianej katedrze, jakiego
takiego zarobku, a przedewszystkiem troskliwego zainteresowania ze strony arcybiskupa Sierakowskiego. Dlatego
parnas lwowski i wszystko co w nim umiao
obraca pdzlem i chlasta farbami, przymkno do fabryki katedralnej. Obaj bracia Stroiscy, Józef Choynicki, Piotrowski, ukawski, Miller, Orzechowski, Kolczyski, jednem sowem caa plejada artystów i lakierników zabarwiaa koció na wszystkie tony i sposoby
barokowe, poczwszy od fresków i pócien otarzowych,
a skoczywszy na malowaniu kamiennych wazonów
u szczytu wiey i zoceniu sztukateryi.
Wród nich znalaz si jeden tylko jedyny
egzotyczny, a syn sonecznej Italii, niejaki signor Tavellio. Pisarze fabryczni i prefekci budowy nazywali go
lwowskim akcentem „signoro Tabello", albo po prostu
malarzem Italiano
a on sam jeden w kotlinie nadpetwiaskiej reprezentowa sztuk wosk, zapewne wedug
szkoy rzymskiej, naonczas najpopularniejszej. „ Signor"

te cay

go

—

przyjecha do Lwowa widocznie goy jak turecki wity,
zreszt
bo fabryka katedralna musiaa mu urzdzi,

do
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prymitywne
farby

i

strawne

zoone

garnków na
wydzielaa mu

z kilku

najniezbdniejszych rekwizytów,
w stosunkowo niewielkich kwotach, a arcybiskup

da mu

w

atelier malarskie
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samego pocztku ciepy kt u siebie
okreli artystyczne zadanie przy malowa-

zaraz

Dunaj o wie

z
i

niu katedry.

gównie na odpowiedniem przyWybudowa bowiem arcybiskup
dla siebie przy samej katedrze na ówczesnym cmentarzu
mieszkanie, rodzaj pustelni, poczonej bezporednio z.kocioem, w której obiecywa sobie cisz i
ascetycznego rozmylania. Tak zreszt zawsze czowiek czynu
i energii marzy o samotnej
spokój noci i wzdycha do ciZadanie to polegao
ozdobieniu eremitorjum.

mono

szy,

w

której

perament

i

mu

Wanie
o

wiosn

z

wewntrznem

tak,

aby

nigdy

trwa

nie pozwoli ruchliwy tem-

gorczka pracy.

by

r.

ozdobieniu

1771

rozmyla

Sierakowski
ale zawsze
a mao kosztowa.

tego eremitarzu,

jak najbardziej celowy,

—

—

„Deliberuj jeszcze
pisa do dziekana Jaroszyskiego
jeeli eremitorjum nie
malowa al fresco, tak eby
wszystkie pokoje reprezentoway pustyni i nie potrzebo-

ka

way

obicia"...

Otó tak

to

pustyni wymalowa mia

al fresco si-

gnor Tavellio. Zanim si jednakowo arcybiskup namyli,
jak waciwie wyglda ma ta pustynia w pokojach mieszkalnych, zabra si rczy Woch do innej roboty, która
uratowaa gówny otarz katedry od brzydkiego zeszpecenia i zjednaa mu pochwa arcybiskupi. Wybuch bowiem wanie wtedy may skandal artystyczny z zasuw
do wielkiego otarza, osaniajc obraz Matki Boskiej Domagaliczowskiej. Wykonanie tej zasuwy, na której miao
by wyobraone Wniebowstpienie, powierzono modszemu ze Stroiskich, Marcinowi. Ten jednak nie odpopoirytowany arcybiwiedzia zadaniu do tego stopnia,
a na jej
pracowni,
skup kaza mu odnie zasuw do
miejsce wstawi tymczasowo obraz dawniejszy, który
znowu nie nadawa si ju do tego celu i wywoywa rodzaj zgorszenia u wiernych. Wobec tego wymalowa si-

e

O

szarym Lwowie.

*•"
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klejowemi farbami obraz prowizoryczny
pochwali si skromnie przed arcybiskupem,
i zaraz
a
Sierakowski
obraz ten „dosy si podoba spektatorom
wyrazi mu swoje uznanie sowami: „ciesz si z tego, bo
mu si inszy obraz na t zasuw,
by to by znak,

gnor

Tavellio

e

.

e

potem w wikszym czasie i z wiksz pilnoci
malowa bdzie, lepiej uda".
Zaatwiwszy si w ten sposób z Wniebowstpieniem,
zabra si lwowski mistrz do malowania pustyni. I niewiadomo, czy z powodu wrodzonej chyoci w malowaniu, czy te dlatego,
samo pojcie „pustyni" jest atwym problemem malarskim, do,
robota rozpoczta
w sierpniu postpia do dnia 30 padziernika tak dalece,
ks. Jaroszyski móg napisa do Dunaj owa: „JP. Tabello tak pilnie robi w eremitorynm,
mao zostao do
zupenego wykoczenia. Poniewa za zaczy si zimna,
musia przesta i na przysze lato odoy dokoczenie".
Na dobry sposób powinien by teraz signor Tavellio pocign do Dunaj owa na lee zimowe. Ale chytremu Wochowi bardziej si
podobao w wesoym Lwowie, penym
podniet dla duszy malarskiej, anieli w zakazanym Dunajowie, przy boku, nudnego w gruncie rzeczy staruszka,
przestrzegajcego ponadto surowo postów i wstrzemiliktóry

e

e

e

e

sn

woci w

jadle

i

napoju.

Dlatego

te okaza

nag

ch

malowania drugiego obrazu na zasuw pocz si tu„nie
maczy za porednictwem ks. Jaroszyskiego,
moe malowa w Dunaj o wie, z przyczyny,
nie masz
tam miejsca obszernego. JPan raczysz tedy pozwoli, aby
to dzieo wykona we Lwowie w paacu".
Ale tymczasem arcybiskup przyszed do przekonai

e

e

nia,

„e

ta zasuwa,

któr pro

interim

namalowa

sy nieza moe do dalszego czasu posuy,
mona si z malowaniem tej, która ma by na
i

jest dotak,

e

zawsze
„zatrzyma". Wobec tego powoa Wocha stanowczo do
Dunajowa: „Kiedy p. Tavellio ju musia przesta dla zacztego zimna malowa w eremitoryum, wic lepiej co tu
do Dunajowa powróci, gdzie insze dziea, o których on

ju

wie,

malowa commode bdzie móg. Do

czego ja

mu
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mu bdzie ciepo",

zreszt w paacu, gdzie umyli zamieszka genera
Kreczetnikow miaby „przeszkod i subjekcj".
Niewiadomo, czy signor da si
na ciepo
w stancy i dunajowskiej, ale,
bawi tam jeszcze póniej
to pewna, bo wspólnie z arcybiskupem powzi plan wykonania wielu obrazów dla katedry. Rejestr tych obrazów posano do Lwowa, ale ich wykonanie odwloko si
troch z tego powodu,
architekt Polejowski musia da
przedtem wymiary, o czem zaraz doniós ks. Jaroszyski: „wzgldem obrazów, których specyfikacy odebraem, JP. architekt potrzebuje duszego czasu, aby móg
wyda miar pod
dla JP. Tavellio, co gdy nastpi,
a

wzi

e

e

rk

opisz doskona not a

Na

tern

kocz

.

si nasze wiadomoci

w

o signorze Ta-

To jednak
specyalnego pecha
wobec potomnoci. adne bowiem jego dzieo nie dotrwao
do czasów dzisiejszych, ani pustynia w eremitarzu, ani
prowizoryczna zasuwa. Gdy za do malowania staej za-

vellio

i

jego

dzieach

katedrze

pewna,

e

suwy

powodu braku pienidzy

z

utrapiony ten

tecznie niewiadomo,

lwowskiej.

Woch mia

kiedy

i

jak

nie przyszo

da

architekt

gdy

i

osta-

miar na

zamówione obrazy, oraz czy zostay one wykonane, to
chyba kiedy bardzo dokadne studya mogyby naprowadzi na lad artystycznej dziaalnoci signora Tavellio.

MARMORYZATOR

W

SUTANNIE.

Najwicej kopotu mia arcybiskup Sierakowski
marmory za torami i mozaistami. I to nie dlatego, eby
sztucznego marmuru mieli zaci mistrze od wyrabiania
nadto wielkie wymagania pienine, ani dlatego, e dowcip barokowy polega gównie na jak naj dosadniej szem
wyoeniu otarzy, pilastrów, a nawet cian byszczcym
a sztucznym i kosztownym surogatem marmuru, ale d laz

lo*
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tego,

dry

e

jeden z mozaistów zajty przy odnawianiu kate-

mia gwatowny pocig do trunków gorcych

i

cigle

potrzebowa „konsolacyi", podczas gdy drugi zawiód nadzieje arcybiskupa i narazi go na ostre scysje z kierownikami budowy.
Pierwszy z nich, nieznanego zreszt nazwiska, marmoryzowa, poczwszy od roku 1783 otarz gówny. Poszo na ten cel wiele baryek sadzy, nawet gdaskiej i angielskiej, mnóstwo farb, tuczonego alabastru uzyskanego
zuytych zostao
ze
starych pomników katedralny er
mnóstwo narzdzi jak pilników, raszpli, sit do cedzenia, kamyków do „szlufowania", ale to wszystko byo niczem
wobec nadmiernych iloci wódki, której potrzebowa mistrz
rzekomo do mieszania farb i ingredjencji. Wprawdzie wiadomem byo nawet arcybiskupowi,
mistrz ten mia
bardzo atwo wysychajce gardo i dlatego w umowie
ju uwzgldniono t okoliczno i wyznaczono mu pewne
iloci miodu „dla konsolacji" — ale mimo to kierownictwo budowy miao bardzo pow ne wtpliwoci, azali
wódka do mieszania farb, nie rozmijaa si ze swojem
przeznaczeniem i nie suya osobistym upodobaniom
marmoryzatora. Gdyby tak byo, to fakt ten musiaby si odbi bardzo niekorzystnie na wyrabianym
przez niego marmurze i dlatego z wielk trosk mylano
zawsze w Dunajowie o nadmiernem pragnieniu mistrza.
tu naraz, jako zim r. 1771 przypyta si do
Dunaj owa, jaki ksidz, owiadczajcy,
umie skutecznie
,

e

A

e

pracowa w sztuce marmoryzacyjnej. Arcybiskup tak si
tym gociem ucieszy, e jego pojawienie si uzna za
dopust Opatrznoci
postanowi natychmiast z wielk
fors przystpi do marmoryzowania caej katedry. Nie
czekajc dugo, zawar z tyme ksidzem, Antonim Chociskim umow i pchn uroczyst sztafet do ks. Jaroi

szyskiego
„

Jego

i

:

Widz, e podobao si P. Bogu, aby dla chway
wikszych ozdób kocioa mojego katedralnego,

nietylko

otarz

moryzowane

w

wielki ale

i

wszystkie inne

nim byy, kiedy mi

sam

z

otarze marOpatrznoci
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do tego czynu, przez nastrczajcego mi

si nad moje spodziewanie kapana,

w

sztuce

marmory-

zacyjnej i mozaiki biegego, niejakiego ks. Antoniego
Chociskiego. Ju tedy si zupenie rezolwowaem na to
z tyme kapanem o takow sztuk i robot in
konwencj uczyniem, któr Jegomoci i samego

i

scriptis

siebie

reprezentowa bdzie. Z tej wic konwencji a bardziej dyspozycji mojej zupenie si Jmp. o mojej rezolucji i woli
informowa bdziesz. Dlaczego szczególnie tylko JPana

aby si do niej szczerze przyoy, z tyme ks.
Chociskim dostatecznie rozmówi i z p. architektem i innymi konferencj uczyniwszy, pomyla skutecznie, aby

obliguj,

materjay potrzebne in hunc finem w czasie przysposoi na czas przystawione i przygotowane byy. A,
temu ks. Chociskiemu dwie stancje wyznaczy obo wizaem si we Lwowie blizko kocioa, bez których by
nie moe, przeto gdziebym mu one najlepiej móg wyznaczy, czekam przychylnej JPana informacji. Wiem,
na wikarji i mansjonarji kompletu nie masz, a stancje
próne by musz, mógby tedy na wikarji, albo mansjonarji mieszka, a drug stancj na konserwacj rzeczy
do sztuki jego potrzebnych mie w eremitoryum".
Zapowiedziany w ten sposób marmoryzator w sutannie, przyjecha rzeczywicie w pierwszych dniach stycznia r. 1772 do Lwowa i przedoy kierownictwu budowy dokument ks. Sierakowskiego, uwiadamiajcy o wy-

e

bione

e

mu

znaczonej

wydany

ten,

czystszych

misyi przy restauracyi katedry. Dokument
formie uroczystego aktu, albo najuro-

w

pism,

wychodzcych

z kancelaryi

arcybisku-

e

godzi
ciekawym i charakterystycznym,
si go tutaj przytoczy w caoci:
„Wacaw Hieronim z Bogusawie Sierakowski, z Bojest tak

piej,

ej

aski Arcybiskup Metropolita
wiedzie bdzie naleao, osobliwie
jednak Ichmo XX. Kanonikom, Prefektom fabryki kocioa naszego metropolitaskiego lwowskiego, tudzie
Panu Architektowi teje fabryki wol nasz owiadczamy.
I my za ask i pomoc Pana Boga dopiero wspomnian
i

Stolicy Apostolskiej

lwowski.

Komu

o tern
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fabryk rzeczonego kocioa naszego co do reformy murów, a nawet ozdoby zewntrznej i wewntrznej znacznie
doprowadziwszy, chcc

koció

jako przystoi na

ten,

w

Boy, mie

jak najozdobniejszy wystawiony, a

tarz wielki

cay marmoryzowany, umylilimy my

w

nadziej i

rze

w caym

postanowili

wszystkie

dom

nim o-

mocno

i

inne

otakociele podobnie marmoryzowane stawia

boskiej

budowa.
„Jako majc do tej roboty dobrze nam zarekomendowanego Jegomoci X. Antoniego Chociskiego, w teje
sztuce marmoryzacyi i mozaiki biegego i samego si
nam chtnie ofiarujcego, zupenie si na to rezolwujemy
aby materyay wszelkie potrzebne do tej sztuki tej zimy
przysposobione i na przysz wiosn przygotowane byy,
i

i

dysponujemy.
„Lubo za wspomniany X. Chociski nie tak

chway Pana Boga

zysku, jako bardziej dla

chtnie podejmuje

tygi

si,

atoli

my,

pracy

tej

dla
i

fa-

zasugi,

oprócz

któr za to mie bdzie u Pana Boga, nagradzajc te
fatyg, corocznie onemu juto i z wiktem,
jego prac
który sobie sam obmyla bdzie 2000 zp. ofiarowalimy
i

i

naszem ofiarujemy

pisaniem

tern

i

nadto stancye dwie

onemu we Lwowie naznaczy bez wszelkiej jego
ekspensy, z których w jednej samby mieszka, w
swoim rzeczy do takowej
konserwowa, deklarujemy. Za tene
za kluczem

sztuki

w

tym

drugiej

potrzebne

Jegomo

X. Cho-

obowiza si nam zaraz na przysz wiosn tarobot rozpocz przez cay czas wiosny, lata

ciski

kow

i

mona t

sztuk robi z roku na rok, nie
odrywajc si, z pilnoci, przywizaniem, jak najlepiej,
jak najdoskonalej, etiam z alabastrowaniem i zoceniem
i

póki

jesieni

osób
cenie

wszelkich sztuk innych pod alabastrowanie
podpadajcych kontynuowa.

i

„A

e

jest

i

drugi magister do

tej

sztuki,

i

zo-

który o-

ju marmoryzowa, a ten zwyk si napija
pilnowa jak naley roboty, wic i jego X. Choci-

tarz wielki
i

nie

ski

wa,

mie
ale

go na oku
i

t robot

swojem, aby nietylko roboty pilnonajlepiej doskonali,

przyrzeka. Pod

NA DREWNIANYCH SKRZYDACH
którego

rk

pomocnik,

i

151

tego drugiego magistra, czelad wszelk,
expens fabryki. Któr to dyspozycy

bd

rk

wasn podpisawszy, piecznasz postanowienie,
stwierdzi
rozkazalimy.
Dan w paacu naszym
ci nasz
arcybiskupim Dunajowskim 2 stycznia 1772. Wacaw, Ari

cybiskup mp.".

Mimo

takiego majestatycznego dokumentu

i

listow-

nego nakazu, nie znalaz ks. Chociski dobrego we Lwowie przyjcia. By poprostu niepotrzebny. Ani bowiem
roboty nie postpiy o tyle, eby byo mona odrazu
przystpi do marmoryzacyi na wielk skal, ani te kasa
z polotem skrzydfabryczna nie moga wytrzyma i
latej fantazyi arcybiskupa. Myla on bowiem „nietylko

nady

otarze wszystkie da wymarmoryzowa ale filary wszystkie miasto malowania, aby marmoryzowane i mozaikowane byy, która diversitas podobno wielkiej wspania-

oci

i ozdoby przyczyni".
Koniec koców ks. Chociski, kwanemi minami kierownictwa budowy zniechcony, wyjecha w Bezkie,
a rzecz caa si odwloka, ku wielkej irytacyi arcybiskupa, której da wyraz w licie z 10. marca t. r. „nawet gdy zleciem by ks. Chociskiemu, aeby tam na
miejscu dyspozycy do przyszej jego roboty mozaikowej
z WPanami konkludowa, nie stao si to, a czas za czasem idzie, robota si przeciga, a mnie si przez to
kosztu przyczynia. Ju to u mnie zupenie jest conclusum,
wszystkie otarze
mozaikowe i filary kocielne,
nietylko te wielkie, na których sklepienie stoi i otarze
przy nich bd, ale i inne i te, które ju
z drzewa
i pótna
atane i malowane. Ani mnie od tego adna
perswazya „in contrarium" nie odwiedzie. Wszake ja
i w pocztkach
temu drewnianemu i póciennemu ataniu mojej aprobacyi nie dawaem, tylko si wszystko „via
facti" stao, „post factum" przyj i aprobowa musiaem.

bd

e

s

Chwalili

takow robot

maiori parte"

e
i

bardzo

i

zna

odstaje, a co

z

pocztku

inni,

ale

teraz

„in

prawie wszyscy znowu gani i powiadaj,
co mur, a co pótno, które ju si gurbi

bdzie potem? Zaczem koniecznie projekt
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mój mozaikowania tego wszystkiego dawny skutek wzi
musi, ile,
mi Pan Bóg zdarzy „subjectum" do wykonania tego projektu zdatne. Prosz wic WP. aby si do

e

tej

mojej

take

myli

Im

i

woli

przychyli,

a ochotnie

i

szczerze,

bo bycie mnie martwili, a nie
przekonali. Posyam, alias sam ks. Chociski ze sob
wiezie memorya odemnie podpisany, wszelkich potrzeb
do tej fabryki mozaikowej nalecych, o których skutek
i

P. Architekt,

nieodwoczny i zupeny jak naj usilniej prosz i obliguj.
Najpierwsz za robot teje mozaiki zaleciem ks. Chociskiemu koo filarów, bo te
najpilniejsze i najpotrzebniejsze
„ant omnia". Otarze tymczasem murowa, a potem jak filary skocz, mozaikowa si bd.
„PS. I prosz si z nim dobrze obchodzi i nie martwi go niczem, bo co mi si zdaje,
mi si skary,
tam gdy by z kontraktem odemnie przyjecha, nie
wesoo przyjty. A on temu nic nie winien, em ja go
obra do tej roboty i chc, aeby skutek wzia".
Ale nawet i taki dosadny „pater noster" niewiele
pomóg. Zawsze si bowiem znalaza jaka przeszkoda,
tak,
caa misya ks. Chociskiego speza na niczem.

s

e

e

e

e

Najciekawsze jednak,
przy samym kocu sezonu budowlanego, kierownictwo] budowy potrafio
win
zwali na ... arcybiskupa, któremu ksidz Jaroszyski wyranie napisa: „caa trudno na tern si zasadza,
ks.
Chociski, przyjechawszy do Lwowa, zaraz sobie pod
nie mia danej roboty, ale któ jest winien temu,
ks.

ca

e

rk

e

Chociski przyjty
piero

jest za

wczenie? Koo otarzów

do-

mylono robi, a jake mona byo je mozaikowa?"
Od tej chwili znik bez ladu marmoryzator w su-

widowni fabrycznej. Zaraz bowiem nastpnej
do pracy inny marmoryzator, Antoni Nowicki, który przez przecig trzech lat nastpnych wybra
z kasy fabrycznej blisko 1900 zp.
ostatni za
przyoy do tej wdzicznej roboty „marmorizator" For-

tannie

wiosny

z

stan

—

w

rk

1779 „podj si wszystkie miejsca
w otarzach i kaplicach mozaikowane a poodtukane i zepsute poreperowa do proporcyi i do koloru przy swojej
necki,

który

r.
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kolorach i wszystkiej naleytoci". Za t prac
otrzyma 300 zp. a „oprócz tego gipsu palonego, ile
bdzie potrzeba i drew pod smaenie alabastru."
Kto ciekaw czego dokonali lwowscy marmoryzatotorowie, ten moe dzi jeszcze ogldn ich dziea w katedrze.
czeladzi,

VI.

FABRYKANT ANIOKÓW.
z niszczcem przeszo tchnieniem barokomodernizmu
wego
wleciaa do wntrza powanej, gotyckiej katedry lwowskiej chmara swawolnych, roztrzepanych
anioków, bujajcych geniuszów i bezwstydna zgraja na-

Razem

gich dzieciuchów (putti). Przyczepio si to wszystko do
drewnianych i malowanych oboków, fruwao na drewnianych skrzydach i w najbardziej niebezpiecznych a ryzykownych pozach obsiado wszystkie otarze, gzymsy i pilastry katedralne.
ten sposób pod ostroukowem sklepieniem zaroio si gsto od ludu anielskiego, a powana
i ponura witynia
rozkrzyczaa si jako niemym gwarem, staa si pena niepokoju i ruchu rk skadajcych
si do modlitwy, szat jakoby wiatrem rozdtych, oraz
pracy, dwigajcej wszelakie insygnia i podpierajcej mury,

W

konsole

i

kroksztyny.

Zdawao si jakby jaka

reduta anioów, orgia che-

zagniedzia si nagle w katedrze
Bo chocia w ciszy nocnej i pustkowiu cay
ten wiat drewniany, wyzocony i malowany robi upiorne
wraenie masy ludzkich postaci, zastygej nagle w niesamowitych ruchach, to jednak w chwilach, kiedy witynia przyoblekaa si w dymy kadzide i rozbrzmiewaa
gosem organów, wiat ten oywia si nagle i drga poczyna ca peni swojej rzebionej uudy.
kadzidelnych sinych smugach, w pomieszaniu wiec woskowych
i promyków soca,
zbkanych po przez szyby okienne,
w rozmodlonym szepcie tumów i przecigych pieni mo-

rubów

i

serafinów

lwowskiej.

W
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istotnie, e to stado anioów rozkoysao
si nagle na swoich skrzydach drewnianych, e si
w szale ascetycznym powyginay postacie witych, a niebieski zefir wionc z naga, szaty ich po wy dyma odsaniajc nagie rce i kolana.
I zuda bya, a o ni chodzio gównie myli barokowej, na ni wysilaa si caa sztuka
kady dowcip

go si zdawa

i

artysty.

Tak

mod

swawoln,

rzesz, sprowadzi do kasi wszystkie uki,
gzymsy i zaamki i filary zaludniy do sytoci,
si
gomi z nieba zaskrzydlia caa przestrze.
Kaza arcybiskup Sierakowski i jak móg paci,
wic kady snycerz i rzebiarz we Lwowie ostatecznie
czyni wysiki, aby mu jak najwicej narobi anioów.
Prawdziwa fabryka cherubinów serafinów i wszelakiego
rodzaju duchownych geniuszów powstaa dokoa katedry.
Najwaniejszym jednak fabrykantem i gównym dostawc
anioów by snycerz Jan Obrocki. On sam jeden tylko
podj si dnia 22. maja 1772 do szeciu kaplic katedralnych „dorobi
geniuszów z drzewa w promieniach
z insygniami, a to w perspektywie owalnej ".
Po bokach
za rzeczonych kaplic mia zrobi szesnacie serafinów
gipsowych w obokach, do arkad za kaplic rednich
cztery anioy gipsowe, kady wielkoci pótrzecia okcia,
„a to pod dwoma pawilonami z frdzl i falban drewnianymi". Do tego przybyo jeszcze czterech geniuszów
z kwiatami w rku, opierajcych si na wazonach.
Ale nie koniec na tern. Tene sam Jan Obrocki
podj si w r. 1775 wystawi sze obrazów gipsowych
robot sztukatersk, w kadym za po dwa geniusze
to

tedry stary arcybiskup.

I

nie usta,

a

a

,

pi

i

serafiny

w

obokach wiksze,

w

zakoczeniu

za ramy

po siedm serafinów mniejszych. Nadto podj si zrobi
cay ornament z gipsu w kaplicy Winiowieckich, a mianowicie: „trzech anioów wielkich, kady na okci cztery,
którzyby unosili krzy, tudzie cztery geniusze, kady na
okci dwa, trzymajce krzy z boku, inne dwa geniusze
majcy po dwa okcie z kompardymentami, które maj
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suy bd

na herby.
drewniane rznite suto i
dane oboki ile ich bdzie
Pod anioy i geniusze
potrzeba do proporcyi. Promieni w mierze potrójnej rozdartych na oba koce, ile bdzie potrzeba. Na wierzchu
dwa anioy miary na pótrzecia
ponad sanctuarium
kroksztyny
okcia z obokami. Przy tych anioach
pilastry z rón adorz laurami, pod kroksztynami
nacy, rznit z drzewa. Przy sanktuariach maj by ornamenta drewniane wedug potrzeby i przyzwoitoci

bd

bd

bd

bd

miejsca".

„W

teje kaplicy podj si dalej pan Obrocki zrobi sztukatery na murze, jako to: nad dwoma oknami
dzieciuchy w obokach, podobnie jak
w kaplicy naprzeciw.
tyche oknach pawilonik spuszczany z frdzlami. Poniewa za nad oknami jest gzyms w cyrku,
otaczajcy kopu, przeto pod nim paludament podwijany

s

W

utrzymywany bdzie przez siedmiu geniuszów, midzy
którymi miejscami
Po bokach okien poserafiny.
bocznych
cztery anioy w obokach ze skrzydami.
Nad arkadami porodku
serafinowie w obokach.
arkadach czterech midzy filunki
wydane cztery

i

bd

bd

bd

W

bd

pod arkad na wejciu maj by dwa
pasterleny, reprezentujce Mojesza i Eljasza".
Dodajmy jeszcze do tego „osoby kamienne, które

kompardymenta,

bd

naokoo katedry i maj prezentowa cnoty w stroju
przyzwoitym" bdziemy mieli wyobraenie o rozmiarach
pracy gównego dostawcy anioów dla odnawianej katedry.

e

Z drugiej jednak strony pamita trzeba,
JP.
Obrocki nie mia wcale monopolu i
inni snycerze,
o których zreszt poniej bdzie mowa, wspózawodni-

e

nim godnie
anioków.

czyli z

w

tej

masowej fabrykacyi barokowych
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VII.

SPRZT KATEDRALNY.
Profesor

raa si

Booz Antoniewicz

o pracach,

rzebiarza

i

z wielki em

mu

nieznanego

snycerza z

koca

uznaniem wy-

jeszcze z nazwiska

XVIII, wieku, któremu zaw-

dziczamy statu kamienn w. Józefa na cerkwi metropolitalnej we Lwowie i ca dekoracy
kamienn na
ratuszu

w
w

w

cerkwi

Buczaczu, a ze snycerstwa drzewnego figury
Jura, w cerkwi wooskiej, u w. Marcina,

w.

kociele Dominikanów,

ca

drzewn w kociele w Nawaryi

tak interesujc plastyk
i

wspania grup

ota-

kociele w Hodowicach, wreszcie istne cacko,
prawie arcydzieo sztuki rokokowej w Polsce: otarz cerkiewki buczackiej koo gmachu Rady powiatowej.
Jeeli szanowny profesor dotychczas nazwiska tego

rzow w

mona

mu poda

a

wspóczesnych snycerzy, mocno poszlakowanych o wykonanie
wszystkich powyszych robót.
to, znany nam ju dostawca anioów Jan Obrocki, drugi snycerz Jan Kruszanowski i trzeci Maciej Polejowski, brat architekty. Do tej
trójki przybywa nieco póniej jeszcze i Franciszek Oleski, który do odnawianej katedry dostarczy robót o wy-

nie ustali,

to

by

„ terno

S

szym ni rzemielniczy, poziomie.
Co si tyczy Jana Obrockiego,

to oprócz

caej masy

drewnianych anioków, robi on jeszcze do katedry mauzoleum kkolnickiego, które Sierakowski wystawi tym
swoim poprzednikom na tronie arcybiskupim, których nagrobki powyrzuca. Kontrakt zawarty z nim w r. 1775
tak opisuje to mauzoleum: „U góry bdzie gzyms, z pod
którego trzy

wiece

dzie bezgowie,

bd

Nad gzymsem blecy, trupia gowa

spuszczone.

na którem paliusz
infu, pastora i krzy. Po bokach kroksztyny z fardachonami gzymsowanymi przez kamieniarza, adornowane festonami laurowymi. Poniej tych kroksztynów
maj by postumenta z pata szwejfowane, pod sam tafl bdzie kompardyment, w którym ma si prezentowa
z
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rozcignionemi

Równie z marmuru kkolnickiego podj sie Obrocki
zrobi chrzcielnic „u której obwodzenie i zakoczenie
w struktur ma by drewniane.
takowem zakoczeniu
dwie szafki zamczyste „ad instar" filunków, midzy
którymi bdzie Duch w. w promieniach.
górze nad
struktur ma by geniusz z lili, trzymajcy muszl
z wod, a po bokach
rzeczonej struktury dwa wazony,

W

bd

W

gdzie

inny

i

ma by

ornament".

Kruszanowski znowu wedug zawartego z nim dnia
1774 kontraktu podj si zrobi „ornament
do stallów wedug podanego abrysu JP. Architekta, to
19. kwietnia

jest

a kady wazon ma by z dwoma felecymi po bokach. Na bazeryi czternacie
reprezentujcych róne insygnia kocielne, prze-

wazonów om,

stonami,
sztuk,

dwadziecia sze sztuczek poprzecznych prezentujcych podobne insygnia. To wszystko
powinno by z drzewa dobranego, suchego i stosujc si
do abrysu, jak najlepiej wykonane".
Znacznie trudniejsze i ju prawdziwe artystyczne zadanie mia snycerz Maciej Polejowski, który kontraktem
z 21. czerwca 1773 podj si zrobi ornament drewniany
z osoHuni
drewnianymi do dwu otarzy, w. Trójcy
i Przemienienia paskiego. Ten ornament ma by w sztukach, których opisanie nastpuje: „Nad gzymsem górnym
tabula z gzymsem i kroksztynem, nad któr geniusz
w obokach z serafinami. Koo górnej kondygnacyi ornament wedug struktury wymurowanej gór pod gzymsem,
a doem przy fardachonie kroksztyn zawijany z ornamentem i garnirowaniem kwiatami.
rodku kondygnacyi

platane kwiatami,

W

glorya

w

w

obokach z siedmiu serafinami,
rodka geniusz unoszcy symbolum trzech

promieniach

w rodku za
w tryangule.

W

teje kondygnacyi na fardachonie kroksztynowym dwa anioy z akcy przyzwoit.
Pod gzymsem kondygnacyi we fryzie sztuczki lekkie,

promieni

któreby

suyy

za garnirowanie".

Z dalszych szczegóów tych otarzy zasuguje

jeszcze
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wspomnienie „zakoczenie kompardymentu przez
otwart, oboki i trzech serafinów* dalej po dwie
do kadego otarza, osoby na postumentach kroksztyno-

na

ksig

4

wych" i caa masa festonów spuszczonych rozwiedzionych i t d. „Sowem JP. Maciej Polejowski podj si
zrobi ornament do dwóch otarzy wedug dyspozycyi JP.
Architekta z drzewa suchego, gadko a a to wszystko
w przecigu niespena pó roku i za bardzo miernem honoraryum w kwocie 200 zp.
Najwaniejsz wreszcie robot IP. Franciszka Olei

,

skiego by tron arcybiskupi „o gradusach trzech, po bokach dwa postumenty, na których kroksztyny owalne
maj si wspiera, nad którymi bdzie naddany gzyms,
z pod którego paludament z falban ma wychodzi i ten
powinien okrywa cay ty, na ksztat gronostajów.
zakoczeniu tronu bdzie geniusz, majcy na gowie
kapelusz kardynalski, a na piersiach order polski, trzy-

W

majcy
z

za w

jednej

rce

paliusz,

a

w

drugiej

infu

krzyem".

by w

sprzt czyli
sprawiony z trudem wielkim
i ostatecznem wyczerpaniem
kiesy arcybiskupiej, ale wykonany przez majstrów miejscowych, jako popisowa
sztuka, zamierajcego przemysu polskiego. I jeeli do
imienia Wacawa Hieronima Sierakowskiego przylgnie
raz na zawsze wspomienie okrutnego starcia wiekowej
patyny z prastarego i czcigodnego budynku, to ze strony
drugiej, musi mu by przyznan zasuga twórcy piknych
zabytków pónego baroka na ziemiach polskich, zabytków przynoszcych chlub swojskiemu artycie i rzemielnikowi.
Zasug t mieli ze starym arcybiskupem, take architekt Piotr Polejowski. Z przytoczonych wyej okolicznoci wynika,
by on dusz caego przedsiwzicia
restauracyi katedry lwowskiej i wszechstronnym wykonawc planów i pomysów arcybiskupa. Nic tutaj nie
dziao si bez jego woli, najmniejszy nawet drobiazg, wykonywany by wedle dostarczonych przez niego abrysów.
Taki

apparament

najogólniejszych zarysach

katedralny,

e
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utrapienie jednak dla historyka sta on ponad wszyst-

kie ksigi

wydatków

jego wystpuje za

kontrakty

i

mao

góów mona poda

z

i

wyrazicie.

dlatego

caa

posta

Niewiele tylko szcze-

zachowanych róde,

ale

i

na pod-

stawie tych szczegóów wystpuje on jako pierwszorzdny
architekt,

chluba budownictwa

o wybitnym

talencie.

pewne jedynem jego dzieem

lwowskiego,

lwowska

Katedra
i

dlatego

nie

fachowiec
jest

za-

odszukanie

in-

nych dzie Piotra Polejowskiego, zestawienie szczegóów
jego ycia na podstawie róde archiwalnych byoby bardzo wdzicznem, cho i trudnem zadaniem dla historyka
pónego baroku na ziemiach polskich.

xn.
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O szarym Lwowie

11

I.

TRZY BOGINIE.
Wszystkie lwowskie ambony, cay wielki odam
prasy, autorowie grubych ksig i cieniutkich, a tncych
jak osa broszurek dawno ju wyrzekli ostatnie sowo
o masoneryi, jako o ródle wszystkiego zego czasów dzisiejszych. Dlatego te i badacz przeszoci bierze si do
rozwikania tajemnic wolnomularskich z uczuciem pewnego strachu i oczekiwaniem zgoa niespodziewanych
okropnoci. Zupenie tak samo stracha si czowiek,
otwierajcy skrzynk z machin piekieln, albo unoszcy
pokryw kota, w którym warzy si jaka niewiadoma,
ale w kadym razie trujca mat ery a.
Tylko,
w yciu, tak obecnego, jak minionego

e

Lwowa,

dów

wiele strasznych

skd ind objawów

idei

i

pr-

a

groteskow
czasem
szat. Burzyciel porzdku spoecznego jest najzwyklejszym sobie filistrem, barykadowy rewolucyonista, trwoliwym ojcem rodziny. We Lwowie demokrata musi mie
koniecznie herb szlachecki, nieprzejednany publicysta maprzybiera dziwnie poczciw,

rzy o

jakiem intratnem zajciu,

ponad otoczenie poeta ubiera si
kietowy, lub w balowe buciki.

Tak

i

z

rozczochrany,
z

luboci we

wyszy
frak ban-

masonery lwowsk. Trujcy kocio wypuniewonn par, machina piekielna staje

ci, co najwyej,

11*
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si dziecinnem pudeeczkiem, z którego po odkryciu
wieczka wyskakuje na sprynce groteskowa figurka.
tym wypadku nawet cae mrowisko figur, na których
widok przetrze sobie potrzeba oczy i zapyta ze zdumieniem: to...
ci masoni, bezboni farmazonowie, przeklci i na zawsze potpieni? 19 ).
Bo oto na ich czele kroczy ni mniej ni wicej tylko

W

s

kanonik kapituy lwowskiej, jako wielki mistrz loy masoskiej, a za nim caa plejada profesorów uniwersytetu,
oficerów, radców gubernialnych, mniejszych lub wikszych
urzdników. Wród nich nazwiska szlachty, albo ju
wówczas tytuem hrabiowskim ozdobione, albo te z dnia
na dzie tego tytuu wyczekujce. Obok kupcy i bankierowie i w jednym rzdzie awanturnicy z pod ciemnej
gwiazdy, rycerze przemysu, niebiescy ptakowie i wogóle
caa ta barwna mozajka mniej lub wicej ciemnych egzystencyi, które przesuny si przez Lwów w wieku omnastym, a zwaszcza w pierwszych latach po zaborze
austryackim.

Obcy przybysze przynosili z sob z dalekiego wiata
dziwne jakie nowiny, pragnienia, pomysy, a ludziom
nieszczcia mroczyy
miejscowym krajowe
umys
i zaciemniay oczy. Std te i masonerya, tak jak ona da
si zaobserwowa na gruncie lwowskim, pena jest osobliwych a egzotycznych prdów, na dnie których pomieszao si wszystko i zasady ogólno-ludzkiej a chrzecijaskiej moralnoci razem z pospolitem oszustwem, tajemnica
z

bezdenn pustk wewntrzn, komunay

bierczemi machinacyami alchemii,

nego udoskonalenia

zabaw.

z

dz

dno

intrygi,

etyczne z szal-

do wewntrzdziaania patryo-

Na wolnomularstwo, jego tajemnice,
najdziksze ceremoniay patrzyli ludzie omnastego wieku
ze wit groz i trwoliwem wyczekiwaniem. Pustka
i pospolita blaga,
któr nieraz spotykali w loach swoich
nie zraaa ich wcale, bo wierzyli wicie, e po przejciu wszystkich stopni rytuau szkockiego, czy cisej obserwacyi posid ostatecznie kiedy te najwysze tajemtyczne z
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masonii, które kady przeczuwa a o których nikt
pozytywnego nie wiedzia.
Jest naoczny wiadek dziejów masoneryi lwowskiej,

Innocenty

Fessler,

jest tych

dziejów

historyk

Abafiego-Aignera. Ani jednego ani drugiego o

w

osobie

niech do

wolnomularstwa posdzi nie mona, bo pierwszy by filarem i reformatorem, drugi, sam mason, mia przystp
do pierwszorzdnych materyaów ródowych. Ale jednak
lektura ich dzie sprawia dzisiejszemu czowiekowi duo
przykroci: tyle w niej próni duchowej, pryskajcych
baniek, tyle pajczyny, która obsiada mózgi ludzkie, 'zaciemniajc trzewy pogld na wiat.
Ale taki to ju by czas i taka epoka. Dawne wie-

opaday w gruzy, nowe si jeszcze nie skrystalizoway. Std tyle w tych ostatnich szalbierstwa i szarlatastwa, pomieszanego dziwnie z mylami i prdami,
które stay si dzi powszechn wasnoci i podstaw
nowoytnych spoeczestw. Mona nawet, z pewnem prawdopodobiestwem susznoci, powiedzie,
masonerya
omnastego wieku bya form, bya niewiadom, w któr
róni ludzie, róne potrzeby, stosunki wleway tre odpowiedni a pod któr podstawiano dowolne wartoci.
wyjaowiaym do cna Lwowie omnastego wieku
treci ju prawie nie byo, wartoci mogy si dopiero
wytworzy. Dlatego te pustka duchowa przybieraa od
czasu do czasu groteskowe formy, a masonerya na grunzwaszcza
cie lwowskim zawsze bya naleciaoci obc,
gówna jej fala przypyna tu razem z pukami wojska
najezdniczego i niemieckiej biurokracyi. Bo ideay, dyplomy, odznaki, fartuszki, motki i kielnie masoskie
przywdroway do Lwowa w tornistrach oficerskich, w gowach kondotyerów stojcych na czele okupacyjnej armii
generaa Hadika, oraz w tobokach pierwszych urzdnirzenia

e

W

ków

cesarzowej Maryi Teresy.

Po za tern wszystkiem jednak bya masonerya towarzystwem tajnem. Byo w tern troch dziwnej niekonsekwencyi owieconego absolutyzmu i pastwa policyjnego, które tego rodzaju zwizki tolerowao, ale bya
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w

narodu podbitego jedyna droga dziaania pai narodowego.
Na
te drog weszli przy-

tern dla

t

trystycznego

najmniej najwybitniejsi
skiego

reprezentanci

w wieo utworzonej Galicyi.

spoeczestwa

Niektóre loe

pol-

w austrya-

ckim Lwowie miay polski charakter, charakteru tego
i przynalenoci swojej
do wielkiego Wschodu warszawskiego broniy dugo i wytrwale, a zwizane stosunkami
osobistymi i politycznymi z twórcami reformy Sejmu czteroletniego, prowadziy jego dzieo równolegle na gruncie
galicyjskim, dzieo, które znalazo swój póniejszy wyraz

w lwowskim „Dzienniku patryotycznych polityków",
jak w poparciu powstania Kociuszkowskiego, jak wreszcie w nieszczliwych próbach powstaczych po ostattak

nim

rozbiorze.

Ale to wszystko naley ju do ostatniej fazy dziaalnoci zwizków wolnomularskich we Lwowie, pochodzi
z czasów kiedy masonerya we Lwowie miaa ju swoj

dug

do

i
ciekaw history.
Historya ta rozpoczyna si od roku 1747, to jest od

chwili

zaoenia we Lwowie „Loy

bogi".
zrozumie, bo
„ trzech " to jeszcze atwo
symboliczn i ulubion cyfr farmazosk,
trzech

Dlaczego
trójka

bya

ale dlaczego

wanie „bogi"

to

ju

osobista

tajemnica

M

zaoyciela loy, Franciszka Longchampsa.
ten mieszka stale w Paryu i to wanie w czaprzepyna
sach, kiedy „sztuka wolnego murowania "
w tryumfie kana La Manche i wedug rytuaów szkockich
i angielskich
pracowaa zawzicie po paryskich gospodach i salonach. Nastrój zwizków pytagorejskich, obrzdów na cze Izydy, pokrewiestwo duchowe z arcykapanem Nehemiaszem, Rehabitami, Terapeutami, Esseczykami, a przedewszystkiem poczucie wspólnoci z budowniczym wityni Salomonowej ciel Hiramem poza-

e

kady szanuwracao ludziom gowy do tego stopnia,
czeladnika
za
przynajmniej
jcy si Francuz uwaa si
„wielkiego budowniczego wiata" i „murowa" zawzicie
stosownie do stopnia swojego masoskiego, uwiadomienia

i

tajemnic do których go

w loy

dopuszczono.
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Z tego róda wyniós „sztuk wolnego murowania
i Franciszek Longchamps,
który w pogoni za szczciem
i chlebem
zawita w czwartym lat dziesitku omnastego
stulecia do Polski.
Gdy za obok tajemnic masoskich,
posiada on take wybitne zdolnoci finansowe, przeto
znalaz atwe i chtne przyjcie na dworach najwybitniejszych panów polskich, którym sprytnie i dobrze prowadzi interesa pienine.
ten sposób wszed w stosunki
ze Stanisawem Mniszchem, Andrzejem Mokronowskim,
Konstantym Jabonowskim, z Potockimi, Lubomirskimi
i Sapiehami. Wród
transakcyi bankowych propagowa
równoczenie masonery, która noszc na sobie mark
francusk i stempel paryski, atwo znajdowaa posuch
w tych sferach i zwolenników. Tak powstaa „loa Trzech
braci" w Warszawie (1744), loa w Winiczu, a kiedy
ostatecznie Longchamps osiad na stae we Lwowie, przytu prawo miejskie i zaoy rodzaj domu bankowego,
to zakrzta si take
koo zaoenia loy masoskiej,
która pod nazw „trzech bogi" (Les trois Deesses) rozpocza na bruku lwowskim dziaalno swoj okoo roku
44

W

j

1747. Sam zaoyciel zosta oczywicie wielkim mistrzem
loy, a jej sekretarzem niejaki Le Roy.
Nie mogli jednak wolnomularze zanadto otwarcie
szasta si po Lwowie. Znana tu bowiem bya bulla pa-

piea

Klemensa XII, „In eminenti", potpiajca zwizki
masoskie, a zreszt duchowiestwo tutejsze nie znao
jeszcze wtenczas artów w sprawach religijnych. Std
te prawdopodobnie pochodzi legenda o tragicznym kocu
„loy trzech bogi". Mianowicie sekretarz Le Roy mia
wyjecha na chwilowy pobyt do Sambora i zabra ze sob
papiery loy. Tymczasem po dziewiciodniopobycie tame spotkaa go mier niespodziana,
a papiery wspomniane dostay si do rk Samborskiego

wszystkie

wym

który odesa je natychmiast do konsystorza
we Lwowie. Konsystorz rozpocz energiczne ledztwo,

proboszcza,

którego

wynikiem

byy

liczne

szlakowanych o masonery.

przeladowania osób, po-
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Jakkolwiek si jednak rzecz miaa

w istocie,

to prze-

ladowania te nie musiay by zanadto wielkie, skoro
samego mistrza loy „trzech bogi" Longchampsa spotykamy niebawem na krzele radzieckiem w ratuszu, jako
powanego, liczn rodzin otoczonego obywatela, penego lojalnoci, gdy na uroczej swojej Lonszanówce stawia pomnik cesarzowi Józefowi II., a lasek na wieczn
rzeczy

pamitk nazywa

Kaiserwaldem.

Co wicej spotykamy go równie przy robocie, gdy
niebawem przyszo do „murowania" nowej loy we
Lwowie.

Z

tern

wszystkiem

„trzy

kiego powodzenia na gruncie

w

boginie" nie

miay

wiel-

lwowskim, a jeeli im si

masoneryi naley poczesne miejsce,
pionierkami ruchu wolnomularskiego i pierwszym kwiatkiem masoskim, zakwitym na
niwie, która jak si póniej okazao wdziczn bya bardzo pod tego rodzaju posiewy.
dziejach

tutejszej

to tylko dlatego,

e

byy

H.

DZIECKO CNOTLIWEGO SARMATY.
Dwa mocne

budownictwa masoskiego, a rówgwiazdy na horyzoncie Wielkiego
Wschodu w Polsce, to jest Fryderyk Alojzy Bruhl, znany
w hierarchii masoskiej pod nazw „eues a gladio ancipiii" i August Moszyski
v eques a rupe alba coronata"
noczenie

filary

dwie

—

dawn lo „Trzech Braci" przez dodanie wystopni w r. 1767. w lo cisej obserwacyi pod

przenieli

szych

„Cnotliwego Sarmaty", która niebawem ju jako
pierwsza wielka loa polska staa si macierz ló prowincyonalnych w Malborgu, Gdasku, Biaymstoku i... we

godem

Lwowie.

Lwowska
„loy trzech
dla

córa „cnotliwego Sarmaty" przybraa

nazw

w

czasie

biaych orów". Zaoona w

Lwowa najnieszczliwszym

i

r.

1769,

przeomowym, skupia

MASONERYA WE LWOWIE.

169

loa przede wszy stkiem niedobitków z pod znaku „trzech
bogi", wród których znalaz si take znany nam ju
bankier Franciszek Longchamps, a nastpnie ywioy, jakie
w tym awanturniczym czasie byy pod rk. Mimo zacakowicie nie sprzyjajcych sztuce wolnego
murowania, wykazaa loa „Trzech Biaych Orów " bardzo
duo ywotnoci przetrwaa pierwszy rozbiór Polski,
przesza bardzo ciekawy i charakterystyczny spór o swoj
wreszcie staa si punktem
terytoryaln przynaleno,
mieszek,

a

zbornym
i

najbardziej eleganckiego

napywowych ywioów

wiata

szlachty polskiej

austryackich.

Jeeli nie znamy ani wielkich mistrzów, ani dziaalnoci loy „trzech biaych orów" za ostatnich lat panowania polskiego we Lwowie, to wiemy przynajmniej,
czego ona chciaa od siebie, od swoich czonków i od masoneryi wogóle. Obowizywaa j bowiem ta sama ustawa,
co prowincyonalne loe „Cnotliwego Sarmaty", a ustawa
ta wykluczaa przedewszystkiem od udziau w wolnomularstwie

ludzi,

wymagaa
noci

i

oddanych

niskiemu zawodowi, a zreszt

jedynie dobrego charakteru, otwartoci, skrom-

szlachetnoci.

—

—

powinien by
chrzecianinem, jakiegokolwiek wyznania. Wszelki ateusz
Poniewa cnota jest podstaw
jest na zawsze wygnany.
caej masoneryi, przeto mason powinien uznawa najwyszego budownika wiata, który go stworzy i w którym
mieszka wszelka mdro. Kady rozpustnik, kady czowiek zepsuty, skalany jakimkolwiek brzydkim czynem,
kady dewota drobiazgowy, hipokryta, lub bezbonik bdzie usunity i droga do wszystkich ló bdzie dla na
zawsze zagrodzon. To samo wykluczeni
ludzie ob-

„Kady mason

czytamy

tam

s

dueni

i

bankruci, a nareszcie wszelki satyryk,

kalumniator, autor pism nieobyczajnych

gryzcy

i czernicych".
Póniejsze dzieje loy „trzech biaych orów" dowiody
niejednokrotnie,
bardzo wielu jej czonków znalazo si niezwykle daleko od opisanego powyej ideau
dobrego masona. Ale ju i u samej kolebki dziecicia „cnotliwego Sarmaty" by lot „biaych orów" obwisy do cna

i

e
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peen
si nad

rozpacznej bezsiy. Miasto orlich skrzyde

ponury
dów, a

jk

i

t
w

ziemi pusty

omota

brawury,
rzezi humaskiej, gorzay widma poogi i morsamym Lwowie, nieludzki, peen miertelnej

trwogi ryk hajdamactwa,

trzask konfederackiej

krwawej zemcie powiconego

tumi

wszystkie poloty ducha.
Na tej ziemi ju nikt nie

opuci rce

budowa onego

czasu

—

ciela Hiram, sam nawet „wielki budowniczy
swe oczy od tej smutnej, biednej

wiata u odwróci

sn

krainy.

W chwili

ostatecznego przesilenia tragedyi dziejowej

Lwowem

od strony Kulparkowa duga linia
wojsk austryackich. Nie byo w miecie ani jednego czowieka, któryby przeczuwa co niesie ze sob ta chmura
grenadyerów, huzarów, dragonów, trójktnych kapeluszy,
konopiastych harcopców, wieccych „lederwerków i odwinitych kabatów. Ale ju chyba najdzikszej fantazyi byo
potrzeba, aeby przypuci,
te szeregi zdroone, a zbrojne
nios miastu naszemu, od strony Kulparkowa, wiatoburcze
ideje,
zaczyn myli „budowniczej i mnogo wakich,
nawet zawrotnych tajemnic masoskich.
U onierza austryackiego, co prawda, tajemnic tych
nie byo, bo ten onierz, dawiony nieludzk dyscyplin
dezerterowa masowo w obliczu „zdobytego miasta — ale
wród „subalternów oficerów masonerya tkwia ju bardzo
zabielaa nad

44

e

a

44

44

44

gboko.
Bo

drobni kondotyerowie wydeptali konno, albo
kijem oficerskim w rku olbrzymie dzierawy
Habsburgów od skwarnego nieba woskiego, po przez zasobne miasta niemieckie i tuste puszcze wgierskie. I unopieszo

sili

ci

z

zewszd echa namitnych

canzon,

wspomnienia prze-

—

przygód, awantur
a wród pamitek
miosnych tuay si take gsto dyplomy, stopnie, insygnia
masoskie, pozbierane z rónych stron wiata.
ten sposób zabysa na horyzoncie lwowskim

lotnych mioci,

W

pierwszorzdna gwiazda masoska
wojsk austryackich von Clemensa.

w

osobie porucznika
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Jan Marcin von Clemens przyby do
z

pukiem

piechoty Tillier

i

z
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Lwowa razem

bogat przeszoci wolno-

mularsk. Jeszcze w Luxenburgu otrzyma stopie szkocki
mnóstwo francuskich stopni wyszych, w czasie chwilo-

i

w Pradze wszed w stosunki z tamtej szemi
w hierarchii austryackiej zajmoway przodustanowisko. We Lwowie jeszcze dobrze miejsca nie za-

wego

postoju

loami, które

jce

ju przystpi do organizacyi wszystkich
ywioów masoskich, a w dziejach masoneryi

grza, a

—

tutejszych

lwowskiej

—

zachwytem Abafi
rol epokow. Warto si tedy przypatrzy bliej tej interesujcej
odegra

jak powiada z

postaci.

Wszystko jednak, co wiemy o tym „epokowcu"
copfie

do

i

trój graniastym

kapeluszu, wskazuje,

w har-

e by to mistyk

moe nawet nie szarlatan, ale
przewrócona „tajemnicami" masoskiemi i to,
do granic maniactwa i umysowego obdu. Pozna si
te na nim od razu taki szczwany lis, jak ex -kapucyn
i profesor hermeneutyki na uniwersytecie lwowskim Innocenty Fessler i w ten sposób homeryczny opisa swoj
z nim rozmow na temat najwyszych tajemnic masonii.
„W kilka miesicy po przyjedzie moim do Lwowa
tak opisuje Fessler to spotkanie
zgosi si do mnie brat
Clemens, który dopiero co wróci z prowincyi. Po bardzo
tajemniczym wstpie o wzniosej wiedzy wolnomularstwa,
którego wysuchaem z wielk uwag, zada on odemnie
hebrajskiej biblii, a odszukawszy 23 rozdzia drugiej ksigi
Mojeszowej, kaza mi przetumaczy wiersz 20".
Dla zrozumienia rzeczy dodajemy,
odnone miejsce
w biblii brzmi w przekadzie polskim: „Oto ja poszl anioa
mojego, któryby szed przed tob, strzeg na drodze i sprowadzi ci na miejsce, którem nagotowa".
„Uczyniem zado jego daniu
opowiada dalej
trywialnego pokroju,

raczej

gowa

a

—

—

e

—

Fessler

—

przetumaczyem odnone miejsce

i

nakadem moich

si cofn.

z

caym

wiadomoci. Clemens jednak

—

zadowolony z tumaczenia. Tutaj — woa
obec którego kada wiecka uczono musi
Czy znajdzie si te jaki wzniosy umys,

by wcale
jest punkt, w
nie

filologicznych
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któryby potrafi rozwiza siedem pieczci tego miejsca,
zawierajcego wszystk wiedz wolnomularsk ?"
„Nigdy nie miaem zwyczaju sprzeciwia si fantastom,

omiesza. Chodzio mi raczej o to, aby ich ponaprowadzi na drog rozumu, albo te powikszy
zakres moich wiadomoci o zboczeniach ludzkiego umysu.
Nie oponowaem tedy zupenie bratu Clemensowi i zapewniem go tylko,
jakkolwiek wanem i w tre bogatem
wydawa mu si moe wspomniane miejsce biblii, to ja
jednak, o ile chodzi o wiedz wolnomularsk
oddaj
pierwszestwo wersetowi: „Do mnie, którzy jestecie dzieci
albo ich
woli

e

—

Jehowy".
przy tern mylaem i jeszcze mniej
powiedzie, o tyle sowa moje zrobiy
piorunujce wraenie na moim gociu. Po krótkiej pauzie
zdumienia, rzuci mi si z uniesieniem na szyj i pocz
mnie zapewnia,
w wiedzy wiadomoci tajemnic wolnomularskich, przewyszam wszystkich masonów lwowskich.
Napróno go zapewniaem,
tak nie jest. Bra to tylko
na karb mojej skromnoci i obsypywa mnie coraz bardziej
entuzyastycznemi pochwaami."
odpowiedzialTyle Fessler. Pozostawiajc jednak

„O

ile

jednak

mao

przez to chciaem

e

i

e

no

ca

za insynuacy o stanie

umysowym epokowego

dzia-

acza na polu masoneryi lwowskiej, reformatorowi wolnoomówimy dziaalno Clemensa na gruncie
mularstwa

—

lwowskim.
Jak ju wyej wspomniano przystpi porucznik Clemens do zorganizowania ywioów masoskich we Lwowie,
Ich to
przedewszystkiem za kolegów swoich oficerów.
wic przedewszystkiem zebra razem Clemens, a wystarawszy sie o patent od prefektury masoskiej w Pradze,
„pod trzema sztandarami" (Zu. den
otworzy z nich
Uroczyste otwarcie tej loy, zoonej
drei Sandaren).

—

lo

—

odbyo si
dnia 29. kwietnia 1774, a pierwsz jej czynnoci bya
proba do prefektury praskiej o znienie wkadek pieninych, a to ze wzgldu na szczup kiesze oficersk.
Doda przy tern naley, e wkadki byy istotnie wysokie.

wycznie

z oficerów austryackiego garnizonu
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wynosia 25

fi.,

far-

30 kr., rkawiczki 1 fi., odznaka masoska 1 fi.,
wstka do kapelusza 17 kr., a nadto skadka na ubogich,
na koszta utrzymania loy itd., przyczem przy przejciu
do dalszych stopni masoskich koszta te jeszcze si podnosiy.
Zaatwiwszy si w ten sposób z
„pod trzema
sztandarami", zwróci Clemens baczn uwag na istniejc
ju
polsk „pod trzema biaymi orami". Od tej te
chwili rozpocz si w niej icie masoski ferment, który
tuch 1

fi.

lo

lo

Clemens podnieca jeszcze dwulicowem swojem postpowaniem. Co prawda byo dosy powodów do wytworzenia
si bardzo mtnych i zawikanych stosunków i
byo
intrygantów, awanturników, indywiduów^ z pod ciemnej
gwiazdy, którzy w tej mtnej wodzie umieli wyawia zote
rybki osobistego interesu i nienasyconych ambicyi. Z jednej
strony uroszczenia prefektury praskiej, która na mocy przynalenoci Lwowa do Austryi zagarn chciaa i wpywy
i, co waniejsza, wkadki masoskie, z drugiej strony przywizanie wielkiej czci czonków do swojej macierzy warszawskiej, stanowisko naczelnej wadzy masoskiej, konwentu w Brunwiku, który w aden sposób nie chcia
uzna stosunków wytworzonych rozbiorem Polski, cienie
czonków rekrutujcych si z biurokracyi austryackiej do
Austryi — wszystko to wywoao ogromny chaos, trwajcy

do

zakoczony ostatecznie rozbiciem wszystkich organizacyi masoskich we Lwowie.
Przede wszy stkiem jednak kto siedzia w „loy trzech
biaych orów" na wszystkich jej stopniach szkockich, kto
jej naw kierowa i kto j rozbija?
Dusz caego przedsiwzicia by Jan Fryderyk Preschel, bankier lwowski, utrzymujcy rozlege stosunki z domami bankowymi caej Polski, a sam ruchliwy przemysoprzez lat kilka, a

zaoyciel wielkiej fabryki garbarskiej w Busku, której
bankructwo wywoao wielkie przesilenie w Galicyi. Obok
niego sta dawny nasz znajomy Franciszek Longchamps r
dalej kupiec lwowski Szymon Rodier, a wreszcie cay
szereg pierwszorzdnych nazwisk szlacheckich: ks. Poniski
wiec,
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z

ywca,

pukownik wojsk polskich, Stanisaw
Tulczyna, ks. Wgierski proboszcz z Buczacza,

br. Lesseur,

Potocki z

podskarbi koronny

Poniski,

kanonik ks. Sierakowski
Hoszowski, Mikoaj Potocki, starosta halicki (ur. w r. 1758), Mossakowski z Tulczyna, ks. Franciszek Lubomirski z Rozwadowa, szambelanowie Adam Moszczeski i Kamieniecki, Eljasz Konarski,
Piotr Chrzanowski z Uhrynkowiec, Antoni Ostroróg, Micha
Baowski, ks. Kalikst Poniski, Jerzy Lubomirski, Micha
Czacki, Józef Stadnicki, Wojciech Mier, Micha Dydyski.
Rafa Chooniewski, kapitan wojsk polskich Andrzej Pietrzykowski, adjutant Józef Moszczeski, szlachcic Bogatko,
Aleksander Witkowski i w. i.
Bezporednio po zaborze Galicyi zaroia si loa przedstawicielami austryackiego wiata urzdniczego i biurokratycznego. Wymieniamy tylko najwaniejszych z tej katez

Krakowa, Antoni

czonków loy

goryi

Siedlicki,

ks.

„trzech biaych

Gallenberg, podkomorzy

i

orów u

:

hr.

Zygmunt

radca gubern. hr. Fr. Guicciardi,

W. v. Guinigi, hr. Rud. Strassoldo, radca gubern. v.
Beeckhen, dr. Józef Bitelmy, Kreishauptman v. Piller ze
Sambora, inynier d'Eckholm, in. Pierre Denis Guibaut,
hr. Zygm. Auersperg, chirurg Jan Catterini, praktykant
konceptowy hr. Trauttmannsdorff, radca apelacyjny hr.
0'Donnel, dalej kupcy lwowscy Jan Tomasz Frey, Fryd.
Mellhorn, Mikoaj Pradell, Hieronim Luft, Józef Briggenti,
a pozatem cay szereg niszych urzdników najrozmaitszych
dy kast ery i, o nazwiskach tak mao mówicych,
lepiej je
radca

e

zostawi

w

spokoju.

W kadym jednak razie ten obcy, napywowy, a butny
przy tern

ywio

mistrzem

by hr.

pochwyci niebawem
rzdów loy „pod trzema orami *. Ju
ciardi,

w swoje rce ster
w 1777 wielkim
r.

Gallenberg, naczelnikami Preschel

zastpcami Guinigi

i

i

Guic-

Strassoldo, sekretarzem proto-

Trybunau Franciszek Fitzek, mistrzami ceremonii
mówcami abbe Baudin i sekretarz gubernialny Karol

kolista
i

Schmeltz, skarbnikiem kupiec Frey.

Jak wida z powyszego zestawienia, byo to towarzystwo bardzo rónorodne i niezharmonizowane, w miar
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za napywu urzdniczego o coraz wybitniej szem zabarwieniu czarno - ótem. Widomym za znakiem tego bya
forma pieczci, uywanej przez lo. Pierwotnie bowiem
uywaa loa pieczci, na której wyobraone byy trzy
ory w bkitnem polu i w obramieniu lici dbowych,
w czasach za póniejszych znalaz si na teje pieczci
dwugowy orze austryacki i co w rodzaju dwu kijów na
krzy zoonych.
Jako

loa

„trzech

filialna

loa

Wielkiej

Loy

polskiej,

naleaa

biaych orów u do ló polskich, których naczel-

gow w chwili pierwszego rozbioru by hr. Fryd.
zi „królika Rusi" Salezego Potockiego. Mimo supów kordonowych uwaa Briihl lo „trzech orów" za nanikiem

i

Briihl,

lec w

dalszym cigu do jego juryzdykcyi masoskiej,
a dowiedziawszy si,
tak znakomity mason, jak von
Clemens bawi we Lwowie, poprosi go, aby jego imieniem
odby wizy tacy loy lwowskiej i o jej stanie
sprawozdanie do Warszawy.
kopotliwe. Jako
Pooenie Clemensa stao si

e

zoy

do

oficer armii zaborczej

musia uznawa przynaleno

za-

branego kraju do Austryi, jako mistrz loy „pod trzema
sztandarami", patentowanej przez prefektur prask, nie móg
nie uzna jej kompetencyi i prawa do innych ló lwowskich,
jako wolnomularz wreszcie przejty by zapewne sporym

entuzyazmem dla tak wielkiej figury masoskiej jak Briihl.
Z kopotu próbowa go wybawi w sposób równie
dowcipny, jak nieuczciwy, prefekt naczelny praski hr. Kinigl.
Poradzi mu mianowicie, aeby zwizytowa
„trzech
biaych orów", ale prefekturze warszawskiej przedstawi
stan jej w bardzo ponurych i opakanych barwach, w nadziei,
Warszawa machnie po prostu
na Lwów,
zostawi go wasnemu losowi, a wtedy nic nie bdzie stao
na przeszkodzie rzdom praskim.
Von Clemens nie postpi jednak w myl tej salomonowej rady. Wykazawszy si penomocnictwem Briihla
zwiedzi
„trzech biaych orów", znalaz j, tak pod

lo

rk

e

lo

wzgldem liczby czonków, jak i prac przedsiwzitych
w kwitncym stanie, a korzystajc z chwilowego pobytu
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Brtihla

w

Krystynopolu,

pojecha do niego

i

zoy

mu

Wynikiem tego sprawozdania bya
kwestya przynalenoci loy lwowskiej pozo-

ustne sprawozdanie.

umowa,
stawion
skiemu

e

w

konwentowi masoBrunwiku. Tymczasowo za loa zostanie pod

zostanie do rozstrzygnicia

zarzdem prefektury praskiej, ale w ten sposób, e wszystkie
wkadki czonków loy „trzech biaych orów" prowadzone

bd

osobno i osobno przechowywane.
Konferencya ta odbya si 21. maja 1766, ale tymczasem konwent w Brunwiku, najwysza wadza masoneryi
jeszcze w r. 1775 nie uzna faktu rozbioru Polski i w obec
projektu podziau masoneryi, stosownie do zmian terytoryalnych, wywoanych rozbiorem, zaj odporne stanowisko.
Gdy za Clemens wbrew powyszej umowie z Bruhlem
i ulegajc yczeniom niemieckich czonków loy „pod trzema
orami", chcia drog faktu zwiza j z prefektur w Pradze,
podnieli znowu przeciwko temu protest polscy czonkowie,
nie pozwalajc wysya wkadek, które tymczasem urosy
do powanej sumy 2.000 fi. i 700 fi. funduszu ubogich.

Daremne byy

daremne
przewleka korespondencya z Bruhlem w sprawie dobrowolnego ustpienia
Lwowa. Dyrektoryum w Brunwiku okazao si nieubagane, tak,
prefektura praska zamiast upragnionych pienidzy lwowskich wysza z caej sprawy olbrzymio skompromitowana. Wr. 1778 dao jej mianowicie dyrektoryum
kompetencya Pragi rozniedwuznacznie do zrozumienia,
ciga si tylko na kraje czeskie i po za granice Czech
wyj nie moe. Austryacka za okupacja Galicji, jako
czci dawnej Polski, nie moe mie zastosowania w ustata prowincya i nadal pozostaje
wach masoskich, tak,
pod zwierzchnictwem prefektury warszawskiej.
Zasadnicze to stanowisko konwentu przewrócio do
dziaalno Clemensa i zburzyo wszystkie
góry nogami
on mianowicie do tego,
jego nadzieje i ambicye.
aeby zosta wielkim komturem wszystkich ló galicyjskich,
które zaczy wyrasta na prowincyi, jak grzyby po deszczu.
„pod
Dnia 24. czerwca 1775 otwarto w Zaleszczykach
zabiegi prefektury praskiej,

instancye do prefektury warszawskiej

i

e

e

e

ca

Dy

lo

•o

i
o
ag

o
pq

i
I*
•N

c

w

H
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sztuk zota",

której mistrzami byli

przez krótki czas

trwania dyrektor dystryktu br. Fuchs
z Mielnicy, w lutym 1776 powstaa

pod nadziej", której skad stanowili
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i

jej

Jan Lanckoroski

w

Samborze „loa

wycznie urzdnicy,

w r. 1779 wreszcie w Wieliczce loa „Hernan
ówiem " nieco póniej w Tarnowie loa
i

pod czarnym
„pod trzema

wstgami a
Nad nimi
.

wszystkimi, nie wyczajc lwowskich ló
„pod trzema sztandarami" i „trzech biaych orów" stan
miaa, jako loa macierzysta, zaoona w roku 1778 przez
Clemensa loa „Józef pod cesarskim orem" (Josef zum
kaiserlichen Adler), której on sam zosta wielkim mistrzem.
Wszystkie jednak nadzieje pokrzyowao stanowisko dyrektoryum w Brunwiku, a gdy i na miejscu znalazo si
ywioów „rozkadczych", powsta std prawdziwy
bigos masoski i chaos poprostu nie do wybrnicia.
Niemieccy czonkowie loy „trzech biaych orów" wysyali do Pragi poufne memoryay z daniem przyczenia
do tamtejszej prefektury, której firmy uywali ju nawet
na wystawianych przez siebie dyplomach, w loy „pod trzema
sztandarami" zaczo co mocno cuchn nieporzdkami finansowymi, na posiedzeniach przychodzio do scysyj i awannawet zaczy pamflety i paszkwile na Clemensa.
tur,
Zrozpaczony tern wszystkiem postanowi on w porozumieniu
z prask prefektur zamkn
„trzech biaych orów",
powiadajc: „niech powiewaj tylko same trzy sztandary
i
ryby z Wisy do Modawy, bo w Wile i tak jest
zaduo rybaków". Polscy jednak czonkowie oparli si
zamkniciu. Do tego wszystkiego znalazo si jeszcze paru
awanturników z pod ciemnej gwiazdy, tak,
niebawem
Wschód lwowski przedstawia obraz zupenego zamienia.
Do tych awanturników nalea w pierwszym rzdzie
Cheualier d'Arnaud. Francuz gadki, wymowny, peen elegancyi i galanteryi potrafi si wcisn do potnej familii
Potockich, u której zaywa wielkiego miru i powaania.
Nie pytano go o przeszo, ale darzono go wprost lekkomylnem zaufaniem, z którego ten rycerz przemysu wszechstronnie korzysta. Doszo do tego,
zalubi potajemnie

do

kry

lo

pdz

e

e

O szarym Lwowie.

12
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Potock, a w loy „trzech biaych orów" postpowa
najwiksz bezceremonialnoci. Midzy innymi napad
na Clemensa zarzucajc mu cay szereg niehonorowych
postpków, co wywoao dug i rozwlek pisanin w Pradze,
ledztwa, wyjanienia i t. p. komerae. Ostatecznie gdy lub
jego z Potock wyszed na jaw, pocza familia bada jego
przeszo, celem przekonania si, czy jest on istotnie

któr

z

Cheualier Thoneur. Badanie przynioso
rezultat.

e

Pokazao si,

nie jest to

zgoa nieoczekiwany

aden

d'Arnaud, ale

pospolity Coffre, syn poczciwego paryskiego tapicera. Dla

uniknicia

wic

skandalu

daa mu

familia Potockich 130

e

si
dukatów rocznej pensy i pod warunkiem jednake,
z kraju raz na zawsze wyniesie.
Innego pokroju czowiekiem by Abbe Baudin, mnich
francuski, który wypyn we Lwowie w r. 1776. Ksiyna
wyszczekany i kuty na wszystkie cztery nogi, uzna Lwów

róda

za najodpowiedniejszy teren do swoich operacyi.

masoskie nazywaj go „wielkim

by

to wielki blagier,

obejciu zwaszcza

z

,

w istocie jednak

atwy w towarzyskiem
modzie, której imponowa swoj

samochwalca,

wolnomylnoci.
tym dziwnym

W

mowc

a

czasie,

gdzie

kady goni

za

jak

tajemnicz a nieznan prawd, wystarczyo powiedzie,

e

si

jest

wacicielem tajemniczej wiedzy, aeby uzyska

odrazu szerokie koo zwolenników, idcych z barani tpoci na lep pierwszego lepszego oszusta. Abbe Baudin

e

jest
nie omieszka oczywicie gosi kademu na ucho,
wtajemniczony w najwysze tajemnice wolnomularstwa,
a wobec tego powodzenie jego na bruku lwowskim byo
zapewnione.
Do tego wszystkiego zwcha si z cheualier
d'Arnaudem i do spóki z nim zacz formowa
po-

—

lo

ktn, rozdawa,

naturalnie za opat, rozmaite stopnie
wolnomularskie. Doszo do tego,
nawet w kawiarni
jak si skar prawowici masonowie
rozdziela naiwnym

e

—

—

wysokie stopnie masoskie i wystawia im patenty.
Dla obu lwowskich ló byy poktne knowania chytrego a niespokojnego mnicha, bardzo przykre i tem boleniejsze,
Baudin mia due zachowanie zwaszcza

e
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modziey. Wystpi przeciwko niemu

napitnowa

nie

byo mona, w obawie

jesz-

wikszego skandalu. Smutny jednakowo koniec przyjaciela jego d Arnauda i pojawienie si jeszcze wikszego
cze

awanturnika w osobie Józefa Beduzziego pooyo kres
dziaalnoci Baudina. Da si przebaga, wstpi napowrót
do loy „trzech biaych orów", a udzielone mu tam jakie
dygnitarstwo zamkno mu niespokojne usta do reszty.
Wspomniany Józef Beduzzi wysadzi z sioda Baudina tylko dlatego,
by jeszcze wikszym „mówc" od
niego i przystpi odrazu z nowym rokiem 1778 do zaoenia we Lwowie „teoretyczno-salomoskiej" loy „pod
trzema biaemi róami". Zadaleko by zaprowadzio teoretyczne rozwaanie salomoskich zasad tej loy. Do,
miaa ona przygotowywa do wyszych stopni masoskich, przyczem Beduzzi dawa niedwuznacznie do zrozumienia,
nawet poza tymi najwyszymi stopniami, posiada on daleko waniejsze i subtelniej sze tajemnice.
Naturalnie,
ci wszyscy, którzy zapacili odpowiednie
taksy i nasuchali si bredni Beduzziego, poczli wreszcie
napiera na niego, aeby im zdradzi te subtelne tajemnice. Skutkiem tego Beduzzi znalaz si w srogiej opresyi,
z której, jak zobaczymy póniej, wywin si w spoób
dowcipny i ze skutkiem niespodziewanym.
Wród ostatecznego ju chaosu i zamieszania, kiedy

e

e

e

e

e

zdawao si,
i najwikszy budowniczy
nic Wschodowi
lwowskiemu nie pomoe, wypyn jeszcze jeden mnich
„Abbe de Lilii", jako bohater skandalicznej afery
jak
zapewnia Clemens prask prefektur. Jaka to bya afera
niewiadomo, domyla si tylko mona,
chodzio o denuncyacy loy „trzech biaych orów" o przeciwne Austryi
knowania. Wskutek tej denuncyacyi nakazaa cesarzowa
Marya Teresa gubernium lwowskiemu, aeby zwrócio
uwag baczn na dziaalno loy „trzech biaych orów".

—

e

Cesarskie to rozporzdzenie
tek.

miao pioronujcy

sku-

Caa urzdnikierya zacza w popochu ucieka z loy.

Gdy za na krótko przed tern przeniesienie garnizonu
lwowskiego zadao miertelny cios take i loy „pod trzema
12*
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sztandarami*

4

gdy wreszcie na jednem

,

czonków rzucio si na

z

posiedze dwu
w ogólnym

siebie ze szpadami, a

rozgardyaszu kasy er „ trzech orów" nie móg jako znale
nigdy czasu ani sposobnoci do zoenia rachunków, caa,
z takim trudem przez Clemensa utworzona, organizacya

mg

masoska rozwiaa si w
niemiy

fetor

Jeeli
koniecznie

i

zawizki do

i

dym, zostawiajc jeno

dalszej akcyi.

ju mowa
take

i

o fetorze, to wspomnie potrzeba
o Rudolfie hr. Strassoldo. By on, jak

ju wyej wspomnielimy, zastpc

mistrza

loy

„trzech

biaych orów", a pozatem starost cyrkularnym lwowskim.
Sfery wiedeskie miay w miej pamici manifestacy lojalnoci,

któr

Strassoldo

zaaranowa midzy ydami

w Brodach, skutkiem czego mody
móg si z ca susznoci uwaa

i

przystojny

hrabia

za benj aminka rz-

dowego.
I

dow

ten to benjaminek

zakoczy karyer swoj urz-

e

masosk

takim niebotycznym skandalem,
poczciwy Lwów zarówno masoski, jak dewocyjny, urzdowy jak i prywatny, duchowny i wiecki, przez dugi
czas nie móg po prostu przyj do siebie.
Hr. Strassoldo mianowicie mia podwójne szczcie:
do kobiet i do atwego zacigania dugów. adne serce
niewiecie nie mogo mu si oprze, kady lichwiarz uwasi za szczliwego, gdy móg zosta wierzycielem
hrabiego. Oba te dary fortuny ju w Tryecie wywoay
trudne komplikacye w yciu hr. Rudolfa, we Lwowie
za stay si przyczyn jego zguby. Mimo bowiem
powanego oenku z hr. Szirmay, mimo wysokiego stanowiska urzdowego i w hierarchii masoskiej, zdoa
i

a

do

hr.

Strassoldo

nawiza we Lwowie

skandaliczny

stosu-

nek miosny, sta si klientem wszystkich chaaciarzy
poyczajcych pienidze, a nareszcie zrobi „manco ka-

w

funduszach kasowych na 6.615 zr.
starego prawa austryackiego urzdnik dopuszczajcy si defraudacyi karany by mierci. Nie czekajc tej ostatecznoci, pozostawi Strassoldo on, urzd,

sowe"

Wedug

insygnia

masoskie

i

drapn

ze

Lwowa razem

z

dam
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synny awanturnik

e

w

y

Cassa-

pamitnikach swoich,
on na Wooszczynie, a potem w Konstantynopolu, gdzie przyj
mahometanizm.
nova, powiada

W

„osieTymczasem Lwów cay wrza od sensacyi.
roconej" loy przestano zupenie „murowa", gawied
uczestniczya w wielkiej publicznej licytacyi ruchomoci
domowego hrabiego, sfery za prawnicze
i urzdzenia
miay ogromny kopot z ukaraniem defraudanta in effigie.
Mimo bowiem ucieczki hr. Strassolda, wyda na
niego lwowski trybuna wyrok mierci, który mia by
wykonany symbolicznie. Kazano przeto wymalowa portret delikwenta, oprawiono go w ozdobne ramy, poczem

kat

mia go zawiesi na

m
niu

jednak wniosa rekurs
jako

jej,

szlachcic

Przeciwko powieszehrabiego, twierdzc,

szubienicy.

ona

moe by

e

tylko

mieczem city.

Trybuna przyzna suszno temu zapatrywaniu, ale kat
owiadczy, e nie potrafi
gowy portretowi. Wobec
tego skazano portret na spalenie, co znowu wywoao re-

ci

monstracye ze strony rodziny, jako niesuszne zaostrzenie
kary, gdy palono zbrodniarzy na stosie tylko za herezy
i faszowanie monety. Subtelnoci te prawne rozstrzygn
dopiero cesarz Józef II,
portret przybi do szubie-

kac

a wyrok

nicy,
i

plakaty

w

czteru

jzykach ogosi przez gazety

20

Taki

).

by

los

jednego

z

najwyszych dygnitarzy loy

„trzech biaych orów".

W

takich

warunkach von Clemens, który

w mi-

dzyczasie posunity zosta do stopnia kapitana, a potem

zoy

mundur wojskowy, cofn si w zacisze ycia prymarzc jednak cigle o najwyszych tajemnicach

watnego,

masoskich.
Z sielankowych wreszcie dziejów loy „trzech biaych
lokal jej i siedziba
orów" wspomnie jeszcze naley,
znajdowaa si naprzeciw gównego wchodu do ratusza,
co nawet dao powód malkontentom do utyskiwania,
loa postpuje niedo ostronie, naraajc si na argusowe spojrzenia panów ratuszowych. Bo pomimo caej

e

e
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ywoci ruchu masoskiego, nie cieszy si on we Lwowie zbyt wielk popularnoci, a nawet walczy musia
„z pewnemi uprzedzeniami" do tego stopnia,
wspólny
bankiet obydwu ló lwowskich odby si musia w r. 1775
w jakiej bliej nieoznaczonej miejscowoci o pótorej
mili od miasta.
czasach póniejszych czuli si widocznie masoni
bardziej pewnymi, bo uroczysto w. Jana w r. 1777,
obchodzono bardzo wystawnie, wprawdzie take za mia-

e

W

stem, ale ju nie tak daleko, bo w tak zwanym ogrodzie
Preszlowskim. Jedna ze sal budynku tam si znajdujcego udekorowan bya „zupenie na sposób pustyni w.

Dla

Jana".

tern

wikszej

za

sprowadzono

parady

a

om

par widocznie specyalnie masoskich lichtarzy, supy, obrazy i zason.
z Pragi

Uroczystemu zebraniu prezydowa sam Clemens,
obecnych byo 64 braci, a koszta caej zabawy poniosy
obydwie loe po poowie.
takich chwilach uroczystych jedyny cie na masonery pada tylko od strony pastorau arcybiskupa Sierakowskiego. Nie majc ju za rzdów austryackich
wadzy, nie móg wystpi przeciwko masonom agresywnie, ale za to odmawia im stale naboestwa w dniu
w. Jana. A by na tyle przebiegym,
zakaza duchowiestwu odprawia w dniu tym naboestwo na czyjekolwiek, choby pozornie obojtne zamówienie.

W

do

e

m.

SEMIFORAST.
Mimo

ló

lwowskich, wolnomularstwo nieupado, ale zdumiewajco szerokim strumieniem rozlao si po caym kraju. Kady kto chcia, czy
tylko,

e

nie chcia
toci i

rozbicia

nie

móg

dy

za

cen

si nasucha tajemnic masoskich do

do udoskonalenia siebie

coraz to

umiarkowasz.

i

sy-

rodzaju ludzkiego

W miar

bowiem

licznej
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poday spaday te ceny patentów masoskich do kilku
guldenów. Autor „Trzydziestu listów o Galicyi" powiada:

„W

tym bogosawionym kraju

w adnym

hotelu ani ka-

mona si opdzi

od werbowników masoskich, którzy o znakomitoci ló swoich opowiadaj cuda
i za
kilka guldenów ofiaruj wstp do nich. Z drugiej
strony niektórzy starostowie staraj si wszelkimi sposobami przecign na stron masoneryi podwadny sobie
personal urzdniczy. Przyjmuje si wic szlacht, oficerów
werbunkowych, urzdników cyrkuowych, felczerów, aptewiarni

nie

karzy, perukarzy,

krótko

mówic

ludzi

kadego

maj par

rodzaju,

4

guldenów do stracenia*
Masonerya lwowska doznaa szczególnie walnego po-

którzy tylko

parcia skutkiem
zefa

II.

.

zaoenia we Lwowie przez cesarza JóZebrane z rónych stron wiata

uniwersytetu.

z najrozmaitszych ywioów zoone grono profesorskie
sprzyjao jak najbardziej celom masoskim i „sztuk wolnego murowania" prowadzio w najrozmaitszym, nieraz
bardzo egzotycznym i awanturniczym zakresie. Byo bowiem wród profesorów uniwersytetu józefiskiego tyle
postaci interesujcych, ile ich nie wióz „ nigdy aden okrt
poszukiwaczy zota "
jak powiada tego uniwersytetu
i

—

historyk.

Wród

tych postaci znalaz

si take

filar

wolnomu-

larstwa wiatowego, póniejszy reformator masoneryi „uno-

szca si

—

—

posta gigantyczna, wiecca zdaleka, jak sup ognia przed ludem
izraelskim" — czyli jednem sowem Innocenty Fessler.
yciorys tego czowieka brzmi jak romans nieprawdopodobnie fantastyczny, peen niezwykych przygód,
z

ciemnoci

jak powiada Abafi

awanturniczych kolei losu, dramatycznych scen i wszelakich nadzwyczajnoci. Syn wachmistrza w maem wgierskie

m

miasteczku, kolejno mnich zakonu Kapucynów, sen-

sacyjny odkrywca tajemnic lochów wiziennych kapucyskich, doktór w. teologii, profesor hermeneutyki Starego

Testamentu na uniwersytecie lwowskim, autor dramatów,
romansów, prac historycznych, nauczyciel prywatny, organizator ló masoskich, profesor Akademii w Peters-
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burgu

i

szkoy

w

Saratowie, a nareszcie

w

superintendent

by Fessler natur dziwniespokojn, umysem skomplikowanie awanturnicz
nym, czowiekiem, który móg wyró tylko na tle niezwykej epoki, w której mu
przyszo
dziaa.
wyzna

ewangelickich

Rosyi,

i

y

i

Pobyt swój we Lwowie i na katedrze uniwersyteckiej, od 9. marca 1784 r. do r. 1788 móg Fessler uwaa
za drobny tylko i nic nieznaczcy epizod, zakoczony ponadto jeszcze skandaliczn ucieczk przed wierzycielami
pieninymi. Mimo to jednak potrafi on zaczyni tu duy
ferment w wielu kierunkach, a specyalnie wobec masoneryi lwowskiej odegra rol enfant terrible. Bystry bowiem jego i krytyczny umys dojrza zaraz na pierwszy
rzut oka
nico wolnomularskich docieka w loach

ca

tutejszych

i

oburzenie

i

nie

ukrywa

kwasy

w

tego wcale,

wywoujc

naturalne

wiecie masoskim. Doszo wreszcie

e

do tego,
przemówie jego nie chciano notowa w protokoach, ani przechowywa w archiwum.
Niezraajc si wcale tym bojkotem, rozpocz Fes-

reformatorsk dziaalno, a z drugiej
szczegóowe studya tajemnic masoskich. I tu wanie
okazaa si dziwna, dzisiaj prawie
niezrozumiaa budowa jego umysu. Czowiek trzewy, widzcy rzecz jasno
i dokadnie,
operujcy nieubagan logik faktów, da
si
jak zobaczymy - wzi na lep drugiemu awanturnikowi i z nim razem tuk
o cian wtajemniczajc si we wszystkie stopnie masoneryi szwedzkiej
Rozpatrzywszy si w masoskich stosunkach we
Lwowie i w Wiedniu, wystpi Fessler na jednem z zebra wolnomularzy lwowskich z odczytem na temat czem
loe masoskie i czem by powinny („Die Freymaurerlogen was sie sind und was sie seyn sollen"), który przedrukowa potem w zbiorowem wydaniu swoich pism masler z jednej strony

e

—

gow

s

soskich.
Nic bardziej ciekawego i charakterystycznego, jak
zawarta w tym odczycie opinia wierzcego masona, o loach lwowskich. Z wielki em ubolewaniem zaamuje on
rce nad egoizmem i nizkiemi namitnociami, krzewi-
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w

cemi si

nownych

loach,

ludzi

i

napaci na szaprzeciw nim. Loe, jego zdaniem,

pitnuje

intrygi
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publicznie

yjce rodziny, gdzie
kady czonek ma jaki osobisty interes na oku, a wszyscy
razem nie maj ze sob nic wspólnego.
Nowy adept wstpuje do loy po to ty] ko, aby si
prdko dowiedzie, co tam tkwi wewntrz, albo te dla
to wielkie

w

i

wiecznej niezgodzie

towarzystwa, dla zabicia nudów, lub wreszcie do nawii
znajomoci. Z drugiej strony znowu
loe przyjmuj ludzi bez adnego wyboru, tylko dla ich
wkadek lub towarzyskich przymiotów.
Obcy wchodzi do loy z wielkiemi nadziejami i podzania stosunków

niecon fantazy. Tymczasem usyszy tu kilka moralnych
sentencyi, dawno sobie znanych, nauczy si kilku hebrajskich wyrazów. Do tego poka mu mistrzowie kilka
obrazków, co do których znaczenia systemy wolnomularskie nie
w zgodzie i
mu czeka
si wszystko
wyjani.
Po pewnym czasie przechodzi adept na drugi stoczeladnicy myli sobie, tam
pie, czeladnika. Gdzie

ka

s

a

s

musz by

i

mistrzowie, ale

gdy sam nareszcie zostanie

Pokazuj mu
tam alegorye i jego samego traktuj jako alegory. Nosi
szumny tytu mistrza w królewskiej sztuce i po za banialnemi deklamacyami o moralnoci, wcale nie wie na
czem ta sztuka królewska polega.
Wtedy zaczynaj si w duszy jego budzi wtplimistrzem,

woci

srogiego doznaje rozczarowania.

pytania, co to jest wolnomularstwo, jaka jego
kiedy powstao, jaki jego cel waciwy, po co róne
systemy i róne hieroglify i w którym systemie tkwi ostai

istota,

za odpowiedzi na te kwedochodzi taki mason do przekonania,
wolnomularstwo to nic innego, jak tylko zabawka bez treci,
to cech oszustów i oszukiwanych, albo te wreszcie,
tecznie prawda. Nie znajdujc

e

stye,

e
e

caa prawda

i

tajemnica

masoska

kryje

si

w najwy-

szych dla niego niedostpnych stopniach.
Dla uniknicia tego rodzaju stosunków proponowa
Fessler przedewszystkiem napdzenie na cztery wiatry
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opowiadaj smalone duby,
budowy na wolnoci, równoci i wspólnym
przedewszystkiem reform ustaw masoskich,

tych, którzy o wolnomularstwie

oparcie caej
interesie, a

penych podówczas horendalnych nieporozumie sprzecznoci, wynikych z mylnego pojmowania wolnomularstwa.
O najwaniejszej kwesty i, w jaki sposób naleaoby zai

spokoi ciekawo co do tajemnic masoskich,
mina Fessler ani jednem sowem.

Mimo

trafnej,

zapewne,

nie wspo-

charakterystyki masoneryi

trzewych na ten temat uwag, nie zdoa si Fessler
wyzwoli z dzy posiadania tych najwyszych tajemnic
i w tym celu, jak ju wyej wspomnielimy, wszed w komityw z czowiekiem, który jeeli nawet nie by oszui

stem, to przynajmniej maniakiem.

By to niejaki Korsitzky. Fessler zapewnia mimoPolska bya jego ojczyzn, ale w jakim stopchodem,
niu nazwisko jego zostao przekrcone i jak powinno
kadym
waciwie brzmie po polsku, trudno dociec.
razie jednak by to awanturnik, jakich wiele bkao si
wtedy po Polsce, a przytem jakiego dziwnego pokroju
mistyk, rzekomy czy prawdziwy znawca tajemnic magii,
czowiek samem wejrzeniem swojem gbokie czynicy
wraenie na otoczeniu.

e

W

Wedug

jego

wasnego opowiadania, stwierdzonego

—

—

jak zapewnia Fessler
po wikszej czci papierami
ukoczy on studya uniwersyteckie w Strassburgu, gdzie
zosta przyjty do loy St. Louis d'Alsaco i podniesiony
do najwyszych stopni Clermonckiej kapituy. Nastpnie
objecha Francy i Angli, poczem wstpi w roku 1758
do suby rosyjskiej pod generaem Fermorem.
Po zawarciu pokoju w Hubertsburgu wyruszy z wojkiem rosyjskiem do Polski, swojej ojczyzny, gdzie bra
r. 1766
udzia w elekcyi króla Stanisawa Augusta.
porzuci
w wojsku rosyjskiem i w sprawach spadkowych pojecha do Stokholmu, gdzie skutkiem swojego
pocigu do marzycielstwa przeby lat kilka. Na gruncie
masoskim spotka si i zapozna ze znanym doktorem
medycyny Ecklefem, który go nietylko przeprowadzi

sub

W
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najwysze stopnie systemu szwedzkiego, ale pozwoli mu poczyni odpisy z najwaniejszych papierów.
Korsitzky by wtedy jeszcze czowiekiem zamonym
zostanie szczdzi kosztów, gdy tylko mia nadziej,
nie wprowadzony w tajniki wiedzy tajemnej. Dr. Ecklef
zadowoli go w zupenoci i napompowa go za to na
wiksze sumy pienine, których potrzebowa do swoich
przez

e

i

operacyi alchemicznych. Alchemii te, teozofii

i

wici

w

mie.

Korsitzky

Byby te

nie

cay swój

czas

i

szczdzi dalszych

sztowny proces nie

by powoa w

majtek
ofiar,

magii poStokhol-

gdyby go ko-

roku 1772 do ojczyzny.

proces przegra, straci cay majtek
1778 wyjecha do Petersburga w pogoni za szczciem. Szczcia jednak nie znalaz, ale tylko dobre przyjcie i drobne wsparcia u pukownika Melesino, z którym
Ostatecznie

i

w

r.

uprawia sztuk wolnego murowania, powikszajc w ten
sposób swoje masoskie archiwum.
r. 1782 przyby do Lwowa i
tutaj z 300 rubli,
które mu przysyano z Rosy i — od kogo jednak, nie chcia

y

W

powiedzie.
Taki to czowiek zafrapowa chytrego ex-kapucyna
zaraz na pierwszy rzut oka. „Wida byo u niego lady
dawniejszego dobrobytu i obecne ubóstwo. Rysy jego

byy

wyraziste, mina bardziej obserwatorska, anieli tajem-

nicza,

wygldaa zarówno powaga jak i maPrzyjem go bez adnych grymasów kon-

oczu

z jego

rzy cielstwo.

—

wenansu

serdecznie,

i

tak,

e

niebawem stalimy si

przyjaciómi".

Zaczy si

teraz lekcye masoneryi, których Korudziela Fesslerowi bezpatnie, przyjmujc tylko
od czasu do czasu drobne od niego podarki.
Trzeba byo zaiste sporego zasobu wiedzy z czarnej
magii i tym podobnych umiejtnoci, aeby zrozumie,
o co chodzio nauczycielowi i uczniowi. Do tego wszystkiego zaciemni Fessler swoj opowie tak mas znasitzky

ków
rzy

hebrajskich, greckich

amigówk

rozwizania.

i

szyfr algebraicznych,

dla dzisiejszego

Wobec

e stwo-

czowieka chyba nie do

tego, jedynie dla charakterystyki wie-
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dzy masoskiej XVIII, stulecia wymienimy przynajmniej
tytuy tych ksiek, na których si ona opieraa.

Zaczo si
mie ksiki p.

alów

od

t.

Fesslera,

„Erreurs et

la

e

veria

czyciel

kaza tak dugo rozczytywa

mu si

nie objawi sztuka duchów.

,

j

nie

moe

na co

zrozu-

mu

z czci,

nau-

dopóki

Przypadkowo jednak

zobaczy w bibliotece swojego ucznia ksik Patriciego
zawierajc take pisma Hermesa
„ Magia philosophica*
Trismegistusa. „Tutaj
zawoa nagle
masz prawdziwy klucz do zrozumienia boskiej ksigi Erreurs".
Fessler pokiwa gow z powtpiewaniem, ale czeka
co bdzie dalej.
Waciwa nauka rozpocza si od studyowania aktów
Clermonckiej kapituy. Nastpia potem bardzo zawikana
wdrówka przez „komory mdroci" i „otarze filozofów
do wyszych stopni masoneryi szwedzkiej, których Kor,

—

sitzky udziela Fesslerowi

niau

—

wród

symbolicznego ceremo-

w bardzo „frapujcym" nastroju.
Wdrówka ta zmczya widocznie
i

tak nauczyciela,

i ucznia, bo nastpia kilkutygodniowa pauza.
Wysapawszy si, przyszed Korsitzky znowu z caym plikiem
aktów, dokumentów i rysunków, po których przestudyowaniu nastpi miao „uwiadomienie" takie, jakiego nie

jak

moe da aden

system.

Wyobrazi sobie chyba mona z jakiem biciem serca
wyczekiwa Fessler tego uwiadomienia. — Gdy mu jed-

nake po omiu dniach lektury Korsitzky owiadczy
uroczystym tonem „ jeste uwiadomiony"
to rozczarowanie ex-kapucyna nie miao granic. „Byem tak jak ebrak, który przez noc ni o niezmierzonych skarbach,
mówi sam
a rano budzi si w ostatecznej ndzy"
niez wielkim smutkiem. Pocieszy si jednak tern,
zwyky jego nauczyciel przecie dostarczy mu duo raateryau do rozlegych rozmyla.
Jako istotnie niektóre zdania owego „szwedzkiego
masona" stanowi mogy dla umysu normalnego bardzo
twardy orzech do zgryzienia. Twierdzi on mianowicie
midzy innemi,
prawdziwego wolnotylko maa

—

—

e

e

cz

MASONERYA WE LWOWIE.
mularstwa kryje si
strzów sztuki,
a

cz

wród

wiksza

najlepsza

w
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niewielu dowiadczonych mi-

cz natomiast kryje

...ogniu!

si

w

ziemi,

Znalaza si przytem

cepta na rozczarowanie, bo „noc

—

i

re-

powiada pensyonista

—

jest matk wiata i dugo trzeba bdzi
na 300 rublach
nocami symbolicznego wolnomularstwa, zanim si dojdzie
do potrzebnego stopnia wraliwoci na wysze wiato".
Zanim jednake Fessler pocz chodzi po nocach
tego symbolicznego wolnomularstwa, chcia si przynajmniej przekona, czy jest ono w rzeczywistoci masonery
„szwedzk". Jedynym za we Lwowie czowiekiem, który
móg co wiedzie o tem, by baron von Axt, byy rezydent pruski w Warszawie, a wówczas na bruku lwowskim
„prywatyzujcy". Tedy razu pewnego pocz si Fessler
na przechadzce zwierza przed nim ze swoich szwedzkich
wiadomoci. Axt sucha z pocztku obojtnie, potem z coraz wikszem zainteresowaniem, a nareszcie ze zdumieniem pocz go wypytywa, skd ma te wiadomoci, a sam
utwierdzi si w przekonaniu,
system byego oficera
rosyjskiego jest przecie oryginalnym, niesfaszowanym
systemem szwedzkim.
midzyczasie odby Fessler podró do Wiednia,
gdzie go w tamtejszych koach masoskich wymiano razem ze szwedzkim systemem. Niezraony tem jednak zazaraz po powrocie do Lwowa w dalszym cigu swoje
symboliczne nocne wdrówki. Pewnego razu przyszed do
niego Korsitzky z uroczyst min, a „entuzyazm byszcza
w jego oczach", gdy niby najwiksz
pocz wydobywa z futerau rkopis, zatytuowany "Clauiculae Salomonis" (wieczki Salomona).
Mia to by wstp do witej sztuki duchów, albo
do prawdziwego poznania Boga, jego widzialnych i niewidzialnych stworze. Wielkie byo jednak i bardzo niemie zdziwienie waciciela, gdy mu Fessler oznajmi,
rkopis ten pojawi si jeszcze w r. 1686 w druku, a nawet pokaza mu egzemplarz odnonej ksiki. Uspokoi
si jednak Korsitzky, skonstatowawszy,
druk w porównaniu z rkopisem jest bardzo niekompletny.

e

W

cz

wito

e

e
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Wspomniane „ wieczki " Salomonowe zawieray siedm
najwyszych boskich tajemnic, siedm rednich naturalnych
i takiche
siedm maych ludzkich tajemnic. Polegay za
one na sztuce dowolnego przeduania ycia, na rozmowie
z duchami, mówiy o tern, ku czemu
wszystkie wi-

dyy

su

do zbadania istoty
jaki sposób mona
sta si panem wszystkich sztuk, jakkolwiek si one nazywaj. „Wszystko to
powiada Fessler — godne byo
najwikszego wysiku, ale niestety aeby uzyska wszystkie powysze przywileje, trzeba byo
do wiata duchów, które „wieczki" Salomona wprawdzie szczegóowo
opisyway, ale nie mówiy wcale w jaki sposób miertelnik
moe si tam dosta, a co waniejsza powróci na ziemi".
dzialne

w.

i

niewidzialne rzeczy,

Trójcy, oraz

opowiaday o

tern,

w

—

i

„Mona

sor

—e

nie

wyobrazi — pisze dalej chytry profezdradzaem si wcale z temi wtpliwociami

sobie

hierofantem, lecz owszem, suchaem uwanie
zarówno wykadów jego, jak i komentarzy, modliem si
z nim tam, gdzie trzeba si byo modli, wstawiaem si
we wszystkie pooenia, jak mi kaza i traktowaem
rzecz ca zarówno z punktu zbocze ludzkiego umysu,
jak i wiczenia mojej pamici, zwaszcza gdy chodzio tu
o spamitanie mnóstwa rodzajów i nazwisk poszczególnych duchów".
„Po trzydziestu szeciu namaszczeniach, wprowadzajcych do sztuki duchów, przystpilimy do wyjanienia
Semiforas i Szemhamforas króla Salomona, przyczem
znowu mnóstwo szczegóów byo do spamitania. Niekiedy
pot mnie oblewa przy tej pracy, ale postanowiem zbada wszystko, nawet „zwierciado Salomona, czyli sfer
wszystkiej mdroci", przy pomocy którego przyjaciel mój
mia zdziaa wiele rzeczy nadzwyczajnych w Stokholmie
i widzie jak je inni dokazywali."
suchania, czytania, mod„Miaem ju cakiem
litwy, podziwu i wiary, gdy mi mój nauczyciel oznajmi,
teraz wszystkie moje trudy zostan wynagrodzone.
Równoczenie przyniós ze sob bardzo piknie oprawiony

przed

moim

do

e
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zawierajcy ksigi „Arbatel", czyli cakowit mastaroytnych w dziewiciu czciach, z których kada
skadaa si z czterdziestu dziewiciu aforyzmów. Przerobilimy wszystkie te czci na dwudziestu siedmiu posiedzeniach, a Korsitzky zaopatrywa tekst we wasne komentarze niekiedy bardzo interesujce".
ksig „Arbatel" zawieraa wstp do
„Pierwsza
magii z ogólnymi przepisami caej sztuki, druga
magia microcosmi traktowaa o tern, co czowiek zdziaa
moe przy pomocy swojego ducha, geniuszu, czy te
trzecia
anioa stróa danego mu przy urodzeniu.
foliant,

gi

cz

cz

Cz

uczya magii olimpijskiej, to jest czego czowiek moe
dokaza przy pomocy duchów niebieskich, albo mieszkajcych na firmamencie. Czwarta cz, magia Hezyoda
i Homera opowiadaa o dobrych duchach, które nie czuj
zawieraa
nieprzyjani do rodzaju ludzkiego. Pita
sybilisk,
traktujc o tych dumagi rzymsk, czyli
chach, którym podlege s królestwa i ksistwa tego
wiata. Naleeli tu take Druidowie ze swoj nauk.

cz

cz

Szósta

to

dziy wycznie

magia Pytagorasa,
te duchy, które

w

której zakres

wcho-

zajmoway si umiejtno-

Cz

ciami, jak matematyk, fizyk, alchemi itd.
siódma,
magia Apoloniusza zdradzaa tajemnice duchów nieprzyjaznych rodzajowi ludzkiemu, ósma magia egipska, a dziewita wreszcie i ostatnia magia prorocza, która przychodzi
tylko przy pomocy sowa boego".
Na tern skoczy si teoretyczny kurs masoneryi
udzielony Fesslerowi przez jego tajemniczego przyjaciela,

mu

zreszt odda cae swoje archiwum do dyspopoczynienia sobie pimiennych wycigów. Fessler
zabra wszystkie papiery, ale odda je wacicielowi nie

który

zycyi

i

czego potem gorzko aowa, bo straci
skutkiem tego bardzo wany ma tery a do dziejów wolnomularstwa.
Takie to byy czasy i tacy ludzie we Lwowie z kocem XVIII, wieku i taka to bya „tajemnicza wiedza ma-

przepisanemi,

soska".
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IV.

POD „PRAWDZIW PRZYJANI".
Ze szczytów czarnej magii czas zej nareszcie milwowskich masonów, która, jak
to w poprzednich rozdziaach widzielimy „ murowaa * tak
chaotycznie szpad, niedoborem kasowym, zoliwym jzykiem, intryg, szalbierstwem,
wszystko to razem
przypominao potrosz budow... wiey Babel. Mimo to,
po rozprószeniu si na cztery wiatry oficerskiej loy „pod
trzema sztandarami i rozbiciu „loy trzech biaych orów",
balansujcej midzy prefektur w Pradze a Wielkim
Wschodem warszawskim, oczycia si nieco atmosfera
masoska we Lwowie.
Przedewszystkiem nastpi stanowczy rozdzia midzy masonami polskimi i niemieckimi. Wszystkie bowiem
ywioy niemieckie i urzdnicze, tak trudno mieszczce
si pod wspólnym dachem „loy trzech biaych orów"
wydzieliy si teraz i zgrupoway, razem z niedobitkami
dzy

haaliw gromadk

e

44

z „pod trzech sztandarów

44
,

dokoa loy cile

podczas gdy arystokracya polska
zorganizoway si w r. 1782 w

i

wogóle

niemieckiej,

ywioy

now lo

polskie

„Pod praw-

dziw przyjani
O ile bra niemiecka oddaa si pod rozkazy prefektury praskiej, o tyle wanie loa „Pod prawdziw
44

.

przyjani

uzyskaa
Wielkiego Wschodu
44

w roku 1785 zatwierdzenie ze strony
w Warszawie utrzymywaa ywe
i

ludmi po za kordonem. Ta te okoliczno
jest przyczyn, e o wewntrznych stosunkach loy „Pod
Prawdziw przyjani stosunkowo bardzo mao posiadamy wiadomoci, a tak samo o jej celach i dziaaniu.
Niemcy bowiem lwowscy, razem z Fesslerem, notujcy
skrztnie wydarzenia masoskie, lo polsk niewiele si
stosunki

z

44

interesowali,

a

historyczne

soneryi polskiej bardzo

znane.

materyay do dziejów ma-

s dotychczas

niekompletne

i

mao
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dziaalno tej loy rzuciby
umysowy, na denia i za-

stan

miary szlachty galicyjskiej, wieo od pnia macierzystego
oderwanej, na jej poczucie wspólnoci z Rzeczpospolit
do poczynajcego si wanie wielkiego
i na stosunek
dziea reformy. Bo chocia polityka oficyalnie wykluczon
bya z „prac" masoskich, to jak z jednej strony trudno
sobie wyobrazi szlachcica nie polity kujcego, tak ze
strony drugiej nadchodziy czasy zanadto oywione, aeby
wobec nich biernym móg pozosta choby nawet najtwardszy mason.
kadym jednak razie obowizyway
„fcod
Wielkiego
Wschodu warPrawdziw przyjani" statuty
szawskiego, a statuty te mówiy midzy innymi „Bractwo
masonów ma na celu poczy wszystkich ludzi wzami
ludzkoci i pokoju. Kady kto wierzy w Boga, bez wzgldu
na to jak go nazywa i jak mu cze oddaje, moe dostpi tego szczcia,
bdzie w misterya masoskie
wtajemniczony ".
„Celem mason ery i jest udoskonali czowieka w dwojakim kierunku naprzód w kierunku spoecznym, wiczc
go w cnotach obywatelskich i naginajc jego wol pod
jarzmo dobrych obyczajów, roztropnoci i karnoci, powtóre w kierunku moralnym przez rozwijanie jego wadz

W

lo

:

e

:

umysowych

i

uczucia".

„Prawdziwy mason wprowadza w stosunki towarzyskie
porzdku i pokoju,
nawyknicie do posuszestwa,
zdolno zachowania miary w rozmowach i czynnociach,
przez to, i si w nich stosuje do szczcia tych, na których one mog wpywa".

mio

O

w
byy w
ile

i

jakim stopniu te szczytne

zasady stoso-

yciu praktycznem przez czonków loy
niewiadomo. Wiemy tylko,
„Pod Prawdziw przyjani"
loa ta rozdzielaa wysze stopnie wedug rytuau
francuskiego, jak Elu de neuf et de quinze, które byy
bardzo wysoko cenione nawet w koach masonów nie-

wane

—

e

mieckich,

oraz,

e

utrzymywaa dobre

stosunki z

niemieck.
O szarym

13

Lwowie.

/

lo
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Wielkim mistrzem loy „Pod Prawdziw przyjani"

by

sekretarz

hr.

Michaa Wielhorskiego, Gruet,

sekreta-

za

znany ksigarz lwowski Karol Bogusaw Pfaff.
Miaa jednak loa „Pod Prawdziw przyjani" jedno
wielkie zmartwienie i to jakby na ironi, pochodzce
wanie z uczucia... przyjani Uczucie to manifestowa
w bardzo wysokim stopniu jeden z gównych czonków
i protektor loy, wspomniany poprzednio Micha hr. Wielhorski, a przedmiotem jego bya jaka „francuska poetka", zamieszkaa we Lwowie. Wyrosa std zupenie
niespodziewanie cakowita kwestya kobieca na gruncie
masoskim, razem z obszern dyskusy, doszo wreszcie
do tego,
nie byo ju we Lwowie masona, któryby nie
zaj stanowiska w sprawie dopuszczenia kobiet do tajemnic masoskich.
Chodzio mianowicie o utworzenie we Lwowie, na
wzór francuskiej loy De la Candeur loy adopcyjnej, do
której wstp miayby kobiety oddajce si dzieom dobroczynnoci i miosierdzia, pod kierunkiem naturalnie ma-

rzem

!

e

sonów mskiego rodzaju. Myl ta wywoaa prawdziw
burz midzy zwolennikami przeciwnikami masoskiego
i

e

równouprawnienia kobiet. Przeciwnicy dowodzili,
loe
tylko wynikiem ducha galanteryi francuskiej,
a równouprawnienie kobiet jest w gruncie rzeczy niczem
innem, jak tylko grzecznym komplementem. Komplement
ten jednak wobec niskiego stopnia owiaty kobiet i ze
wzgldu na miejscowe stosunki lwowskie, skoczy si
moe znacznie gorzej, anieli kady inny komplement.
Ostatecznie olbrzymia wikszo masoska przystpia do zaoenia loy adopcyjnej „Pod dobroczynnoci".
Otwarcie jej odbyo si w sposób bardzo uroczysty
i w obecnoci
bardzo wielu braci masoskich wyszego
i niszego
stopnia, pierwsz za wolnomulark przyjt
do loy bya niejaka panna P., córa wanie wspomnianej
kobiece

wyej

s

„poetki francuskiej"

Tymczasem ten

i

przyjacióki hr. Wielhorskiego.
podniecony wida nastrojem

ostatni,

feministycznym, wpad na inny, wprost kapitalny pomys.
Oto
od kierownictwa loy „Pod Prawdziw przy-

zada
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jani", aeby w uznaniu zasug „francuskiej poetki"
i wobec tego,
jest ona pod wzgldem masoskim zupenie uwiadomiona i we wszystko wtajemniczona, przyjto j wprost do loy jako zwykego czonka.

e

Wybryk

„zaprzyjanionego" hrabiego przestrazwolenników masoskiej
emancypacyi. Co innego bowiem byo stworzenie osobnej
loy dla kobiet, a co innego przypuszczenie ich do ló
mskich, czyli zupene równouprawnienie.
Sytuacya komplikowaa si tembardziej,
jak
wspomnielimy, wielkim mistrzem „Prawdziwej przyjani"
by sekretarz hrabiego, Gruet, figura zupenie od niego
zalena. Przywoano wic na pomoc braci z loy niemieckiej, wybrano wspóln komisy, która po dugich
obradach i perswazyach zdoaa hrabiego przekona o niestosownoci jego dania, skutkiem czego pani P. zadowoli si musiaa miejscem w loy kobiecej, której dziaalno zreszt nie wykroczya po za rok 1788.
rok póniej dotkn take srogi cios i
„Pod
Prawdziw przyjani". To czego nie móg czy nie chcia

szy nawet

ten

najzagorzalszych

e

W

lo

dokona konwent masoski w Brunwiku, zarzdzi jednem
pocigniciem pióra

cesarz Józef

wzgldów pastwowych
wszelkich stosunków z

prawd

zostaa

i

TI.

zakazujc, oczywicie ze

politycznych,

Warszaw. Od

odcit od

loom
tej

galicyjskim

chwili

pnia macierzystego

i

loa

na-

skazana

na zagad.

Wedug

jednak historyka masoneryi Abafiego, nie
daa loa „Pod Prawdziw przyjani" przynajmniej na
razie za wygrane. Wystpia wprawdzie ze zwizku ló
polskich i z Wielkiego Wschodu warszawskiego, ale rozwina bardzo oywion dziaalno na wasn rk.

O

tej

dziaalnoci jednak nie przeszo nic do czasów

potomnych, a i sama loa moga przetrwa najwyej tylko
do r. 1795, to jest do patentu cesarza Franciszka I. rozwizujcego wszystkie zwizki wolnomularskie w caej
Austryi.

13'
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V.

FENIKS PRZY

OKRGYM

STOLE.

Obiecujcy ten tytu by godnym równolegej do
„Prawdziwych przyjació" loy niemieckiej, która okoo
roku 1780 wyonia si z ogólnego rozbicia po upadku
„trzech sztandarów" i „trzech orów", a skupia dokoa
siebie wycznie niemiecki wiat urzdniczy. Walnego poparcia

doznaa

ta

loa

ze strony profesorów uniwersytetu

józefiskiego, a zwaszcza znanego

nam ju

Fesslera

i

Jó-

zefa Martinovicsa, interesujcego profesora fizyki, ex-fran-

zwanego „wgierskim Kotajem",
niebawem, w r. 1795, pooy mia
pod miecz katowski pod zamkiem Dudziskim.
Bardzo niedyskretnym historykiem tego co wyrabia
„Feniks przy okrgym stole" (Phoenix zur runden Tafel)
jest Fessler, który do loy tej wstpi dnia 1. maja r. 1783
i wspomnienia swoje z pobytu w niej opisa w formie listu
do przyjaciela. Nic te bardziej charakterystycznego dla
masoneryi lwowskiej, jak ta opowie kutego ex-kapucyna
i dlatego podajemy j niej w obszerniej szem streszczeniu.
opo„Ceremonia loy nie by dla mnie nowoci
wiada — i jakkolwiek odprawiany by z powag i godnoci,
ciszkanina, alchemika,

gow

polityka, który

—

Pozostaem zimnym i spokojprzypisywaa mojej obojtnoci
mojej dumie z powodu wiedzy
dla sprawy, druga
wieckiej. Zaraz tedy u samego wstpu le osdzony i zapoznany, uczszczaem bardzo pilnie na posiedzenia i cieszyem si z tego, gdy mnie traktowano jako niewiadomego

zaimponowa mi
nym, co wiksza

nie

adnych

wcale.

cz
cz

braci

tajemnic ucznia".

„Skoro jednak wystpiem z kilku mowami na temat
biernoci i upadku ducha masoskiego, nie chciano ich
wcale wcign do protokou i odmówiono im przechowania w archiwum. Suchaem tedy dalej przypowieci takich
jak „Scrutamini scripturas" i „Omnia probate, quod bonum
„wszystkiego próbujcie,
est tenete" to \est „badajcie pisma"

—

a trzymajcie
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— W

ogóle przez

si tego

co jest dobre".

towarzyszy moich uwaany byem za ucznia i to bardzo
niepojtnego".
dalszym cigu opowiada Fessler, jak mao spotka
w loy gruntu realnego, a jak duo afektacyi, jakimi komentarzami opatrywa wielki mistrz Reckhorn
o„
dach i prawdzie". „Komentarz ten pozwala dowiadcze-

W

ksik B-

szemu czytelnikowi

ksiek domyle si

odrazu,

e

pocz-

ciwy R. dlatego przykada tak wielk wag do tej ksiki,
jej nic a nic nie rozumia, a skutkiem tego wykluczony
by u niego zamiar oszukiwania swoich suchaczy. Skromne
moje uwagi i wtpliwoci na temat tej ksiki przyjte
zostay w sposób, dowodzcy,
braciom brako poprostu
obec tego
wraliwoci na argumenty zdrowego rozumu.
postanowiem milcze i prowadzi dalej moje obserwacye
nad chorobami ludzkiej duszy."
Kiedy indziej znowu rozbierano analitycznie dziea:
„Der Hermatische Triumph", „Plumenoks geoffenbarter Einu
Nie
fluss", „Compass der Weisen" i „Annulus Platonis
omieszkaem naby tych ksiek na wasno, jako wanych dokumentów do historyi zbocze umysowych.
Nareszcie razu pewnego po dugiej i egzaltowanej przedmowie zaczto czyta wyjtki z dziea p. t. „Pflichten der
G. und R. C. alten Systems von Chrysophiron" , gdzie
znalaz si ustp nawoujcy wszystkich do udania si do
Betleem, nazywajcy Chrystusa najwyszym mistrzem
wolnomularstwa i t. d. Ustp koczy si zapewnieniem,
na wiecie loe prawdziwego systemu i
prawdziwi ojcowie wolnomumularstwa, którzy jedynie zdolni
do udzielenia istotnego wiata masoskiego.
Na podstawie powyszego ustpu zacza si dyskusya,
w której cay szereg mówców
na seryo, aby uda
si na poszukiwanie tych ojców wolnomularstwa i prosi
ich o udzielenie loy „Feniks przy okrgym stole" prawdziwych tajemnic masoskich. „Z caego przebiegu dyskusyi
powiada Fessler
wida byo,
poczciwi bracia
nie wiedzieli, czego im waciwie brakuje i czego przedewszystkiem szuka powinni. To tylko byo rzecz pewn,

e

e

W

.

e s

s

s

da

—

—

e
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e dalekimi oni byli od zamiaru oszustwa,
da

si

wzi

ale za to gotowi

na lep pierwszemu lepszemu oszustowi, któ-

ryby zechcia wyzyska ich

niewiadomo

i

dz

posia-

dania najwyszych tajemnic masoskich".

Poszukiwania jednak za prawdziwymi ojcami wolnomularstwa przerwane zostay knowaniami dwu masonów
wieo do Lwowa z Wiednia przeniesionych, którzy zakwestyonowali prawowito „Feniksa i warto wszystkich
44

dyplomów i patentów. Wywoao to wielkie wraenie
obawy w wiecie masoskim dopiero zapewnienie z Wiednia, e loa przyjt zostanie do tworzcego si tam wanie
zwizku ló austryackich uspokoio braci tak, e mogli si
odda dalszym swoim dociekaniom a do chwili, gdy znana
nam ju kwestya masoskiego równouprawnienia kobiet
na nowo rozognia umysy.

jego
i

i

nami

Widzc tedy, e niedaleko zajedzie z
z tak masonery wszed Fessler w
i

takimi maso-

porozumienie

znanym na bruku lwowskim, a bardzo ciekawym czowiekiem Ernestem Kortumem przystpi z nim razem do
zaoenia nowej, zreformowanej loy „zum Biedermann
Kortum, zaoyciel znanej po dzi dzie we Lwowie
ze

i

44

.

Kortumówki,

mia ju wtedy

za sob, wieloletni

bardzo burzliw

przeszo

sub przy dworze Stanisawa Augusta

zaszczytów w nowej subie austryackiej.
galery i niezwykych i interesujcych typów, w które
Lwów w tym czasie tak bardzo obfitowa, zajmuje Kortum
i

duo godnoci

i

W

przednie miejsce, jako czowiek istotnie niezwykych zdol-

noci, nieubagany wróg Polaków i ydów, jako orygina
Fesslerze
wreszcie w yciu i postpowaniu z ludmi.
znalaz on ducha pokrewnego, to te niebawem postanowili obydwaj wypdzi z wolnomularstwa wszystkie piertym duchu te
wiastki tajemnicze i nadprzyrodzone.

W

W

zacza dziaa i loa „Zum Biedermann zoona przewanie z masonów, dotychczas luzem chodzcych. Na jej
uroczystem otwarciu znaleli si czonkowie dwu innych
ló lwowskich i mieli sposobno stwierdzi, jak powiada
Fessler, jaka ogromna rónica panowaa midzy rytuaem
44

,

obecnie

wprowadzonym a dawniejszym. Nie usysza

tutaj,
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wytrzymao krytyki

Kady czonek by ju

przedtem
poinformowany o prawach swoich i obowizkach, a zamiast
barbarzyskiej przysigi, odbierano od niego tylko lubowanie przez podanie rki. Kawa czarnego sukna by symbolem,
masonerya jest tylko form, której treci maj
dostarczy sami czonkowie.
Gówne zasady i podstawy tego nowego systemu wyjani sam Kortum w mowie penej polotu. Owiadczy si
stanowczo przeciwko zwierzchnictwu nieznanych i tajemniczych ló masoskich, porówna wolnomularstwo do lekarstwa, które w rkach lekarza przynie moe zbawienne
najsilniejszego rozumu.

e

skutki,

w rkach za szarlatana nieobliczalne szkody. Gdyby
— mówi — nie moga zdziaa nic po-

nawet masonerya

zytywnie dobrego, a tylko chronia od wikszego za, to

juby zasugiwaa na szacunek uczciwych ludzi. Zreszt
poytek z masoneryi polega tylko na wspólnem dziaaniu
czonków. Na zakoczenie wreszcie skonstatowa, e jest
prostym absurdem twierdzi, jakoby

w hieroglifach

symbolach masoskich krya si jaka nieznana prawda, wiedza
czy umiejtno i jakoby na podstawie tych hieroglifów
mona si byo czego niezwykego nauczy.
Mowa ta, razem z dwoma innemi jeszcze przemówieniami wydrukowan zostaa w osobnej broszurze p. t.:
„Diey Freymaurer-Reden nich im Frey-maurerischen Styl,
gehalten in der Loge zum Biedermann zu Lemberg" (Wien
1786) i jest jednym z nielicznych, atwiej szerszemu ogóowi dostpnych dokumentów masoneryi lwowskiej.
Loa „zum Biedermann" znalaza wiele uznania w koach masoskich lwowskich i
jak zapewnia Fessler
byaby znalaza wielu czonków pomidzy tutejszymi masonami, gdyby ci nie obawiali si,
strac swoje ju
nabyte stopnie i godnoci. Zgodzono si jednak na ujednostajnienie rytuau i wydanie wspólnej ksigi ustaw,
któr wypracowa miaa komisya z czonków wszystkich
trzech ló wydelegowana.
i

—

—

e

tej komisyi doznay atoli niemiej peturbacyi
od stóp tronu cesarskiego.
roku 1785 mianowicie

Prace
i

to

a

W
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wyszed odrczny

miastach prowincyonalnych
loa i to jedynie tam, gdzie

wadz

ow

II., wedug którego
moga istnie jedna tylko
bya siedziba najwyszych

bilet cesarza Józefa

w

krajowych. Bilet ten przy soli jeszcze cesarz ywio-

i zwyk u siebie otwartoci,
z jak wyrazi swoje
zapatrywanie na masonery w ogóle. Powiedzia mianowicie,
cele masoneryi nie
mu wprawdzie znane, ale te i on
sam nie jest wcale ciekaw masoskiego kuglarstwa i baamuctwa, Gaukeleu
Pismo to spado na
masonery austryack niby
grom z jasnego nieba. Wprawdzie ju przedtem wyraa

e

s

ca

si

pewnem lekcewaeniem o mamawia,
mu jest w gruncie rzeczy obojtnem
czy bracia pij jego zdrowie z tryanguem czy bez tryanguu masoskiego, ale zawsze uwaany on by za gówcesarz niejednokrotnie z

e

soneryi,

nego patrona

i

e

sowa

opiekuna wolnomularstwa. Nic

te

dziwnego,

baamuctwie, chocia
ostatecznie nawet wcale uzasadnione, zabolay masonów
i dotkny do ywego.
Sam Fessler z bólem serca wspocesarskie

o kuglarstwie

i

e cesarz

stan w sprzecznoci z dziaalnoci swozapomnia o zasugach tylu najwyszych urzdników pastwowych, którzy byli równoczenie wolnomu-

mina,

jego ojca,

uwzgldni przedstawie swojego ministra hr.
nie waha si okry caego wolnomularstwa

larzami, nie

Pergena

i

austryackiego

Skutki

Znaczna

niesaw w
pisma

obec Europy.

cesarskiego

byy

natychmiastowe.

cz ló masoskich si rozwizaa, a

we Lwowie
aeby
zakwitn raz

„baamuctwa" masoskie ucichy na pewien
za krótkich
jeszcze,

rzdów

cesarza Leopolda

chocia na czas

ju

II.

i

czas,

bardzo krótki.

VI.

DOSKONAA RÓWNO.
Z masoskiego rozgardyaszu na gruncie lwowskim,
gówne momenty usiowalimy podchwyci w poprzednich rozdziaach z porodka tych wszyst-

którego przynajmniej
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kich

organizacyi,

których nici przewodnich
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i

gównych

spryn dziaania, poapa trudno na podstawie dzisiejszego
stanu bada prawie niepodobna, z caego tego „baamuctwa"
i

wyania si we Lwowie organizacya,
mimo wszystkich cech i rytuaów masoskich, jest
organizacya na wskro patryotyczn. Jest ni loa „Pod
doskona równoci" dziaajca we Lwowie na pó jawnie
wolnomularskiego,

która

a

do upadku powstania Kociuszkowskiego
patentu cesarza Franciszka I. z r. 1795, rozwizujcego
wszystkie organizacye masoskie, a spiskujca tajnie po
przez wszystkie próby powstacze po trzecim rozbiorze
od roku 1778
i

Polski.

W epoce Sejmu
gmachu

i naprawy zmurszaego
„Doskonaa równo" do-

czteroletniego

Rzeczypospolitej skupia

patryotyczne i wprzga do
pracy nad odbudowaniem Polski. Byy w tej pracy momenty

koa

siebie wszystkie

ywioy

róne ikierunki czasem rozbiene, opierajce si to o Austry,
to o rewolucyjne ywioy we Francy
lub szukajce ujcia
i,

na miejscu w akcyi publicystycznej czy militarnej. To
jednak nie ulega wtpliwoci i staje ponad wszystkie
prdy chwilowe,
pod pokrywk organizacyi masoskiej
zorganizowa si cay obóz patryotyczny w Galicyi i
róda wszystkich ruchów politycznych polskich z tej strony
kordonu szuka naley wanie w loy masoskiej pod
godem „Doskonaej równoci".
Niestety poszukiwania
bardzo utrudnione brakiem
wszelkich bezporednich wiadomoci ródowych. Ale i to,
co wiemy, wystarcza do ywego zainteresowania si
„Doskonaej równoci" i pobudzi powinno do dalszych
bada, wdzicznych bardzo, bo zwizanych z caym ruchem

e

e

s

lo

umysowym w Galicyi
wanych pod wzgldem
i

stosunek „starej "

przed trzecim rozbiorem Polski
historycznym, bo wywietlajcych
Galicyi do sprawy ogólno narodowej.

Wedug róde masoskich dostpnych

i

cytowanych

przez Abafiego, formalna historya loy „Doskonaa
przedstawia si
sposób nastpujcy.

równo"

w

Znany nam ju twórca loy „salomoskiej pod trzema
biaymi róami" kawaler Giuseppe Beduzzi, rozbudziwszy
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obrotnym swoim jzykiem wielkie nadzieje wród swoich
zwolenników, oczekujcych wysokich stopni i dostpu do
tajemnic masoskich, znalaz si nareszcie w srogiej opresyi.
patenty nie nadchodziy jako
Zapowiedziane dyplomy
z Wiednia a niecierpliwo braci rosa z dniem kadym.
tern trudnem pooeniu wyszuka sobie Beduzzi
co w rodzaju gwaranta czy rczyciela, który mia obj
jego zobowizania i przystpi do zaoenia nowej, dawno
ju zapowiedzianej loy. Rczycielem tym by August de
Ulina Uliski, pan na Zamiechowie, Sidorowie, Dobrowodach, starosta podwysocki i wiceprezydent galicyjskiej
apelacyi (ur. r. 1729). Podpisa on owiadczenie do Wiednia,
przystpi do zaoenia loy masoskiej we Lwowie, pod
narodow,
warunkiem jednake,
loa ta bdzie
i

W

e

lo

e

pracowa bdzie wycznie tylko w jzyku polskim. Równoczenie urzdzi z wielkim pospiechem w jednej ze swoich
zapokamienic we Lwowie lokal na pomieszczenie loy
wiedzia jej otwarcie na dzie 31. padziernika 1778 roku.

i

i

e

Beduzzi jednak odpowiedzia,
o dniu instalacyi
zadecyduje wysza wadza masoska we Wiedniu, od której
cigle spodziewa si potrzebnych papierów i dyplomów.
Gdy jednak papiery te nie nadchodziy, zredagowa on je
po prostu sam we Lwowie w jzyku francuskim, zaraz po
1779, wrczy je razem z pozacanym motkiem Uliskiemu, a przedstawiwszy si jako delegat wiedeski zwizytowa lokal, znalaz wszystko w najwikszym
porzdku i owiadczy,
nic nie stoi na przeszkodzie
otwarciu loy.
Radosny ten fakt zakomunikowa Uliski jeszcze tego
samego dnia innym braciom i w niedziel po Trzech Królach nastpio uroczyste otwarcie loy pod godem „Doskonaa równo", która zacza si cieszy bardzo liczn

Nowym Roku

e

frekwency

ze strony polskiej.

kademu na ucho,
on zaraz od samego pocztku mia

Beduzzi tryumfowa, opowiadajc

e

to nikt inny, tylko

loy narodowej.
wprawdzie midzy czonkami

zamiar zaoenia
Byli
nr.

Poniski, którzy powtpiewali

niektórzy, jak np.

w autentyczno patentu
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wiedeskiego, ale i na to znalaz sposób Beduzzi. Oto odda
pod protektorat hr. Michaa Józefa Ignacego Wielhorskiego, a ten, z zupenem pominiciem Wiednia, zwróci
si o zatwierdzenie dla loy do Wielkiego Wschodu francuskiego w Paryu. Zatwierdzenie to przyszo dnia 1. maja
1780 r., wielkim mistrzem loy zosta ks. Antoni Podhajecki, kanonik katedralny lwowski, sekretarzem protokolista
trybunau apelacyjnego Jackowski, który przyjmowa pod
korespondency loy, delegatem za
swoim adresem
loy przy Wielkim Wschodzie paryskim by Le Blanc,
bdcy równoczenie take delegatem warszawskiej loy

lo

ca

„Doskonae

milczenie".

wiadomo

o tych wszystkich sprawkach Beduzziego dosza do Wiednia, dosta on olbrzymiego nosa,
który jednak nie mia ju adnego wpywu na dalszy rozwój

Kiedy

„Doskonaej równoci".
przecigu krótkiego czasu skupia loa dokoa

W

85 czonków

siebie

najwyszych sfer polskiej arystokracyi inteligencyi i rozpocza bardzo oywion dziaalno. Wielkim mistrzem po mierci ks. Podhajeckiego zosta Mikoaj
Potocki, mówc Józef Komorowski, podpisani na jedynym
znanym, cho mocno zniszczonym dyplomie, znajdujcym
si obecnie w Muzeum rapperswilskiem.
Mimo licznych wezwa o przyczenie si do Zwizku

ló

z

i

w Wiedniu,

wstpia

do

wcale „Doskonaa równo", opierajc si na swoim francuskim patencie i utrzymujc ywe stosunki z ówczesnym zrewoluaustryackich

nie

cyonizowanym Paryem.
Takie byy ramy i kadry zwizku, który pod pokrywk
masosk prowadzi roboty patryotyczne w Galicy i. Z „Doskonaej równoci" wyszo „Towarzystwo patryotycznych
polityków", którego organem sta si dziennik tej samej
nazwy, std wychodzili tacy dziaacze, jak mecenas Franciszek Wgleski, Józef Dzierzkowski, Waleryan DzieduSiemianowski i w. i.
póniej o knowania jakobiskie,
niektórych dosiga zemsta rzdu austryackiego, wszyscy
szycki, Franciszek Strzakowski, Hilary

Wszyscy oni posdzeni

byli

204

MASONERYA WE LWOWIE

te

s chlubnie w dziejach

i

tej smutnej nad wyraz
naszem yciu porozbiorowem.
Ale sprawy te wykraczaj ju poza okres historyi

zapisani

ciemnej epoki

w

masoneryi lwowskiej, której krótkie ju dnie byy pisane.
Po znanem nam ju rozporzdzeniu cesarza Józefa z roku
1789, zakazujcem loom lwowskim stosunków z Warszaw,
nastpi patent cesarza Franciszka I. z roku 1795 rozwizujcy wszystkie organizacye masoskie i rozporzdzenie
z r. 1801, zakazujce urzdnikom pastwowym naleenia
do jakiegokolwiek tajnego stowarzyszenia.
Dzieje masoneryi lwowskiej skoczyy si.

xm.

ZNIKAJCY LWÓW.

I.

NARONIK RYNKU

I

UL. TRYBUNALSKIEJ.

Na miejscu dawnej kamienicy Wilczkowskiej patrzy
od r. 1912 olbrzymimi otworami szyb wystawowych dom
nowy, cay z betonu i elaza. O starej za kamienicy która
staa na tern miejscu i sych zaczyna gin powoli.
Kamienica rynkowa 1. 32 nie miaa w sobie nic nadzwyczajnego. Ale na jej posta sformowan przy kocu
omnastego wieku, patrzy Lwów przez lat z gór sto.
Byo wic dosy czasu, aby sylwetka naronej kamienicy
staa si przyzwyczajeniem i inwentarzem rynku lwowskiego,
aby si opatrzya, nabraa odpowiednich barw, tonów i cieniów.

si

w

Bo

stara kamienica, to tak jak stuletni

db.

Zastoi

upodobni do matki ziemi, zharmonizuje z otogdy go potem
czeniem, wronie tak w miejsce swoje,
nie stanie, to patrzcemu brak czego a krajobrazowi
zawsze czego nie dostaje.
I nie dostawa bdzie pewnie starszemu pokoleniu
Lwowian tej dugiej, przecitej szkarpami ciany od ulicy
Trybunalskiej, tego zczerniaego daszku,
kamiennych
schodków prowadzcych w ciemn czelu sieni kamiepolu,

e

—

to i caemu krajobrazowi ulicy Trybunalskiej,
zamknitemu fasad dawnego kollegium Jezuickiego brak-

nicznej

nie starej towarzyszki... kamienicy Wilczkowej.

Dugi dom narony od rynku,
bunalsk,

z

trzecim

frontem

przez

ca

ulic Try-

od placu Trybunalskiego,
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powsta

z czterech,

LWÓW

wzgldnie nawet piciu staroytnych

domów mieszczaskich,

a mianowicie z kamienic

a „Reguliczowskiej"
placu Trybunalskiego.

strony rynku,
i

„Stanc-

„Melchior Wolfowiczowskiej"

lowskiej",

ulicy

t. z.

i

i Gdzickiego od
„Dobnikowskiej" od

Orodkiem caej realnoci staa si narona kamienica
szesnastym wieku naleaa
od rynku „Stanclowska".
ona do Urbana Frizera, awnika lwowskiego, z którego
córk oeni si Stanisaw czyli Stancel Szolc, protoplasta
jednej linii synnego domu patrycy uszów skiego Szolców.
Ruchliwy
na wielk skal kupiec, przedsibiorca eksplo-

W

i

atujcy nawet rud
z najzamoni ej szych

elazn w
i

okolicach

Lwowa, jeden

najpowaniejszych przedstawicieli

patrycyatu lwowskiego, posiada

w

drugiej stronie rynku,

idc ku Dominikanom drug kamienic,

oraz

cay

szereg

on

gruntów na przedmieciu. Wziwszy za
kamienicy „Urbanowskiej" przy kupi do niej dwie
najstarszemu synowi swojemu, rówdalsze czci, tak
nie Stanisawowi pozostawi j w caoci.
r. 1608 mieszka tame ów „Stancel Szolc mody"
czasach
wraz z bratem swoim Walentym, aptekarzem.
póniejszych, drog spadków i maestwa, przesza kamienica chwilowo w posiadanie dra Marcina Nikanora Anczewskiego, waciciela t. z w. „czarnej kamienicy".
r. 1684 wacicielem jej zosta Dominik Wilczek,
sekretarz królewski, osobisto znana w najwybitniejszych
sferach Rzeczypospolitej. Po nim przesza kamienica na
wasno rodziny Zotorowiczów, w drugiej za poowie
wieku XVIII, i na pocztku w. XIX. kamienica zostawaa

domów

i

cz

e

W

W

W

znowu

w

W

rodzinie Wilczków.

ma

1755 Felicyta Wilczkowa, po wstpieniu
swojego Jana do klasztoru, przekazaa majtek swój razem
z kamienic, synowi swojemu Dominikowi Wilczkowi, kar.

pitanowi batalionu fizylierów artyleryi koronnej.
Druga kamienica od rogu „Melchior- Wolfo wiczowska"
naleaa do drugiej gazi rodu Szolców, której protoplast

by

Melchior Szolc Wolfowicz starszy,
jeden z najdumniejszych i najpotniejszych patrycy uszów

na bruku lwowskim

!*

.

d,

es*

o £*
3
m a
3
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lwowskich na przeomie XVI. i XVII. w. Kamienica niniejsza
bya tylko czci jego majtku i przesza na jego syna
r. 1662 siedziaa na niej Wolfowirównie Melchiora.
czowa wdowa, w pierwszej poowie omnastego wieku
wacicielem jej by niejaki Dobrucki, od którego nabya
gmina miasta Lwowa.
Równie nie czsto zmieniaa wacicieli i trzecia
kamienica, w której w r. 1608 siedzia nieznany nam
bliej Kasper aptekarz, a póniej przez cay wiek siedemdo poowy omnastego wieku mieszczaska ronasty,
dzina Gdzickich, z której Stanisaw Gdzicki w czasie
okupu wypacanego Chmielnickiemu w r. 1648 posiada
drugiej poowie
majtek oszacowany na 40.000 zp.
XVII. w. naleaa ona do sdziego grodzkiego Grzegorza
Srokowskiego.
Z tyu tych trzech realnoci cign si frontem do

W

j

a

W

ulicy

i

placu Trybunalskiego, zabudowanego dawniej dosz-

wród których znajdoway si
Reguliczowska i Dobnikowska,

cztnie, szereg kamieniczek,

ju wyej wspomniane

a take i Ziarnkowska, ongi wasno synnego sztycharza
lwowskiego Jana Ziarnki i jego rodziny. Te kamieniczki
przeszy rónymi czasy na wasno Jezuitów, a po kasacie
ich Zakonu znalazy si w najwikszem zaniedbaniu i opuszczeniu.

Ze wszystkich powyszych wacicieli najwicej przedsibiorczoci i zmysu gospodarskiego okaza znany nam
ju kapitan batalionu fizylierów artyleryi koronnej Dominik
Wilczek. Porzuciwszy sztandar Rzeczypospolitej po pierwszym rozbiorze, osiad we Lwowie i pdzi ycie zdaa od
prochu armatniego na onie rodziny, której prawdziw
chlub i
by pierworodny syn jego Jan Wilczek,
równie czek wojenny, bo porucznik regimentu pieszego
Buawy Wielkiej Koronnej. Ponadto dwie córki, jedna za
Franciszkiem Rychterem, druga za Marcinem Bartschem
ozdabiay drzewo rodzinne pana kapitana.
Dla tak licznej rodziny postanowi te kapitan ufundowa odpowiednie gniazdko rodzinne.
tym celu zacz
kupowa wszystko, co tylko leao podle jego kamienicy

dum

W

O Szarym Lwowie.

14
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dziedzicznej.

nieco póniej

LWÓW

Wic w

r. 1765 kupi kamienic Gdzickich,
kamienic Melchior- Wolfowiczowsk, gdy za

po kasacie zakonu Jezuitów rzd austryacki pocz dysponowa ich majtkiem, kapitan Wilczek by pierwszym,
który si zgosi do kupna i ju w r. 1777 kupi dwie rudery przytykajce do tyów jego kamienicy. Jedna z nich
bya to dawna kamienica Reguliczowska, druga Dobnikowska, z dawien dawna do Jezuitów nalece.

Na miejscu tych ruder stana duga

wysze

trzy kamienice

„transformowa

44

stajnia,

kapitan

a po-

w jedn

kamienic, nadajc jej ksztat taki, jaki ma obecnie. Równie i wntrze ulego wielkiej transformacyi. Pan Wilczek
napeni kamienic „zamurowaniami, zabudowaniami, pitrami i na tyche pitrach salami, pokojami, sklepami, sklepikami, piwnicami, kuchniami, schowaniami, obiciami, zwier-

ciadami, lustrami, obrazami, kanapami, krzesami, stoami,
stolikami, stokami i wszelkiego gatunku meblami".
Wszystko to, a mianowicie „kamienica, jako i rudera,
tudzie meble kosztoway Wgo kapitana czterykro dwadziecia tysicy zp."

do,

Jak na jednego kapitana od fizylierów to chyba wcale
tembardziej,
ów kapitan jeszcze za czasów Rze-

e

czypospolitej

by

jednym

z nielicznych

ludzi,

którzy

we

Lwowie co budowali, a na szpetnych i mierdzcych ruderach majtek swój gruntowali rodzinny. Waln w tym
wzgldzie pomoc niós kapitanowi, jego pukownik Linsay,
poyczajc mu wiksze sumy pienine.
Wilczek traktowa swoj majtno jako fideikomis
a kiedy w r. 1781 uczu si ju troch starym
i postanowi szuka wytchnienia w budujcym si wanie
dworku na Zielonem
to t kamienic sumiennie i w uroczystych sowach podzieli midzy syna swojego Jana porucznika i dwie córki zamne Rychterow i Bartschow,
zastrzegajc sobie jedynie mieszkanie na trzeciem pitrze,
kamienic.
komórk na papiery i ogóln inspekcy nad
r. 1797 nastpi akt dziau midzy spadkobiercami,
z którego wynika,
w kamienicy od strony rynku znajdowa si sklep handlowy, z drugiej za strony szynk
rodzinny,

—

ca

W

e
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w której byy

schodki do piwnicy dla szynkarki

dla wynoszenia trunku,

tudzie izba bilardowa o trzech

z

alkow,

oknach wychodzcych na ulic Trybunalsk.
Mimo bardzo szczegóowych postanowie dziau

i

da-

rowizny nie zdoa Dominik Wilczek zapobiedz sporom
Powodem gównym ich by wnuk
i procesom rodzinnym.
jego Stanisaw Wilczek, który w r. 1801 na gruncie dawnych kamienic pojezuickich od ul. Trybunalskiej wybudowa now kamienic i sprzeda j w r. 1805 szwagrowi
swemu Michaowi Czarnoyskiemu. Poniewa dwie jego
ciotki Rychterowa i Bartschowa wystpiy z pretensyami
do dwu czci placu, na którym kamienica stana, rozpo-

cz

si proces familijny, zakoczony ostatecznie
kamienic kupi w r. 1825 Jan Towarnicki.

Odtd

tern,

e

w

ro-

przez dugie lata pozostawaa kamienica

dzinie Towarnicki eh.

Bya

to rodzina kupiecka,

a jej sklep
uznaniem.

bawatny cieszy si we Lwowie zasuonem
Na górnych pitrach znajdowaa si szkoa synnej wychowawczyni

Felicyi z Wasilewskich Boberskiej

i

kancelarya

rejenta Wolskiego.

II.

KAWIARNIA „MONOPOL.
Poczerniao troch na placu Maryackim, gdy mu
odjty zosta dugi szereg wiate, padajcych z poza szyb
kawiarni „Monopol", od sklepów parterowych i od brylantów
wystawionych za szyb jubilera Juliana Dbrowskiego.
Jeden z najruchliwszych punktów we Lwowie — stara kamienica Poniskich, oniemiaa na zawsze i ustpia z widowni na rzecz czteropitrówki p. Sprechera.
Sama kamienica w rónej postaci, od murowanego
7. ogrodem
do trzypitrowego gmachu przez wiek tylko
jeden stanowia inwentarz Lwowa, ale za to miejsce, na
którem stoi od wieków, byo przedmiotem troski i zabiegów miasta.
tem bowiem miejscu schodzi si naronik

W

14*
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murów,

waów

pol

u

ca

i

innych forty fikacyj miejskich, a wanie
istniejcej ju kawiarni „Monopókolisty bastyon, umocniony

samym frontem nie
wyokrgla si duy,
przemylnoci starej

przed

LWÓW

sztuki wojennej.

Pokojowe, familijne ycie kamienicznika lwowskiego
wkroczyo w to miejsce dopiero po zaborze austryackim
i to nasamprzód od strony ulicy Hetmaskiej, Ju bowiem
w r. 1779 sta tu dom murowany (ul. Hetmaska 2), oznaczony numerem konskrypcyjnym 310, który obywatel
lwowski, Józef Weyss, sprzeda w tym wanie roku Franciszkowi Siedlaczkowi za... 907 zr. Panowie Weyss i Sied-

adnego wyobraenia o

laczek nie mieli naturalnie

e

ich cena

tem,

w kilkadziesit lat póniej stanie si a
nizk w porównaniu do milionowej ceny,

kupna

humorystycznie

jak zapaci

za kamienic p. Sprecher.
Wówczas jednak kamieniczka nie miaa frontu do
placu Maryackiego. By tam bowiem plac pusty, po zbu-

stanowi wasno gminy,
która nie wiedziaa dobrze, co z nim pocz. Gdy wic
zgosi si do magistratu Franciszek Siedlaczek z chci
wydzierawienia pustki, przyjto jego ofert z rozkosz
i wydzierawiono mu grunt na lat 30 za czynszem rocznym
rzeniu forty fikacyj miejskich

i

22 zr.

Na tym to gruncie powstaa nowa kamienica, oznanumerem konskrypcyjnym 342 (plac Maryacki 8),
któr w r. 1807 kupi od Siedlaczka niejaki Franciszek
Lunda za 7.000 zr. Obie kamienice poczyy si w roku
1828 w jedn cao, której wacicielem zosta nowonabywca nie znany ju bliej dzisiejszemu pokoleniu, obyczona

watel Zachary asz Nowacki, a potem syn jego, Jan Nowacki.

Kiedy

nic

w

r.

1845 od Nowackiego,

Krzysztof Agopsowicz,

13.000 zr. a

to

nastpny nabywca

kupowa

ju musia

w r.

za

t

kamie-

ni zapaci

1846 Marceli Groma-

dziski nawet jeszcze wicej.

Gromadziski

by pierwszorzdnym krawcem we Lwo-

wie oraz wielkim zwolennikiem spirytyzmu
innej czarnej magii.

i

wszelakiej

LWÓW
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o:

nazwisko
Jako krawiec wprowadzi do Lwowa now
swojej firmy na guzikach ubra, wychodzcych z jego pracowni — jako spirytysta za odbywa w kamienicy swojej
seanse z duchami i tym podobnymi latajcymi stolikami.
Wszystko to razem skoczyo si bankructwem jego
w r. 1867 kamienic naby od masy kryfirmy, tak,
dalnej ks. Kalikst Poniski.
Z tych czasów zapamita kamienic p. Juliusz Starkel,
prawdziwa chodzca kronika lwowska. P. Starkel bywa
T

e

jeszcze

w

kawiarni, która

terze od strony ulicy

wówczas znajdowaa si

Waowej

i

mia sposobno

w par-

przypa-

trywa si bractwu literackiemu, które tam wcale' nie
o suchej twarzy urzdowao, pod przewodnictwem Juliana
Niedwieckiego,

autora

poczytnej

bardzo powieci

p.

t.

„Szkielety Holbeina".
P. Starkel kierowa równie wspólnie z Eugeniuszem
Wdrychowskim „Wypoyczalni akademick", która si
miecia w tej samej kamienicy, a która skadaa si

gównie

ksigozbioru Mieczysawa Darowskiego, weterana z r. 1831 i zacnego obywatela.
Okoo r. 1880 miecia si w tej kamienicy pierwsza
galicyjska dyrekcya kolejowa. Kiedy bowiem Towarzystwo
akcyjne, utrzymujce ruch na kolei im. arcyks. Albrechta
zaczo „robi bokami", i w aden sposób nie mogo
przeduy tej linii do awocznego i granicy wgierskiej,
zaprowadzio ministerstwo handlu zarzd pastwowy na
tej linii i przysao z Wiednia sekretarza ministeryalnego
Franciszka Liharzika z tytuem „generalnego sekretarza".
Sekretarz ten, protoplasta wszystkich póniejszych dyrektorów kolei urzdowa wanie w kamienicy ks. Kaliksta
Poniskiego, tak dugo, dopóki rozszerzajcy si zakres
„dyrekcyi kolei pastwowych" nie zmusi j do szukania
nowej siedziby w domu obywatela Wajdy przy ul. Czarz

26—8.
Jeszcze za ycia

nieckiego

1.

ks. Kaliksta Poniskiego, w r. 1902
Franciszek Hexel kawiarni „Monopol", przybytek, który sta si schroniskiem polityków ze stronnictwa

zaoy tu

.

ludowego

i

p.

rozmaitych emerytów, których

cign w

te
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w nizkich, ciepych i przykomfortem urzdzonych salkach.
Po mierci ks. Kaliksta Poniskiego przesza kamienica w roku 1906 na wasno masy Hieronima ks. Lubomirskiego, w r. 1909 drog dziau spadkowego otrzymaa
progi familijny nastrój,

tulnych,

cho

panujcy

z niewielkim

w nastpnym wreszcie roku kupi
Jonasz Sprecher.
Najbardziej jednak charaktery ty cznem wspomnieniem
domu przy placu Maryackim 1. 8 jest wspomniana kawiarnia
Felicya ks. Lubomirska,

j
„

p.

Monopol a

.

piknych kasyerek, muhuk korków szampaskich rzadko tam
tylko przerywa cisz, nie byo przeklestwa skrachowanych
nizkich, ostatnio ju
graczy, ani adnej ruiny ludzkiej.
salkach
nie
robiy
si wielkie transmocno zakopconych
tam nie szukaa bezpiecznej
akcye pienine, ani
schadzki, ani pozacane my nocne nie kryy koo zielonych pomieni gazowych.
Nie

miaa ona

ani komfortu,

zyki, ani separatek,

W

mio

Ot takie to sobie

byo

przytulisko staruszków,

akn-

cych bibuy dziennikarskiej polityków, jednostek, których
dzie cay wykolei i które na smugach sinego dymu szunabiera tam
kay swych myli rozpierzchych. Stay

go

specyalnego charakteru, a byy twarze codziennie spotykane, których nie mona by sobie nawet wyobrazi bez
tego ta kawiarnianego, bez akopaniamentu przewracanych
dzienników, byy twarze, którym oboki dymu jedynym
byy nimbem w yciu, swoista gazeta ródem wiadomoci,
leniwa, ziewajca nuda staem towarzystwem.
Z takich odwieczoych, inwentarzowych goci skadaa
si kawiarnia. Tego, który po wakich schodach wdrapa

si na wyyny pierwszego pitra wita dawnymi czasy
yczliwy umiech gospodarza, Franciszka Hexla, a po jego
mierci tubalny gos gospodyni z yczeniem dobrego dnia,

dwiczny

baryton Piotra Beiszera
z deklaracy gotowoci do usug (suga panamdzieja) albo
pogrók upadnicia do nóg (pam do nóek). Za chwil
by ju rozebrany z paltota, osadzony na swojem
miejscu, oboony gazetami, udekorowany szklank herbaty
czy wieczoru,

go

oraz
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przez Filipa lub Gustawa, a rzuciwszy okiem na te same,
znajome twarze, oddawa si lekturze.
Tak byo do dnia 5. lutego 1912 roku. Pod lustrem
kupka wojskowych, punktualnych, milczcych, pod piecem
siwobrody pan o maych, kobiecych nogach, na rodku
inynier i antykwaryusz w jednej osobie zawsze w stosach
bibuy toncy, na kanapie baraszkujce kóko. Ten sam

radca

w gbi,

malarz,

to

profesor

ukony, ten sam
kasyerki, inny z

samo kóko

czeskie, jeden aktor, jeden

wykonujcy wersalskie
przyjemn min pod adresem

matematyki,

go,

z

ponur fizyognomi wyapujcy

sensacye

dziennikarskie.

Wszyscy oni wytrwali

w

„Monopolu" dopóki ich los
Pewnie
i p. Sprecher nie rozrzuci po innych kawiarniach.
byli smtni, zgryliwi tak dugo, dopóki si do nowego
nie przywizali lokalu.

m.

PAACYK

ZAMOYSKICH.

paacyk Zamoyskich przy ul. Zielonej opad
w lecie r. 1912 w gruzy, czynic miejsce nowoytnej budowli. Wraz z nim pada ofiar lwowskiej gorczki budowlanej i caa ziele, któr by otoczony, owe odwieczne
Stary

drzewa, krzewy, ogrodowe klomby, które tyle dodaway
mu sielankowego uroku.
twardem zmaganiu si cen
gruntu nie ma miejsca na adne sentymenty. Jest tylko

W

se

kwadratowy
powierzchni i wygórowana cena kupna
szelest banknotów wdziczniejszy jest ni szum drzew wiosenn szat okrytych, o wiele weselszy, ni smtek spadajcego jesieni listowia.
Jak zwykle we Lwowie, ruszona raz rydlem ziemia,
poczyna dziwnym przemawia jzykiem. Jest to jzyk zmar-

ego wiata,

tajemnic grobowych, jzyk trupich czaszek.
Przy robotach ziemnych dokoa burzonego paacyku, znaleziono mnóstwo koci, czaszek ludzkich i piszczeli. Ro-
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botnicy naliczyli ich przeszo czterdzieci samych czaszek,

zapomnianych. Uleciay wszystkie myli,
namitnoci z tych pustych oczodoów, nikt nie
wie, jakie ich byy narodziny, jaka mier je spotkaa
i jaki los ciaa ich po mierci w tem miejscu
zgromadzi.
bezimiennych,

uczucia,

Moe

to

ju dawno

skich czasów

koo

zniesiony cmentarz, który

niedalekiego

by

std kocioa w.

za polUrszuli,

zamienionego dzi na koció ewangielicki, a moe to
wspólna onierska mogia z jakiej wojennej potrzeby,
których tyle byo pod Lwowem,
nie zliczy ich wszystkich
i nie zapamita. A tak czaszki te mówi gosem zapomnianego grobowiska opowiadaj o yciu nieznanem, o losach
niewiadomych, o wielkiej zagadce mierci czowieczej, czar-

e

:

nej

i

niepowrotnej.

Nowe ycie,

niebawem na zapomniaodznaczao si adnemi
zdarzeniami, któreby historyk mia obowizek przechowa

nym

w

cmentarzu,

które zakwito

czy mogile,

nie

a

pamici. Ulica Zielona od najdawniejrzych czasów,
prawie do dni naszych zachowaa na pó wiejski charakter,
pena drzew i zieleni, wród której bliej miasta kryy si
dworki i paacyki tych lwowian, co im zanadto duszno byo
w murach miejskich, a take dworki paskie, szlacheckie,
oywiajce si chwilowo tylko za pobytem ich wacicieli
we Lwowie, zwaszcza w porze karnawaowej.
Dalej od miasta, ku rogatce, dworki ustpoway miejsca
chaupom przedmiejskim, z których kilka gboko w ziemi
zapadych dotrwao do dnia dzisiejszego.
Tak samo i na miejscu paacyku Zamoyskich stay
dawniej dwa bliniacze dworki, tonce wród drzewnej
i ogrodowej zieleni. Naleay one z dawien dawna, w pocztkach dziewitnastego wieku, do rodziny Olszewskich,
a upamitniy si przedewszystkiem w yciu Wincentego
u
mieszka
Pola. Autor „Mohorta" i „Pieni o ziemi naszej
tu przez czas pewien, jako czowiek mody, w którego
duszy gorze ju poczyna wity ogie poezyi. Tutaj te
pozna Wincenty Pol pierwsz swoj on, Korneli Olszewsk i przey najpikniejsze dni narzeczestwa.
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Skromne, starowieckie dworki ustpiy miejsca paazbudowanemu w stylu dziwacznym, troch pretensyonalnym, ale zawsze oryginalnym, który zwraca na
siebie uwag tak piknoci swego pooenia, jak i ksztatami, przypominajcymi raczej jaki koció. Pooony
w miejscu zacisznem, do niedawna nawet bardzo sabo
przez publiczno uczszczanem, odegra on pewn rol
w roku szedziesitym jako bezpieczne miejsce schadzek
komitetowych, przygotowujcych wybuch powstania i wspierajcych go zasobami materyalnymi.
ostatnich czasach paacyk zmieni si w dom czynszowy i tak dotrwa
do roku 1912.
cykowi,

W

a

IV.

DZWONY

00. DOMINIKANÓW.

Jakie fatum widocznie zawiso nad zabytkami naszej
przeszoci i kultury. Niema prawie dnia, eby jaki wiadek
ubiegych wieków nie umilk na zawsze pod niszczycielsk
nowoczesnych. Dominikanie lwowscy uporali si ze
starymi dzwonami na dzwonicy swojego kocioa jeszcze
tylko dziki wyjtkowej
w r. 1905 i to tak radykalnie,
ofiarnoci ówczesnego namiestnika . p. Andrzeja Potocckiego uratowane zostay od zagady. Na ich miejsce zawieszono nowe dzwony wykonane w Wiener Neustadt,
podczas gdy w kraju, w Kauszu i w Sokoówce znajduj
si due lejarnie dzwonów kocielnych, a fabryka w Kauszu odbieraa liczne uznania na wystawie metalowej
w Krakowie za sumienne swoje i wszelkim wymaganiom
odpowiadajce wyroby. Tak wic z wiey dominikaskiej
we Lwowie odzywaj si do wiernych dzwony wyrobu
niemieckiego, kupione za polskie pienidze, zapewne za te
kocielne ofiary, które skadaj na tacy dewotki, robotnicy

rk

e

i

wszelkie inne biedactwo.

Gdyby przynajmniej wybór by dobry. Ale nowe
dzwony pod wzgldem artystycznym nie maj adnej war-
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wzgldem
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techniki nie

mog

i w porównanie

szablonowy. To
ornamentyki podoone ciemniejsz farb bronzow. Napisów monumentalnych adnych, tylko na wieczn

ze starymi dzwonami. Odlew nieczysty

i

banalnej
rzeczy

pamitk nastpujcy
O

napis:

Ces i król nadworny
d 1 e w a c z (sic) Dzwonów
Piotr Hilzer

w

Wiener Neustadt 1905

(W rodku

orze

austryacki).

Ot co sobie 00. Dominikanie sprowadzili von Draussen.
Powszechne oburzenie wywoao wówczas to, co Dominikanie zrobili ze starymi trzema dzwonami, z których
najwikszy, jak wskazuje napis na nim, zrobiony zosta
w r. 1584, redni w r. 1606, mniejszy w r. 1607. Oto cichaczem, bez adnego zawiadomienia konserwatorów, lub
innych wadz sprzedali dzwony te fabryce w Wiener Neustadt, do przetopienia na materya. Przecie sam pietyzm,
dla fundatorów nakazywa przynajmniej odfotografowa te
najstarsze zabytki lwowskiego ludwisarstwa, zdj z nich
napisy i przekaza je potomnoci.
Tymczasem wyadowano je pospiesznie na wóz i wyekspedyowano na kolej, celem dalszej przesyki.
Doda naley,
zupenie to samo stao si dawniej
jeszcze z dzwonami staroytnymi w katedrze aciskiej,
we Lwowie, które równie sprzedano na „bruch" jakiej

e

fabryce niemieckiej.

Dzwony dominikaskie byy przeto
we Lwowie. Starszym
dzwon witojurski i dzwon „Kiryo"

najstarszymi zabytkami tego rodzaju

od nich jest jedynie
na wiey cerkwi wooskiej.

Najwikszy dzwon dominikaski (pknity) wagi okoo
w koo biegncy dwuwierszowy napis
wersaami
16 cetnarów ma,

„Non natura dedit sed manus artificis et sumptus
Reuerendi Patris Esaie Leopolite, sacre Teologie
magistri An. D. 1584".

ZNIKAJCY

LWÓW

(Nie przyroda mnie stworzya,

Czcigodnego Ojca

i

lecz

rka
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mistrza

Brata Izajasza Lwowczyka,

magistra

w

r.

w.

i

koszt

Teologii

1584).

Na samym dzwonie, w piknie modelowanym i odlanym kartuszu znajduje si w paskorzebie wyobraenie
proroka, bardzo charakterystyczne, jako dzieo
wspóczesnej sztuki ludwisarskiej.
Drugi dzwon ma napis: „Sancte Pater Dominice, ora
pro nobis, quasi tuba exalta vocem Tuam A. D. 1606".
(wity Dominiku módl si za nami i jak trb podnie
gos swój r. 1606). Dzwon ten, podobnie jak i nastpne
maj na uchu do zawieszania, wyobraenie twarzy wsatej,
jest to
moe,
wschodniego typu, w paskorzebie.
znak lud wisami lwowskiej, w której dzwony te niewtpliwie zostay odlane.
Trzeci dzwon ma jako napis wyjtek z psalmu w.
Ambroego: v Te Deum laudamus" i rok 1607.
Jak wskazuj daty, dzwony te pamitaj jeszcze stary
gotycki koció Dominikanów, na którego miejscu stan
w poowie omnastego wieku koció w dzisiejszym ksztacie
caym pokoleniom lwowskiego mieszczai wydzwaniay
dla
którego
ten koció by rodzajem Westminsteru.
stwa,
Dzwoniy one na wieczny odpoczynek, dzwoniy wszystkim
uroczystociom i na wszystkie trwogi, jakie miasto nasze
w cigu wieków nawiedzay.
Tych to wic wiadków zamierzchej przeszoci
pozbyli si Dominikanie bez najmniejszego skrupuu.
Gdyby tak
móg stary z XVII. wieku historyk dominikaski Szymon Okolski, lub drugi z XVIII, wieku
Klemens Chodykiewicz, co tak skrztnie zbiera wszelkie
wiadomoci do dziejów zakonu kaznodziejskiego, lub trzeci
przed dwudziestu laty zmary ks. Sadok Barcz — jakieby gorzkie byy ich sowa pod adresem Dominikanów
w roku 1905.
A i wspomnienie zotoustego kaznodziei i wielkiego
Polaka ks. Fabiana Birkowskiego, który tak dugo i czsto
Izajasza

By

e

oy

przebywa

w

tutejszym klasztorze Dominikanów

i

przy

ZNIKAJCY

220

dwiku

LWÓW

onych dzwonów ukada swe kazania, bijce grona wszelk prywat — i to wspomnienie powinno
byo wstrzyma
podpisujc „fracht" kolejowy do
Wiener Neustadt.
ostatniej chwili zakupi wszystkie trzy dzwony
. p. Andrzej hr. Potocki i sprowadzi je do Krzeszowic,
gdzie dzi zdobi park paacowy.

mem

rk

W

XIV.

ROK

1863.

Na ziemi ucisku, gwatu i niewoli zeszed czas dziwny. Jakby anio srebrzystem wion skrzydem i ludziom znkanym, wylkym, czarowne szepta sowa

uudy
„Do chlubnych czynów otworz wam pole, dam wam
zwycistwa chwil i swobody, ojczyzn wróc... a
po ziemi mogi i krzyów.
I szept skrzydlaty
Wypakane oczy blaskiem nagym rozgorzay, bark ugity
w jarzmie niewoli prostowa si, poar mioci serca

pyn

ogarnia
...ojczyzn wróc...
Wygnacom, na wasnej ziemi ledwo cierpianym pasierbom ojczyzn! Tym, co srogie przeyli lata niewoli,
biednym, sennym, zapomnianym, brutaln stop najedcy
zda si ju w proch pokruszonym - chwil zwycistwa!
do
Narodowi, co mu z rki
ju dawno wydarto
chlubnych czynów otwarte pole!
Wic cicha i korna modlitwa z ust sza zamarych
do anielskiego widziada:
„Krwi nie woamy
zdobyczy nie chcemy, nie
tylko odzyska
chcemy mordów, do upieztw niezdolni
ojczyzn pragniemy, tylko by wolni!!!"
I dza, nielitosne pragnienie wolnoci ogarnia poczo cay naród. Bujny kwiat wolnoci urasta w sercu
mów, niewiast i dzieci, i pen bya serdecznego kania
caa ziemia polska, w domu i kociele, na ulicach miast

—

or
—

—
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krzyem przydronym, w czystem polu w miasto— zewszd gos potny bieg ku niebiosom
„Ojczyzn wolno racz nam wróci Panie l*
Szukano nieraz, jakaby bya przyczyna powstania
i

wym zauku

skd

styczniowego,

no lud polski,

tak

nage

pragnienie

taka bezbronna, bohaterska

bagnetów na ulicach Warszawy,

w

skd

wolnoci ogarodwaga wobec

tyle ognia

w piersi,

pogardy mierci w duszy.
Szukano midzy dworem cesarza Francuzów Napoleona III. a Garibaldim, Mazzinim i spiskowymi kókami,
szukano w kraju i w Peterburgu nawet, a to tylko by
czas taki, który wion powiewem wolnoci, to ywioowa sia woajca o skruszenie kajdanów, lub o mier
bohaterstwa

sercu,

skd

tyle

chwalebn.
Szalecy! Taka wielka potga Rosyi, tyle ludów
jczao pod jej obuchem, tak groz siaa moc carskiej

w setki tysicy karabinów, bagnetów,
ogniem zioncych armat. Na tak porywa si si z goemi rkoma i tylko z modlitw na ustach, to chyba
czyste szalestwo, zbrodnia wobec wasnego narodu!
Tak mawiano wówczas i tak si mówi dzi jeszcze
czasami. A przecie powstanie styczniowe szalestwem nie
byo.
tej bowiem epoce czasu zdarzay si i udaway
rzeczy stokro bardziej ryzykowne, znacznie mniej do
prawdy podobne. Wszake Garibaldi na czele tysica wybranych rozbi królestwo Neapolu, pukownik Kuza na
czele kilku batalionów tworzy królestwo rumuskie.
prawicy, zbrojnej

W

Zdawao si
sprawiedliwoci.

odbudowania

jej

tedy,

e

i

dla

Polski

wybia godzina

Wypadki ukaday si tak, e nadzieja
a równoczenie roso w sercach

rosa,

wszystkich pragnienie wolnoci.
wyszed
I z tern pragnieniem

lud warszawski na
zabrzmiaa pieni bagaln i modlitw, któr przerwa grzechot karabinów moskiewskich.
Dnia 25 lutego i 8. kwietnia 1861 polaa si obficie krew
polska na ulicach Warszawy, a na cay naród gruba pada
aoba. Pogrzeb piciu polegych, pierwszych ofiar moskiewskiego odactwa sta si jedn z najwikszych i najulice.

Stolica

Polski
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bardziej pamitnych manifestacyi narodowych. Wobec
krwi niewinnie przelanej zbratay si wszystkie stany,
zawody, a nawet wyznania, i sta si naród polski, jakoby
wielk rodzin.
wspóbraci,
ojczyzny gorzaa jasnym pomieniem, chrzecijanie i ydzi, chop,
robotnik i szlachta podali sobie rce na wspólny trud
i mier mczesk. Zaoi modlitw, na wspóln walk
potay narodowe sztandary w powietrzu, zabysy ory
biae i polskie kokardy i nie byo w tym niezapomnianym czasie innego piewu, jak tylko modlitwa za wolno
ojczyzny, nie byo taca, ani zabawy, w narodzie
okrytym.
Dziwowali si obcy onemu wzniesieniu si duszy
narodowej, na niedocige wyyny. Francuz hr. Montelembert z trudem zdoa sobie przedstawi naród, który
nie myli o zabawie ani o pieninym zarobku. On myli
jedynie o swych czasach ubiegych i o swojej przyszoci.
On cay w swej yje boleci i w swojej nadziei. Naród
on cierpi i ma wol: a cierpienie jego nieuleczone, a wola
jego niezwyciona. Póki mu nie wróci si ojczyzna i wolno, poty bdzie nosi po nich aob,
surow
si niczem nieda poa uroczyst, poty gosi bdzie,
cieszy...
starca,
dojrzaego, matk rodziny,
dziewic, dziecko zaledwie o wasnych nogach stojce,
sam namiu wszystkich znajdziesz to samo uczucie,

mio

Mio

aob

aob

e

ma

We

t

tno wytrwa,

wszechwadn,

w, dumn,

wyczn, namitno pra-

a czyst wszyscy to samo powiedz, wszyscy
okiem poncem, z sercem gono bijcem powiedz ci
co mówi do Boga i co mówili ich ojcowie: Ojczyzn^
;

z

wolno

—

racz

nam wróci

Panie!

powiada wiadek pewien naoczny, nie
zdoam ci opisa pogardy mierci i niesychanego w umieraniu entuzyazmu, który porwa cay lud, mczyzn, niewiasty i dzieci. Starzy onierze przyzwyczajeni do ognia
zarczaj,
nigdy z takiej blizkoci wojska naj bitni ej sze
Nigdy,

e

nie
i

zdoay wytrwa w

spokoju, tak jak ten lud

konnicy

i

tern niezomnem bohaterstwie
wytrzyma szalonych najazdów

rotowego ognia, powtarzanego po pitnacie razy.

O Szarym Lwowie.

15
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Jako wobec
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tego bohaterstwa bez miary wstrzy-

maa si na chwil mciwa rka wroga zamt ogarn
gowy czynowników moskiewskich. A tymczasem wzmoony ruch patryotyczny szeroko si rozla po caym kraju.
Manifestacye, naboestwa w wityniach wszystkich wyzna nastpoway w nieprzerwanej kolei. A midzy niemi
potny obchód w Kownie, przypominajcy wiatu poi

czenie Litwy z Polsk, sypanie kopca nad

wród

arcybiskupa Fijakowskiego,

grzeb

jku dzwonów

—

paczu muzyki

i

Dubienk,

po-

nieustannego

pospny

i

smutny

mnóstwem sztandarów, które wiatr rozwijajc ukazywa
a równoczenie wyory biae i star pogo litewsk
polskiej
jesieni wyzocona
niedoli,
socem
pakana zami
z

—

procesya w Horodle, na widok której „najtwardsze, najchodniejsze serca przejte byy wzruszeniem; najsuchsze,
dawno ju wypakane oczy, zrosiy si zami i alem za

utracon, tak wielk niegdy, a dzi tak ndzn polsk
ojczyzn*
pamitny
Przyszy nareszcie dni stanu wojennego
dzie 15. padziernika: zamknicie splugawionych gwa-

t

4

.

—

tem kocioów

jca

m

aobna, gromy nieszcz

i

cisza przed

W

takiej

stanu,

w

sobie kry-

burz.

wyrós na
mia si sta

chwili

który

szczytach

spoeczestwa

kltw

jego

rka pod nagromadzony

i

nieszcz-

poagiew... margrabia Wielopolski.
margrabia Wielopolski?
Kto on taki
prawda jeden z najzdolniejszych swojego pokolenia, niezomnej pracy i trudu, najlepszych chci peen dla swojego narodu. On mu chcia, polskiemu narodowi, warunki
stworzy dobrobytu i spokojnego uywania, ale zato chcia

ciem, którego

nc

go

z

czej

przyoya

stos paliwa,

M

—

wywalczy, a

ra-

—

wrogiem najwikszym
wyprosi wasny sd i

poczy
szko

i

i

rzd

autonomiczny,

on mu wszystkie pragn przynie dobra doczesne, ale
pod berem Rosyi, pod panowaniem cara. Kiedy indziej

byby moe Wielopolski istotnie zbawc swojego narodu,
byby mu da wasnych urzdników wasne urzdy, monarodowego rozwoju, swobod polskiego sowa, ot

no

i
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my dzi w Austryi mamy za spraw Gouchów
Ale w owym czasie gorcego pragnienia wolnoci
-

jak

tak,

skiego.
i

1863

niepodlegoci naród wszystkie takie korzyci przyjmo-

wa

i

przyjmowa musia

jako

krwaw

ironi,

a Wielo-

Doszo nawet do
zamachu na jego osob, a gdy on sam zwolennik gwatownych rodków, postanowi pozby si za jednym zamachem gortszej modziey przez oddanie jej do wojska
rosyjskiego, wybuch powstania stawa si nieuchronnym.
Branka ta odbya si wród niesychanych gwatów
w nocy z 15. na 16. stycznia 1863. Ci którzy zdoali si
ocali wyszli w lasy, wobec czego Komitet centralny jako
najwysza wadza rewolucyjna wyda rozkaz ogólnego
polskiego

nienawidzi

z

caej duszy.

chwycenia za bro i uderzenia na zaogi rosyjskie w nocy
z 22. na 23. stycznia.
Rozpoczo si powstanie, a z chwil, gdy dzwon
na staroytnej katedrze pockiej pierwszy uderzy na
alarm, odwrócia si wielka karta w dziejach naszego
narodu.

Kwiat narodu polskiego stan do walki z nieprzejednanym wrogiem, a szumice bory polskie stay si
wityni narodowego bohaterstwa, pobojowiskiem bez
nazwy i surm zwyciskich, stay si ziemi rozgwaru wojennego i szczku ora, a potem ziemi mogi i krzyów.
Walka bez sawy i bez nadziei zwycistwa, trud
szary o godzie i chodzie, mier w lenych uroczyskach
lub stokro gorszy skon z moskiewskich wyroków, czasami chwila zwyciskiego upojenia, a zawsze poczucie
dobrze spenionego obowizku wobec ojczyzny, wiado-

mo

—

tre ostatniej naszej walki ornej
Na mnogich pobojowiskach kad si
kwiat modziey polskiej z pieni: „Jeszcze Polska nie
zgina" na ustach, gorce serca spoczy pod zimn mogi, nikt czynów bezmiernego bohaterstwa jednostek nie
za

ofiary

wolno

oto

narodu.

przekazywa potomnoci, nawet cia polegych
moga si doszuka stroskana rodzina...

nie zawsze

A

nadto jeszcze na ten olbrzymi wysiek, na skrwawione pola walki, spustoszone sioa i miasteczka paday
15*
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czarne

cienie

zwtpienia

aby znkane kontrybucy

i
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rozpaczy.

I

nie wiele brako,

wyuzdanem przeladowaniem
dziczy spoeczestwo nie przeklo groby swoich bohaterów, aby rocznica powstania styczniowego nie staa si
dniem alu i powszechnej aoby.
A jednak to si nie stao. Naród polski dzi ju cay
i

czci w onierzach powstania styczniowego swoich bohaterów narodowych i wierzy silnie i nieugicie,
z krwi
ich powstanie kiedy mciciel tej ziemi.
Zaraz w nocy z 22. na 23. stycznia powstacy, aczkolwiek jeszcze niedostatecznie do walki przygotowani
i w bro zaopatrzeni, uderzyli na 17 miejscowoci, w których znajdoway si zaogi rosyjskie. Napad wykonany
zosta z ronem szczciem, a zwaszcza w Sandomierskiem, gdzie stan na czele genera Langiewicz i na Podlasiu, gdzie jak jeden
pod broni stana szlachta
zaciankowa, odniesiono znaczne sukcesy. Tymczasem na
zaogi rosyjskie pad strach wielkooki, tak,
drobne oddziay ich poczy si koncentrowa, opróniajc w ten
sposób znaczny szmat kraju.
ich miejsce urastay jedne
po drugich obozowiska powstacze, a z nich najwiksze:
Langiewicza w Wchocku, Lewandowskiego na Podlasiu,
Antoniego Jezioraskiego w Mazowieckiem, Mieleckiego
w Kujawskiem i wiele innych. Oczyszczona od rosyjskiej
stray granica od strony Austryi dozwalaa na przechód

e

m

e

W

oddziaów ochotniczych

Rozpocz si

z Galicyi.

szereg utarczek z wojskiem rosyjskiem.

byy wiksze, tam oddziay powstarozsypk, tu i ówdzie odnoszono zwycistwa.
Ogóem do koca marca 1863, to jest w przecigu dwu
miesicy od wybuchu powstania stoczono przeszo 80 bitew i potyczek, zawsze uporczywych i bardzo krwawych.
Najdoniolejsze z nich pod wzgldem militarnym byy te,
które stoczy w Sandomierskiem Langiewicz, mianowany
w midzyczasie dyktatorem, i Czachowski. Komendant
szkoy wojskowej polskiej w Cuneo we Woszech, czowiek o duych zdolnociach wojskowych potrafi LangieGdzie siy rosyjskie
cze

szy

wicz

w

utworzy

blisko

czterotysiczny,

dobrze zorganizo-
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zaopatrzony korpus podo sejmu pruskiego Wadysaw Bentkowski, adjutantem odwana, na
trudy obozowe i gwizd kul karabinowych wytrzymaa
Henryka Pusto wójtówna. Na czele tego korpusu odniós
Langiewicz kilka bitew poczci zwyciskich jak pod Mai

wszystkie potrzeby

wstaczy. Szefem sztabu jego

by pose

ogoszcz, Miechowem, a umiejtnymi marszami i obrotami strategicznymi umia zaszachowa o wiele liczniejszego nieprzyjaciela. Niestety jednak kampania Langie-

skoczya si przejciem jego przez Wis i zoeniem broni w rce Austryaków.
Niepodobiestwem jest w krótkim szkicu wymienia
wszystkie potyczki, nawet te, gdzie szczcie sprzyjao
dzielnoci polskiego ora. To jednak powiedzie naley,
wicza

e

byo wród

nich bardzo wiele takich, które wskrze-

szay najwietniejsze trdy cye polskiej walecznoci. Do
takich naley atak robotników kosynierów pod Wgrowem, atak studentów akademii puawskiej pod Supcz,
dzielna

obrona

ludmi

przez

z artylery,

Suchedniowa,

dob

ca

gdzie

Czachowski z 300

powstrzymywa

1.600

Moskali

odparcie napadu na klasztor witokrzyski,

dwudniowa bitwa pod Siemiatyczami i t. d.
Z tern wszystkiem jednak powstanie wobec przewaajcych si rosyjskich, a zwaszcza skutkiem rozbicia
korpusu Langiewicza upadao. Przy kocu marca zaledwie ju tylko 1.500 ludzi stao pod broni w rónych
oddziaach, a reszta z dziesiciotysicznego zastpu modziey
w kani moskiewlega na polu walki,
skiej oczekiwaa swego losu.
Ten pierwszy okres powstania styczniowego zada
i Rosyi
cikie straty. Ju sam fakt, e przeszo stutysiczna armia regularna przez dwa miesice nie zdoaa

bd

bd

stumi

niedostatecznie zbrojnego ruchu,

e

przecie pozwycistwa,

wstacy w wielu miejscach odnosili nad ni
wykazywaa wobec Europy niemoc bezsi caratu, a zarazem dobijajcemu si o wolno narodowi dawaa,
i

uudn

co

prawda,

nadziej europejskiej interwencyi.
powstania styczniowego jest

Wiekopomn za zasug
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wocian w Królestwie, na podstawie derzdu narodowego. Równoczenie te z wybuchem

uwaszczenie
kretu

powstania ustay wszdzie

w

Królestwie robocizny

i

po-

e

winnoci wociaskie, tak
póniejsze carskie manifesty spotkay si ju z faktem dokonanym.
Nadzieja na interwency pastw europejskich pod-

gasncy pomie

powstania. Zapewnienia rzdu
manifestacye na rzecz Polski, odbywajce
si po wszystkich prawie stolicach, stanowisko Austryi
i Prus wobec powstania i Rosy i, groba zawika
wojen-

sycia

francuskiego,

nych europejskich, wszystko to przemawiao za wytrwaniem w walce. „Wytrwajcie" mówi cesarz Napoleon III.
i ministrowie
francuscy i ambasador austryacki w Paryu ks. Ryszard Metternich, „wytrwajcie" mówi wreszcie prezes izby francuskiej hr.

Colonna Walewski,

e

janiajc odwiedzajcych go Polaków,
Polski przynajmniej 15 milionowej, sta

byt

ob-

pastwowy

si niewtpliwym

prawie.

Pod

wpywem

tych nadziei, nawet

ci,

którzy dotych-

czas byli przeciwni powstaniu zbrojnemu, zaczli je czynnie popiera, a tak walka przeciwko caratowi staa si
ogólno narodow. Wychodzi w pole jeden oddzia za
drugim, a wszystkie coraz lepiej zorganizowane i uzbro-

Krakowa szy oddziay Leona Czepukownika Jordana, od strony zaboru pruskiego Edmunda Caliera i Yung de Blanckenheima, na
Podlasiu uwija si dzielny majster studniarski Lelewel
Borelowski, gotowa na Litwie wypraw Sierakowski, na

jone.

I

tak od strony

chowskiego

mudzi
i

ks.

dzielna

czesk
i

i

Mackiewicz

i

Koyszko, na Rusi

modzie

kijowska,

stwierdzia

wielkie

która

hasa

mierci
„za

dr.

Neczaj

sw m-

wolno wasz

nasz!"

Wród

mnogich podjazdów i potyczek wsawi si
zwaszcza genera Antoni Jezioraski, który dzieln szar
jazdy polskiej zmusi pod Kobylank Moskali do bezadnej
ucieczki, a w kilka dni póniej 6. maja po caodziennej
krwawej bitwie pokona kilkakro liczniejsze siy nieprzyjacielskie. Równoczenie prawie dzielne oddziay po-
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i wielkopolskie pod komend Zeyfrieda i Taczanowskiego wypary silny oddzia rosyjski za prusk granic. Wywoao to olbrzymie wraenie w caej Europie,
a równoczenie podnosio ducha narodu, który wszystkie
swoje siy rzuci na szal nierównej walki.
Jako w lipcu r. 1863 powstanie byo tak silne,
nawet najbardziej niedowierzajcym witaa nadzieja zwyczerwcu i lipcu stoczono do 90 potyczek na
cistwa.

znaskie

e

W

caym obszarze
czek byo 62,

kraju,

a

w

wród

miesicu sierpniu bitew i potysynna kampania generaa

nich

Heydenreicha Kruka pod yrzynem.
Tymczasem jednak interwencya dyplomatyczna mocarstw europejskich nie przyniosa spodziewanego wyniku. Pastwa tak dugo udziy nieszczsn Polsk,
dopóki im to dla wyklarowania si stosunków midzynarodowych byo potrzeba, wnet jednak po stronie Rosyi staotwarcie Prusy z Bismarkiem, Austrya zmienia
zupenie swoje stanowisko wobec powstania, Francya za
zapltana w awanturnicz wypraw meksykask bya
zupenie bezsiln. Pani sytuacyi midzynarodowej staa
si tedy Rosya, a czujc si siln jak nigdy, przystpia
do zgniecenia powstania rodkami brutalnymi.
Na Litwie szala zwierz w ludzkiem ciele MurawiewWieszatel, na Rusi genera Anienków, w samej Warszawie Berg. Zaczy si masowe mordy powstaców i egzekucye publiczne, w wizieniach torturowano winiów
w dziki sposób, na szlacht nakadano kontrybucye. Rozpasana zgraja czynowników rzucia si jak krwioercze
psy na znkane i zbolae spoeczestwo. Gwaty niesychane w swojej brutalnoci nastpoway po sobie bez
przerwy, a zemsta wroga wysilaa si w pomysach ju
nie tylko topienia powstania w morzu krwi, ale zniszczenia caego narodu. Grad barbarzyskich ukazów, gwizd
nahajek, skrzyp szubienicy, ogie rot egzekucyjnych spaday na spoeczestwo, odbierajc mu wszelk ochot do
walki zbrojnej, a rodzc tpe zwtpienie i rozpacz, w której nadzieja smutna „i to minie!" jedyn bya pociech
i jedynem programem na przyszo.

ny

ROK

232

1863

W

tych strasznych tygodniach, wyprzedzajcych upadek powstania, jeden by tylko czowiek wierzcy niezomnie i jedna dusza gotowa do walki
do ostatniej
krwi,
do zupenego wyczerpania wszystkich si. By
to Romuald Traugut, który w chwili, gdy si powstanie
ju ostatecznie rozprzgo, chwyci wszystkie nici jego
w swoje donie i gotów kadej sekundy na mier mczesk, sprawami powstania kierowa jako dyktator z ca-

a

a

em

zaparciem si,
wiary

niesabncej

z

nakadem

w

olbrzymiej pracy

ostateczne

i

nigdy

zwycistwo polskiego

ora.
Dziwny

to

by

czowiek i dziwna
i rozmiowana

lowa, jasna jak kryszta

dusza
ojczynie

ta jego

w

sta-

a do

mistycyzmu. Powstanie upadao ju beznadziejnie. Jeszcze
w cigu padziernika, listopada i grudnia stoczono przeszo 130 bitew i wikszych potyczek, gdy ju w ostatnich
dniach roku byo na placu boju wszystkiego tylko okoo
3.000 partyzantów. Mimo to pisa Traugut w odezwie do
wojsk narodowych: „nie zlkniemy si bracia trudów
i zimna. Bóg miarkuje wiatr dla ubogiego. Mnie stawim
czoo wrogom, a przy boej pomocy ta zima bdzie dla
nich ostatni na naszej ziemi".
Niestety, udzi si tajemny dyktator. Mimo nadludzkie wysiki poszczególnych jednostek, a zwaszcza generaa Hauke Bossaka, powstanie chylio si coraz bardziej
i widoczniej
do upadku, a w miar tego zwikszay si
represye moskiewskie, a równoczenie take austryackie
w Galicyi, gdzie zaprowadzono stan oblenia i pruskie

w

W

Poznaskiem.
Królestwie duchowiestwo i szlachta
odwróciy si stanowczo od powstania, chopi zaczli
przybiera wobec niego coraz groniejsz postaw, a w takich warunkach poszczególne oddziay topniay lub ota-

przewaajce siy rosyjskie, giny do nogi.
Równoczenie w Warszawie aresztowano Trauguta
i razem z czterema innymi czonkami rzdu narodowego:
Janem Jezioraskim, Rafaem Krajewskim, Józefem Toczane przez

czyskim i Romanem uliskim powieszono dnia 5. sierpnia
1864 na stokach cytadeli warszawskiej.
polu wytrwa

W

ROK
przez

1863

cay rok 1864 jedynie
i on mierci swoj

ks.

zakoczy

Stanisaw Brzóska na
dniu 24. maja

mczesk w

Podlasiu,

1865
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powstanie.

si przez zim, lato, jesie ca, a na wiosn
dziatwy niestao"
piewaa rzewna i smutna
piosenka na zgliszczach zbrojnego porywu narodowego.
Bili si dzielnie i wytrwale, speniajc najwitszy obowizek wobec ojczyzny i skadajc jej danin krwi najserdeczniejszej. Szczcia jeno nie byo, ni wolna dola
bya jeszcze Polsce pisana. Ale na
dol, na przyszy
wielki dzie Zmartwychwstania rzucili ci rycerze zgo„Bili

za to

—

i...

t

wojska bez broni,

dniali, te

koma na armaty

—

modzie idca

z

goymi r-

wszyscy, co w lenych,
mogikach, siew bujny i yzny. Oni
rzucili

ci

zapomnianych legli
odnowili tradycy bohaterskich walk o niepodlego
Polski, oni na podziw bezdusznej Europy wykazali,
nie
wolnemu narodowi w niewoli, ale raczej mu

y
mier ponie,

e

raczej wszystkie zatraci doczesne dobra.

ca

Polsk od morza do morza.
aobny kir pad na
Nie byo prawie rodziny, która by nie opakiwaa kogo
z najbliszych i dugie ponure korowody zesaców szy
w mrone lody Sybiru. Wizienia przepenione, wszdzie
smutek i niedola, caa ziemia polska staa si jakby jedn
kani, jakby pieko same rozszalao nad ni wszystkiemi
mkami zwtpienia i gromami zemsty.
Ale straszniejszy nad wszystko by upadek ducha

w

plugawa reakcya, która wypeza ze
wszystkich któw, rzucajc si z przeklestwem na cay
ruch narodowy, na wasnych plwajc nieszczliwych onierzy. Zdawao si,
wieko trumny ju na zawsze
narodzie, ta czarna,

e

przybite

i

e

ten naród,

co tyle

umia ponie

woy sw gow

ofiar dla

wolnoci, teraz wasnowolnie
w obro
i caowa pocznie bijc go rk.
Odrtwienie to duchowe jednak nie trwao dugo.
Naród ywy wszak rozpacza nie moe, naród, który tyle
krwi przela zgin przecie nie godzien. Przyszo wic
nowe pokolenie, ostroniej sze, zimniejsze, bardziej od
swoich poprzedników dowiadczone i to na przyszy trud

ROK

234
i

na przysz

1863

walk gotowa poczo

zasoby od samych

podstaw, od samego pocztku.

pocza budowa Polski nowej i krzepi si
naród siami, które przyszy z pod strzechy wieniaczej, a niespoyte
i niczem nie zamane. I dzi po
latach pidziesiciu naród polski wiadomy si swoich
i swojego prawa spokojnie w przyszo moe spoglda.
I na mogiy braci polegych gar rzuci kwiatów
i dobrego
wspomnienia, bo oto oni krwi swoj Polsk
I

urasta

pocz

s

swoj modlitw, walk, trudem
ofiarnym i mierci chwalebn dali jej t si, która
wszystkie ciosy przetrwa zdolna, poprowadzi j kiedy
niemierteln

na

uczynili, oni

wielki, ostatni,

zwyciski

bój.

ODSYACZE.
Akta grodzkie i ziemskie, t. XIV. nr. 2175, 2228-34, 2287 itd.
pod wpywem stosunków wschodnich na Rusi halickiej

*)

O
i

niewoli

take

ziemi lwowskiej, por.

watne

polskie,

Lwów

1910,

t.

Dr.
I.

Przemysaw Dbkowski: Prawo
str.

pry-

113.

2
burgrabska przedmiecia krakowskiego z
) Ksiga
nuskrypt Archiwum miejskiego we Lwowie.
3
p. Michaa Demetra. Rynek 1. 17.
) Dzi

r.

1695.

Ma-

wasno

4

w dziele W. Rubczyskiego „O filozopogldach Sebastiana Petrycego z Pilzna". Kraków 1908.
Mironis Costini Chronicon terrae Moldavicae. Ed. E. Bar-

Szczegóy biograficzne

)

ficznych
6

)

wiski. Bucuresti 1912.
6
Opysanie ikon po cerkwach ruskich u Lwowi. Lwów
) Bi ou s
1858. W. oziski: Malarstwo cerkiewne na Rusi. Kw. hist. t. I.
7
) ex mutuo consensu et unanimi voto, tam Catholicorum, quam
Ruthenorum pictorum, qui admittuntur certis appositis conditionibus
:

in articulis describendis.

Caa

8

)

str.

ta

sprawa

w

aktach konsystorza Iw. obrz.

a.

z

r.

1661

543.
8

Akty konsyst.

)

10
)

z

r.

1661 p. 633.

Arch. m. fasc. 1036. nr. 113.

") Arch. m. fasc. 1036. nr. 107.
a) Manuskrypt in folio, wasno gr. kat.Kapituy w Przemylu. Nr. XLVII. G. 10. p. t. „Album nobilis Congregationis civium leopoliensium Anno MDCCXXXV. renovatae a
Wiadomo o samym rkopisie, nieznanym dotychczas historykom Jezuitów (nawet ks. Zaleskiemu) oraz szczegóy, zawdziczam przyjacielskiej uprzejmoci ruskiego
uczonego i gorcego mionika wszelakiej historycznej starzyzny dra
10

.

Wasyla Szczurata.
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n a)

Wedug dawnych planów miejskich.
Akta radzieckie t. 22 p. 334.
15
) Z portretu w archiwum miejskiem.
u ) Pierwotna nazwa placu Gouchowskich.
") Z notatek in. Józefa Chowaca, autora urzdowego planu
»)

miasta Lwowa.
16

)
17

)

Tabula miejska, Lib. Dom. t. IV. p. 421.
Obecnie
gruntu w tern miejscu przedstawia

se

warto

1.500 koron.
18
)

lady

tej

korespondencyi oraz odpisy kontraktów, zawiera-

nych imieniem Sierakowskiego z artystami rzemielnikami przechoway
si w rkopisie archiwum kapituy lwowskiej nr. 47. O restauracyi
katedry lwowskiej za Sierakowskiego pisali dotychczas Maurycy Dzieduszycki (ywot Wacawa Hieronima Sierakowskiego. Kraków 1868.
Koció katedralny lwowski. Lwów 1872), oraz Ferdynand Bostel (Przyczynek do dziejów restauracyi katedry lwowskiej w XVIII w. w Spraw,
komisyi do badania sztuki. Tom VII. Zesz. IV.)
19
mao u nas
) Szkic niniejszy opiera si przedewszystkiem na
znanych dzieach Innocentego Fesslera „Fesslers sMmtliche Schriften
iiber Freymaurerey. Wirklich ais Manuscript filr Briider". Freuberg
1805. Ksika ta wydana zostaa tylko dla uytku masonów, z zachowaniem wszelkich ostronoci, aby nie dostaa si w rce niepowoane,
do tego stopnia,
arkusze korrekty odebra sam autor, a drukarz
:

—

e
e ani jednego

egzemplarza nadliczbowego nie wyda
wiat. Dua
tego wydawnictwa drukowana jest szyframi, do
których klucz wydrukowa Fessler w formacie 4° w innej drukarni

wystawi

rewers,

w

prywatnej.

cz

Kady

waciciel tego klucza musia si zobowiza,

doczy

e

nie

go do ksiki.
Korzystalimy z egzemplarza bibl. uniwersyteckiej we Wiedniu.
Dalszem ródem niniejszej pracy jest Abafiego „Geschiche der Freimauerei Oesterreichs-Ungarn (Budapes 1897')* treciwy artyku Juljusza Starkla „Wiadomoci o farmazonach w Polsce", drukowany w Gazecie narodowej w r. 1871, a wreszcie caa nowsza polska literatura
masoska z dzieem ks. Zaleskiego „O masoneryi" na czele.
J0
) Wawel Louis: Okruszyny historyczne. Kraków 1898.
:

,

WYKAZ NAZWISK
—

Abafi-Aigner

165, 171, 183,

str.

Abicht Jan

-

—

Agopsowicz

106, 107

str.

str.

—

Adlass Hersz

—

6

—

str. 74, 81,

—

Alembek Waleryan

str.

54

Anczewski Marcin Nikanor

dr.

—

208

—

Anieków genera

—

str.
str.

156

—

177—179

—

str.

25

17, 18, 21,

—

str.

Athos
str. 74
Auersperg hr. Zygmunt
August II., król polski
August III., król polski

—
—
—

7,

9

str.

Józef,

genera

str.

189

Bach

—

str.

84—87

Bartsch Marcin

—

—

85

str.

—

—

—
Bielawski —
Bious —

39

—

—

str.

—

—

Bodyk

Wasilewskie

Felicya

i

211

Joel

—

str.

97

—

—

64

Boguszowicz Jdrzej
str. 29
Bononia
Borelowski Lelewel

str.

174

—

str.

81

—

str.

Briggenti
str.

z

Bogatko, szlachcic

53,

219

209

Wilczków

—

63

str. 62,

Birkowski ks. Fabian — str. 219
str. 174
Bitelmy Józef dr.
str. 230
Blankenheim de Yung
str. 174
Baowski Micha

Boberska

209—211
Baudin abbe

—

231

str.

—

str.

str.

81,

—

—

z

—

—

95
92
str. 227

str.

—

Bogatko Ignacy, miecznikowicz
str. 118
bracawski
str. 52,
Bogdanowicz Grzegorz

Axt, baron

Sadok

—

genera

Wojciech
str.
Bentkowski Wadysaw

60

str.

133, 134

Bartschowa

151

str.

str. 60,

123

ks.

214

—

174

Augustynowiczowa, mieszczka

Barcz

-

174

str.

str.

str.

wadyka

S. J.

—
—

—

—

str.

Bez

Bem
Bem

100

str. 98,

Berlin

Apoloniusz
str. 191
d'Arnaud Chevalier (Coffre)

—

- str. 179, 201—203

str. 6, 8
Bernard Ormianin
Bernawski Mohya, hospodar wostr. 72
oski
str. 37
Bemowa, monastyr
str. 168
Biaystok

—

Atanazy,

—

Beduzzi Józef

4

z

Arystoteles

125

str.

17

231

Kamieniopola — str. 5
Antoniewicz Booz Jan, prof.

str.

—

hr.
str.

Beck Mendel

Berg,

Andrzej ze Sienna

str. 87,

—

Beiszer Piotr

212

84

Anna

Baworowscy

Beeckhen von

97

str.

str.

Aleksander, malarz

str.

MIEJSCOWOCI.
Bechtlof

195, 201

Abraham

I

174, 178, 179

Brody

—

—
str.

str.

174

180

—

str.

230

—

str. 233
Brzóska Stanisaw, ks.
Brilhl hr. - str. 124
Brtihl hr. Fryderyk Alojzy

—

str.

176

168, 175,

—

Brunwik

—

Buczacz

—

Busk

—

Bystram

—

opiennik

—

Edmund

7

str.

—
—

Dublany — str. 7
Dublowski Józef

—

—

Cancelotti

—
—

Durbas Jan

104

str.

—

—

—

—

-

209
148

str.

str.

—

Ecklef

—
—
—

dr.

Eckstein

174

str.

186, 187

str.

59

str.

—
—

Elbieta, cesarzowa

152

Chodykiewicz Klemens

— str. 219

str. 174
Choynicki Józef — str. 62, 144
Chrzanowski Piotr z Uhrynkowiec
str. 174
Clemens Jan Marcin von, porucznik
str.170— 173, 175, 176,

—

—

Czyów

—

Dbrowski

str.

—

—
—

—

str.

str.

—

str. 5
z Malczyc
str. 186
Fermor, genera
str. 165, 171,
Fessler Inocenty
183—192, 195, 196, 197, 199, 200
str. 226
Fijakowski arcybiskup
str. 82, 119
Filipowicz Jan
str. 106, 109
Filipowski Marcin
str. 174
Fitzek Franciszek

—
—

—

—

—

—

—

Franciszek z Orzeka

—

I.,

81

str.

cesarz

Franciszek

211

str.

—

str.

143

213

Fredro z Pelszowic

195,

str.

Frizer
str.

75

str.

7

Urban

Froncfenik

—

202

—

—

str.

str.

—

str.

str.

208

Frey Jan Tomasz

vidi

—

6

7

174

Wenig Fran-

ciszek

Fuchs, baron
str.

str. 60, 61,

62, 152

201, 204

5

—

95
104

str.

str.

Fedorko

Francchi Tomasz

6

230

str.

—
—

—

211

7

Dendor Kazimierz
Der saw z Rytwian

Dobrowody

str.

str. 5,

Darowski Mieczysaw

Dembin

174

str.

Julian

papie

—
—
Fornecki Stanisaw —

228, 229

Czarnoyski Micha
Czarny Grzegorz
Czechowski Leon

Eugeniusz,

—

Chooniewski Rafa

—

6—9

3, 4,

Dzieduszyccy
str. 65
str. 203
Dzieduszycki Waleryan
Dzierzkowski Józef
str. 203

d'Eckholm

—
Chociski Antoni, ks. —
Chmielnicki Bohdan

Czacki Micha

174

str.

str.

69—71,

str.

75

178—182
Cuneo — str. 228
Czachowski - str.

133,

—

48—50, 53, 64
Chmieliski Józef
str.

Duto

—

—

Kazimierz

Charbicki Stefan

130,

81

str.

Dzehan Bieka

174

str.

—

Dydyski Micha

Cassanowa
str. 181
Castelli Stanisaw
str. 31
Catterini Jan

143

str.

129,

str.

134, 142, 143, 145, 146, 148

229

str.

209
31

Domagalicze
str. 135, 140
0'Donnel hr.
str. 174
Dragomirna, monastyr
str. 37
Drohojowski Wiktor, gener. wojsk
koronnych
str. 95
Dubienka — str. 226

Dunajów
Calier

str.
str.

—

100

str.

173

str.

z

156, 174
str. 143

—

Budzanowicz Jan
Bur ker Chawe

Dodimus

—

176, 195

str.

str. 37,

—
—

Dobrucki

str.

177

239

—

Gallenberg hr. Zygmunt

—

Gallus Jan

—

Garani Karol
Garibaldi

—

—
Gdziccy —

168

Gerstenberg

—

—

—

Humieniecki, wojewoda podolski

209, 210

str.

—

209

str.

139

str.

—

Hussein

124

str.

56

str.

—

str. 143
Gerszonowicz Judka
Gertner Tomasz
str. 62, 63
Gibaut - str. 108
Gowiski Samuel, ks. biskup sustr. 60, 65
fragan lwowski
Goldstein Mojsze
str. 97
Goldstein Nuchim — str. 97
Gobek Jan
str. 7
Gouchowscy
str. 93, 94
Gouchowskihr. Agenor — str. 227

—

—
—

—
—

—

Gordon Franciszek
Godurowski ks.

—

—

Grazel

str.

81

109

str.

95

str.

—

—

Gruet
str. 194, 195
Grzegorz Ormianin
str. 3, 5, 6
Guibaut Denis Piotr — str. 174
Guicciardi Franc. hr.
str. 174
Guinigi W. von
str. 174

—

—

—

94,

str.

—

—
Hartmann Karol —
Hartmannowie —

Hann

170

str.

von, Prof.

str.

165
37

str.

224

—

str.

— str. 167

Jakób Strepa b., biskup lwowski

—

104

str.

—

Jakubowicz Abraham
str.
Jan Kazimierz

—

73,

Jan

Jan
Jan
Jan

str.

93

50, 53, 64,

173

-

Sobieski

III.

str. 58, 64,

73

—

142

str.

z

Czyowa

z

Dukli

z

Wyssoka

—

—

—

7

str.

104

str.

7

str.

Jaroszyski, ks. kanonik kapituy
lwowskiej —str. 130—133,137,

145—148, 152
Jastrzbski Stefan
Jassy

—

str.

—

str.

59

37

— str. 38
str. 137
Jaworski Wawrzyniec
Jezioraski Antoni — str. 228, 230
Jezioraski Jan — str. 232
str. 229
Jordan, pukownik
Jaworów

II.,

—

cesarz

—

—

str.

168, 181,

183, 195, 200, 204

Jurko

113

str.

Hauke-Bossak, genera

4

str.

—

Józef

111—113

—

Jabonowski Konstanty
str. 7, 9
Jakim

Janów

—

Habsburgowie —
Hadik, genera —
Hangu, monastyr

Iwanis Ormianin

69, 71,

Gródek Jagielloski
str. 142
Grodzicki Faustyn - str. 118, 120,
Gromadziski Marceli
str. 212
Grozwejer Marcin
str. 31

—

228

str.

Homer — str. 191
Horodo — str. 226

—

49

str.

Gdzicki Stanisaw

—

Hoffmann Jerzy

str. 174
Hoszowski
str. 5
Hry z Malczyc
str. 186
Hubertsburg

224

—

str.

174

81

str.

str.

Gawath Jakób

Gdask

str.

43, 45

str.

z

Malczyc

—

—

3—9

str.

232

Justkowicz

188

Kdziszewki Micha
Kkolniki - str. 143

—

str.

59

Kamieniec Podolski
Kampian Marcin

—

str.

119

str.

72

—

Hermannowie
str. 91
Hermes Trismegistus

—
—

str.

Heydenreich Kruk, gen.
str. 231
Hexel Franciszek
str. 212, 214

—

Hezyod

—

str.

191

—

str.

Hilzer Piotr

Hodowica

—

str.

—

218

156

Kampian Pawe —
Kausz — str. 217

str.

str.

29

29

240

Kamieniecki, szambelan

— str.174

Kara Mustafa — str. 66
Karol XII., król szwedzki

str.

—

str.

119, 188

—

str.

str.

209

Karpiski Franciszek

—

Kaszyski Antoni --

—

Kinigl hr.

106, 134

str.

175

str.

Kirkur Kazimierz, burm. lwowski
str. 80
Kleparów - str. 93

—

—

Klemens XII., papie
Kobylanka
str. 230

str.

167

—

—

Kobyka Lewko

—

Kolczyski

Kotaj Hugo -

—

Koyszko
Komoniec
str.

str.

str.

tocka

—

Gertruda, zam. Po-

Konarski Eliasz
Konstantynopol

—

—

—

174

str.

181

—

—

—

Kupiski

Piotr

—

str.

46—49,

str.

186—190, 192

Kortum Ernest — str. 198, 199
Kociuszko Tadeusz — str. 166,

str.

81

—

str.

—

Lanckoroski Jan

54
224

str.

Kowno

—

Kozicki

Wadysaw,

226

Leopold
Le Roy

—

Lesseur

br.,

skich

II.,

—

—

str.

87

Kozowski Maciej — str. 82
Krajewski Rafa — str. 232
Kraków - str. 18, 21, 24, 135,
Krasicki Ignacy

—

str.

129

Krasowscy — str. 72, 75
Krasowska Anastazya, z domu

awryszewiczówna

—

str. 73,

Krasowski, budowniczy —
Krasowski Mikoaj — str.

74

str.

72

73,

74

200

str.

174

—

—

str.

str.

-

str.

—

lwowski

—

113

str.

pukownik

Lipski, arcyb.

str.

213

str.

179
str.

—

210

str.

109

—

str.

79

Longchamps Franciszek
166—169

—

43

228

—
—

Wadysaw

de Abbe

Linsay,

—

167

Liharzik Franciszek
Lilii

—

pukownik wojsk polstr.

Lojola Ignacy

136, 217, 229

—

cesarz
str.

Leszczyski Jakób
Liebel

dr.

z Mielnicy

177

Lewandowski

201
str.

—

Kuszewicz Samuel
Kuza, pukownik

Langiewicz Maryan, genera
str. 228, 229
Leinwand Juda — str. 100

93

str.

64

Korsitzky

Kruszanowski Jan — str. 156, 157
Krystko
str. 6, 9
Krystynopol - str. 123, 124, 176
Krzeszowice
str. 220
Krzysztof de Santo Romulo —str. -4
Kudelski
str. 123
Kuhajów - str. 107

str.

131

str.

Kormeka Sebastyan
52, 53,

203

str.

str.

—

Kordybannik Joel

—

129,

123

str.

Komorowski Józef

Korfini

str.

—

Iliasiewicz Bazyli

—

—

—

230

81

Komorowska

64

53, 57, 58,

str. 12
Kulawczyk Jacek
str. 170
Kulparków

196

str.

124

str.

—49, 52,

—

93

144

str.

Krasiski — str. 45
Kraszewski Józef Ign. —
Kraus Wojciech
str. 46
Kreczetnikow, genera
132, 142, 147

55

str.

—

72-74

—

143

str.

—
—

Kazimierz Wielki
Kidaszczyk Maciej

107

74

Krasowski Nestorowicz Stefan
str.

Kasper, aptekarz

Samui jeromonach —

Krasowski

str. 167
Lubomirscy
Lubomirska ks. Felicyta — str. 214
Lubomirski ks. Franciszek z Roz-

wadowa

—

str.

174

241

Lubomirski ks. Hieron. — str. 214
Lubomirski ks. Jerzy — str. 174
Ludwik XIV.
str. 71
Ludwik wgierski
str. 103
Luft Hieronim
str. 174

—

—

—

—

Lunda Franciszek
str. 212
Luxenburg
str. 171
Lwów str. 4—6, 11, 18, 19, 22,

—

—

30-32, 35—38, 43-48, 53,
56—58, 60, 63-65, 69—72, 79,
80-82, 94, 95, 98, 103-107,
111-114, 117, 122, 123, 129,
29,

132, 135, 136, 138, 141, 145
153, 156, 161,

- 151,

163-173, 176, 178,

181, 183, 184, 189, 191, 192, 194,

198,

200-202, 206-213,

215,

—

Mazaraki Jan
str. 73
Mazzini — str. 224

pukownik

Melesino,

—

Mellhorn Fryderyk —
Metternich ks. Ryszard
Miechów
str. 229
Mielecki - str. 228

—

—

Izajasz

—

awoczne

str.

—

opienniki

str.

—

—

—

Mojsej

Montelembert

ucznik Jan

—

Moskwa

7

str.

—

39,

str.

45, 70, 137

38

str.

—

hr.

—

—

str.

72

str.

str.

Maciejowski Bernard — str. 25
Mackiewicz, ksidz — str. 230

markiz

Germanikus

nuncyusz papieski

—

str. 43,

47, 60, 64
str.

—

—
—

— str. 4—6
Malechów — str. 104
Maogoszcz — str. 229

—

Neapol

—

str.

104

Martinovics Józef

— str. 98
- str. 224,

I.

—

-

str.

4

—

str.

196

Marya Kazimiera — str. 71
Marya Teresa — str. 165, 179
O Szarym Lrwowie.

75

230

str.

—

142, 156

224
str.

230

Nestorowiczowa, z
lecka Zofia

—

domu

str.

Niedwiecki Julian

5
str.

str. 69,

231

str.

III.

Neczaj, dr.

65

168

—

Nawarya

str. 59,

174

str.

97

str.

—

str.

str. 17
Najsarek Tomasz
Nalewajkowicz Andrzej — str. 64
Nalewajkowicz Baej — str. 58

Napoleon
Napoleon

168

Malinowski Jan Marcin V., papie

—

Murawiew

6

—

174

Mozer Franciszek

wony —

str.

str.

Moszczeski Adam, szambelan

-- str. 5

Motteles Icyk

—

—

174

yskiewicz Grzegorz

—

167

225

74
Tulczyna

z

Moszczeski Józef
Moszyski August

Malaspina,

str.

str.

str. 72,

Mossakowski

ukawski — str. 144
yczaków — str. 104
ysiski Bartomiej — str. 135, 137

Mardochaj

230

Mielnik Stefan — str. 5
Mier Wojciech — str. 174
Miller
str. 144
Miller Mathias — str. 62, 63
Mikulski, ks. praat — str. 131
Milewski - str. 139
Mniszchowie — str. 122
Mniszek Stanisaw
str. 167
Mohya Bernowski Miron — str.

Mohya

219

213

oziski Wadysaw

Marek

str.

—

Mokronowski Andrzej

Malborg
Malczyce

174

37-39

216, 218

Lwowczyk

Maciej,

187

str.

str.

Strze-

72

—

str.

213

Niankowska — str, 13
Niankowski Pawe — str.
Nose - str.
Noss Jan —

106, 107
str.

30
16

13

242

—

Nowacki Jan
str. 212
Nowacki Zacharyasz — str. 212

—

Nowicki Antoni

152

str.

Obrocki Jan — str. 153—157
Obroszyn — str. 142, 143
Odrow Andrzej — str. 8

Odrow

—

Piotr

—
—
—

Odnowski Herburt
Okolski Szymon
Oleski Franciszek

Polkowski Piotr

6—8

str.

156, 158

Olszewscy — str. 216
Olszewska Kornelia, zamna za

—
Wadysaw —

Wincentym Polem

216

str.

str. 103
Opolczyk
Orzechowski
str. 144
Ossowski Andrzej — str. 143
Ostroróg Antoni — str. 174
Ostrowski — str. 107

—

Padwa

-

str.

—

Pary

31

18, 29,

Paprocka Maryanna
str. 29,

—

228
Patrici

Pawe

-

str.

Pazyszte

—

—

Pelszowice

str.

—

—

Petruszewicz

str.

143

str.

—

str.

94

—

—

str.

—

str.

12—14

—

174

Piotrowski

—

—

—

174
ks. z

—

Potoccy
177, 178

ywca

—

173

str.

str.

122, 123, 129, 167,

zam.

za Chevalier'em

Arnaud

—

178

str.

Potocki hr. Andrzej

—

str.

217, 220

—

str.

-

str.

—

str.

Potocki Stanistaw z Tulczyna
str. 174

—

Potocki Szczsny
Pradell

Mikoaj

Praga (czeska)

—
—

Piwernetz Wojciech

144

—
—

str.

123
174

str.

str.

str. 171,

Preschel Jan Fryderyk

172,

—

str. 173,

174, 182

str.

Prusy,

44
113

—

176, 182, 192

str.

dr.

39

174, 203

-

str.

109

Próchnicki, arcybisk. lwowski

str. 59,

Piotrowski Józef

213, 214

Poniski odzi Józef, wojewoda
poznaski
str. 107, 108
Poniski ks., podskarbi kor.

Preszel

- str. 18
- str. 13

Pilzno

Piat

—

123, 124, 175

36

Pietrzykowski Andrzej, kapitan
str. 174

von

—
—

Potocki Salezy Franciszek

Petrycy Zuzanna — str. 19
Pfaff Karol Bogusaw - str. 194

Piller

107

str.

Potocki Mikoaj, starosta halicki

str. 19
Petrycy Gabryel
Petrycy Jan Sebastyan — str. 19
Petrycy Sebastyan — str. 17—25

Piekarzowa Katarz.

Ma-

Kalinowskich

Potocki hr. Mieczysaw

183, 224

str.

211

75,

str.

—

d'

7

str.

—

7

37

Pergen, gubern. austr.

Petersburg

—

Potocka,

188

Sprowy
str.
Pawowski Wawrzyniec —
ze

142, 143,

str.

Poniski hr.
str. 202
Poniski Augustyn
str. 108
Poniski Franciszek
str. 108
Poniski Jan
str. 108
Poniski ks. Kalikst — str. 174,

Poniski

12

45, 46, 166, 203,

z

ryanna

str.

str.

—

Poniscy
Poniska

219

str.

—

147, 158, 159

136

str.

str.

—

Podhajecki, ks.
str. 203
Podhorecki Dymitr — str. 55
Podkowiecki Jakób — str. 52, 63
Podoliski, praat — str. 80
Pol Wincenty - str. 216
Polejowski Maciej — str. 156—158

104

wie

Przemyl

—

Przedziecki

—

str.

str.

-

104

80

str. 20,

23

—

243

—

Pustowójtówna Henryka

str.

—

Pytagoras

str.

113

—

str.

—

Reckhorn

—
—
-

Rohatyn Leizor

—

Rozwadów

98

str.

173

str. 99,

—

Rustel nr. Irena

—

tyna

45

Rutkowski — str. 117
Rutowski Tadeusz — str. 87

—

Rychter Franciszek

Rychterowa

str.

Wilczków

z

209

—

str.

—

—

str.

74

str.

74

Supcza
Supski

—

z

Sawczyski Jakób

—

Sawka Abraham

—

—
Sokoowski —

62

—

—

str.

59,

—

143, 217

str.

48
Solikowski Jan Dymitr, arcybisk.

lwowski

—

-

Solscy

str.

str. 43, 44, 47, 51,

136

91—99, 139

str. 89,

Solska z Trojanowskich Józefa

— str. 96—98
— str. 95,96

Bonawentura

—

119

81

str.

—
—

Solski Sylwester

str.

95.

str.

94

—

str.

Srokowski Grzegorz
Stadnicki Józef
Sie-

— str. 113
str. 98,

— str. 93
— str. 97

Schipper Jakób
Schmelz Karol — str. 174
Sidorów — str. 202
Sieber Antoni — str. 113

—

98

Solski Kasper

str.

65

7

211, 214,

str.

7

str.

Sokoówka

Solski Marcin

domu Fuchs

ber Heinz Franciszka

Sawicki Jan

str.

229

Dublan

Solski Jan

167, 177

Sanguszko ks. Janusz
Sapiehowie — str. 167
Saratów — str. 184

Sawczyska,

—
str.

139

Solski Franc. Ksawery

—

str.

z

Sprowa

Solski

—

-

-

82
str.

104

str. 94,

Sprecher Jonasz
215

str.

Sadowski Karol
str. 98
Sadowski Micha
str. 98
Salomon - str. 189, 190

Sambor

str.

—

53, 57, 58, 63, 64,

Rzewuski Micha, wojewoda podolski — str. 74

—

-

Skulski Jan

209—211
Rytwiany — str. 7
Rzepczyski Jan
str. 49
Rzsna polska - str. 133, 142, 143
Rzeszowski Jan — str. 5
Rzewuski Adam, kasztelan podlaski

—

Skarbek, arcybiskup

Skniów

113

str.

—

Simonowicz Piotr

113

str.

zHartmannów Klemen-

Riistel hr.

str. 5
Siemion
str. 230
Sierakowski
str. 174
Sierakowski, kanonik
Sierakowski Wacaw Hieronim,
arcyb lwowski — str. 129—140,
142- 149, 151, 154, 156, 158

—

100

43

str.

str. 43,

136

—

174

str.

—

str.

str.

Róyski Mikoaj —
Rudut Jan

—

197

str.

Rochmas Lejba
Rodiez Szymon

212

174

str.

Siemianowski Hilary
str. 203
Siemieski Jan, arcybisk. Iw. —

84

59,

str.

—

Siedlicki Antoni

191

str.

—

Rastawiecki

Rzym

—

Sieber Genowefa

Siedlaczek Franciszek

229

99

—

—

str.

96

98
str.

209

174

Stampel - str. 228
Stanisaw August Poniatowski,

—

str. 60. 119, 129, 186,

198

Stanisaw ze Szczepierzowa

—

król

str.

4

— str. 4
- str. 113
Starkel Juliusz - str. 213
Starowolski Szymon — str.

Stanisaw

z

Góry

Stark Gabryel

136

244

ukasz —

Stebnicki

—

Stefan, malarz

—

Stefan z Malczyc
Stegl

—

str.

Strassburg

186, 187, 190

str.

—

Strassoldo hr. Rudolf
181),

str.

174,

str.

130,

str. 62,

144,

181

—

Stroiski Stanisaw
133, 143

—

Stroiski Marcin
145

—

Strzakowski Franc.
Strzeleccy

—

203

str.

74

str.

Suchedniów - str. 229
Suczawa
str. 37
Szamower Jerzy
str: 143

—

—
—

Szmeling

—

str.

73

—

str.

—

str. 43,

modszy

45

—

str.

208

—

—

—

104
str.

208
Szolc Wolfowicz Melchior
str.

209

—

str.

mod-

Ucie

-

-

—

—

—

38
43

str.

Wchock -

Wajda - str. 213
Walewski Colonna

War -

str.

81

—

str.

—

str.

93

hr.

—

str.

230

123

str.

str. 64,

124, 167, 175,

—

str. 130
Watraszyski, kanonik
Wdrychowski Eugen. — str. 213
Wgierski, ks. — str. 174
Wgleski Franc. — str. 213
str.

—

144—147

229

Weinkopf von — str. 227
Wemmer Jan — str. 81

Wenig Franc. - str. 18, 19, 24
Wenig Stanis. - str. 18, 24, 25
Wenigowa Anna — str. 18—22
Weyss Józef

107

—

—

228

str.

Werbezirk Sara

Taczanowski — str. 231
Tamburini, mieszczka lwowska
Tavelio, malarz

122, 123

str.

str. 37,

Wgrów 208

Szumlaski, biskup — str. 74
Szymon, malarz
str. 55
Szymonowicz Szymon — str. 139
Szwankowski Jan
str. 43, 46

str.

174

str.

189, 192, 195, 224, 231, 232

str.

Szolc Wolfowicz Melchior

Szolcowie

—

Uruski Józef

Warszawa
208

str.

Szolc Wolfowicz Jan

87

174

Wacawowicz Szymon

97

208

-

str.

99

str.

23

20,

Szolc Walenty

-

str.

Velasquez

str.

—

180

str.

Venino Franciszek

Szolc Stanisaw recte Stancel

szy

—
Tulczyn —

Tryest

95

Szolc Stancel,

str.

—

str. 143
Trembowla
Treter Mieczysaw dr.

139

—

232

str.

str.

Szmulowicz Leiba
Szpaczyk Kasper

—

—

—

str. 211
Towarniccy
Towarnicki Jan — str. 211
Traugut Romuald - str. 230, 232
Trautmannsdorf hr. — str. 174

str.

Szmorak Elka

Szolc

171

str.

Uliski de Ulina August - str. 202
Urban VIII., papie - str. 104

Szczurowski Jan — str, 62
Szirmay hr., zam. za Rudolfem
hr. Strassaldo — str. 180
Szlichtyn

-

Uhrynkowce

—

Szaraniewicz Izydor

Tillier

Toczyski Józef

186

str.

138

str.

177

str.

Tartaków - str. 123
Tarnowski — str. 48

9

227

—

Stockholm

—

Tarnów

81

str.

—

Taro, arcybiskup

55

str.

str.

—

Wielhorski hr.
195, 203
Wieliczka

-

—

str.

str.

Micha

str.

99

212

177

—

str.

194,

245

-

Wielkie Oczy
Wielopolski,

Wiede -

str.

Wolfowiczowie, vidi Szolcowie

38

margr.— str. 226,227

Wysokie

—

184, 189, 198,

Wyycki

Ignacy, arcyb. lwowski

str. 56,

-

202, 203

Wieniawski Roch — str. 61
Wiener Neustadt - str. 217-220

Micha

Wierzbic

—

81

str.

Wilczek Dominik, sekretarz królewski - str. 208
Wilczek Dominik, kapitan — str.

208—211

Wilczek Jan Dominik
Wilczek Stanisaw —

—

—

—

Winnicki Wojciech

—

—

208

56

Zan

—

str.

-

IV.

str.

Waza

str.

139

—

str.

209

138

5

— str. 97
— str. 95
- str. 231

Zimna Woda

—

7

str.

—

Zimorowicz Bartomiej
str. 105
Zotorowicz Reinchold — str. 81
Zotorowiczówna — str. 139
Zotorowiczowie
str. 208
ubrza
str. 94

Zygmunt
53, 54,

III.

Waza

—

46

str. 43, 47,

64

ókiewski Stanisaw
str.

Wólecki Józef - str. 60, 61
Wolski
str. 211
Wolfowicz Józef — str. 43, 45
Wolfowiczowa, wdowa po Mel-

—

216

—

119

—

str.

—

Winiowska — str. 139
Witkowski ukasz — str. 49
Witte de Jan

—

Zamoyski, arcybiskup

—

—

—

122, 215,

str.

Ziarnko Jan
str. 43, 45, 46, 209
Ziembicki Józef — str. 60, 61
Zitkiewicz Mikoaj — str. 81

Winicz
str. 167
Winiowieccy
str. 153
Winiowiecki Janusz

202

str.

80

207, 208

str. 55,

176

str.

Zeyfried

211

str.

—
—

—

—

chiorze

Zamiechów
Zamoyscy

Zawadzki

str.

str.

—

Wilczkowa Felicyta
Wilczkowie
str. 139,
Wilno
str. 135

7

123

Zaleszczyki

Zarzycki

Wilczek Jan - str. 81, 208
Wilczek Jan, syn Dominika
str. 209

Wadysaw

str.

str.

—

str.

Piotr

—

str.

4

ornicki Wasyl

—

str.

55

ótaski

uliski Roman —
yrzyn — str. 231
ywiec — str. 174

str.

232

136

SPROSTOWANIA.
Na
Na
Na

str.

11 oznaczono mylnie odsyacz

str.

80 oznaczono odsyacz

str.

93 oznaczono odsyacz ") zamiast n a).

10
)

J

)

jako

zamiast

10

a).

*).

