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Od wydawnictwa.
Opowiadania z dziejów Lwowa, w tym zbiorku zawarte,
drukowane byy czciowo w feljetonach „Kurjera Lwowskiego*
w dziesicioletnim przecigu czasu, od r. 1899. do r. 1909. Roz-

s

rzucone w dziesiciu rocznikach pisma codziennego, trudne
dzi do odszukania, a nadto wymagaj licznycli sprostowa,
a zwaszcza uzupenie szczegóami, które doszy do wiadomoci
autora, ju po icli wydrukowaniu.
Ten ostatni wzgld jest te

gówn

przyczyn dlaczego, zwyczajem czsto praktykowanym,
drukujemy je teraz razem, w jednym zbiorze i w dogodnym formacie ksikowym.
Niektóre opowiadania pojawiaj si tutaj po raz pierwszy,
inne ulegy znacznym przeróbkom
uzupenieniom tak,
wa-

e

i

ciwie

nic

mona

Równie
szczenia

w

i

je

uwaa

ilustracje

niemoliwe do pomiepo raz pierwszy.
zainteresowania si dziejami grodu
skromne opowiadania stanowi

samego
si

dzienniku, znajduj

Wobec wzmoonego
by moe, e te

naszego,

podan

za przedruk.

i

lektur

tekstu,

tu

dla naszycti czytelników

przystpilimy do wydawnictwa.

—
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PRZELOTNE

PTAKI.

BDNY RYCERZ WE
Od dwu królów niós
selstwo

Wadysawowi

wadca

LWOWIE.

Guilbert de

Jagielle.*)

Lannoy po-

Wanie obkany

Karol VI., wzgldnie

dwór jego,
zawar przymierze z angielskim
swym nieprzyjacielem Henrykiem V., icli dzieci weszy w zwizek* maeski, postanowienia pokoju
w Rouen gwarzyy o chciwoci spadku obu monarFrancji

po dugiej wojnie

t gwar zanie mia

Guilbert de
Witoldowi,
Jagielle, ponie j
Lannoy Krzyakom,
do Turków Konstantynopola, a po droien dalej
dze, dla wasnej przyjemnoci zwiedzi Syrj i Egipt.
Bo Guilbert de Lannoy, sire Villerval et de
Trouciiennes by bdnym rycerzem. Szuka przygód, goni za odpustami i askami niebios, cae ycie mu biego na bdnej wdrówce po wiecie.
A byo to ycie rycerza, pene krwi, zabaw, hucliów po sobie, a

a

i

lanki, pene niezwykych walk, turniejów, pieni
ycie bdmiosnych i stalowego zgrzytu ora
nego rycerza, politycznego kawalera. dza odpu-

—

*)

zna

Por.

1846.

Lelewel:

Guilbert de

Lannoy

i

jego podróe.

Po-

stów gnaa go

a

do Jeruzalem i do jaskini
trycjusza, byszcza na rycerskich turniejach

w.

Pa-

w Wa-

jego imi rozbrzmiewao w wojnie domowej
midzy bia czerwon ró, midzy domami Jork
lencji,

i

i

Lancaster, on sam, stuczony

court,

w

potyczce pod Azin-

ksi

dosta si do niewoli, a kupi go
zota i jednego konia,

Korn-

walji za 1200 sztuk

A jako bdny rycerz bieg Guilbert de Lannoy tam gównie, gdzie wojna wita z Saracenami
rycerstwu wprost podwoje niebios otwieraa. Wic
do Hiszpanji spieszy na wojn z Maurami, by
w Grenadzie po jej zdobyciu w r. 1408, a kiedy
Zakon krzyacki skrzykn wojn niby wit, przeciw Polsce i Litwie, by Guilbert de Lannoy jednym z pierwszych, co si da uwie krzyackiej
obudzie i ruszy na bój przeciw nieznanemu sobie
narodowi, którego kraj i ycie teraz dopiero pozna
po raz pierwszy (14 13 14 14).

—

bdnym

rycerzem by Guilbert de Lannoy, szukajcym przygód po wiecie szerokim i politycznym kawalerem by take, a dwaj królowie
mu zdali poselstwo do Wadysawa Jagiey.
To wanie poselstwo przywiodo go
do
Lwowa. Guilbert de Lannoy, kawaler zotego runa

Bo

a

walczy z Maurami pod Grenad, któremu damy Walencji szarf przypinay na uroczystym
turnieju, bdny rycerz Guilbert de Lannoy sirede Villerval et de Trouchiennes znalaz si nagle na bruku
lwowskim i... wcale si dobrze bawi we Lwowie.
Bya wiosna roku 1321, kiedy bdny rycerz

ten sam, co

rusza

z

burgundzkiej

krainy,

by ju

koniec maja,

poselstwem dwu królów stan w Gdasku.
Tutaj si dowiedzia,
starego króla polskiego nie
zastanie siedzcego na tronie i w majestacie, a nawet go nieatwo odszuka. Wadysaw Jagieo polowa gdzie w gbokich lasach na Rusi, boryka
si 7 niedwiedziami, wic trudno go byo znale
w mroku nieprzejrzanych borów.
Ale Guilbert de Lannoy by bdnym rycerzem, nie widzia jeszcze nigdy ruskiej krainy, nie
wiedzia, jak si niedwiedzia ywcem bierze. Ruszy tedy w bory Czerwonej Rusi, aby tam swoje
sprawi zadanie: szmer leny wiadkiem mia by
poselstwa dwu królów do Wadysawa Jagiey.
Rzeczywicie te znalaz bdny rycerz króla
polskiego w pobliu Sdowej Wiszni, w jakiej odludnej knieji, zwanej Ozimin. Sprawi poselstwo
dobrze, na uroczystem posuchaniu wród boru wrczy Wadysawowi dary swoich mocodawców: postaw sukna przetykanego zotem, szyszak rycerski
ze zotym grzebieniem
dwie cenne kusze angielskie. I on te sam
Guilbert de Lannoy by cakiem kontent z przyjcia na dworze królewskim,
rezydujcym w puszczy lenej. Wszak bdnym by
rycerzem i za przygodami goni, a król polski kakiedy

z

e

i

—

za mu zbudowa
i

gazek

suje z

—

szaas,

»cakiem

z

zielonych

—

pikne pomieszkanie*
zachwytem pose dwu królów, a ponadto
bardzo

wadzi go na swe

owy

dla chwytania

akn

lici

opi-

>pro-

niedwiedzi

moga duzwaszcza,
obiady byv
»hoe« a na wielkiej uczcie na cze jego urzdzo-

dzikich
sza

ywcem*. Czegó wicej

bdnego

rycerza,

e
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>byo wicej ni szedziesit par potraw».
z natury Jagieo obsypywa gocia niezwykego podarunkami, tak, e bdny rycerz wyjedajc po szeciu dniach z gociny, uwozi z sob
wcale konkretne rzeczy, jak dwa konie i dwie kobyy, dwie sztuki jedwabne, sto futer sobolowyci,
nej

Hojny

zoconem, sto florenów
drugie
samymi
groszami czeskimi,
wgierskich,
sto
nie liczc mniejszych darów, jak jastrzbie do polowania, rkawiczki, charty, noe, kilimy i t. p., któtrzy czary pokryte srebrem

rych

mu

nieszczdzili dworzanie królewscy.

Ale mimo

sawowi

to,

Jagielle,

przecie

e

byo markotno Wady-

takiego

gocia zamorskiego,

—

Francuza, przyjmowa musia w lesie odludnym
zawsze nie tak przystojnie i okazale^ jak na to zasugiwa Guilbert de Lannoy, wielki bywalec, kawaler zotego runa, rycerz znamienity.

W

takiem to utrapieniu przyszli królowi na
lwowscy. Mowie tdzy, peni
ogady, zasobni bardzo w wina, korzenne przyprawy,
gocinni przy tem nadzwyczaj i zawsze chtnie
ukochanego swego króla w kopocie ratujcy. Wyprawi wic do nich bdnego rycerza, przykazujc^

myl

mieszczanie

aby go gocinnie przyjli.

W

taki sposób

znalaz

si kawaler

Go

Guilbert

królewski by dla
we Lwowie.
lwowskich tem milszym i podaszym
gociem, wystpili wic tak, jak tylko mogli najokazalej. Przedewszystkiem w posiadaniu bohatera
z pod Grenady znalaza si sztuka przedniego jedwabiu, jako dar honorowy, a potem na sali ratu-

de Lannoy

mieszczan

11

by

Obiad ten a zapewne take ukadno i towarzyski polor gospodarzy zaimponoway Francuzowi do tego stopnia,
w swoich pamitnikach nazywa yczków lwowskich z caem uszanowaniem... panami i obywateszowej

»bardzo wielki obiad «.

e

lami

(les

seigneurs

et

hourgeois).

wie o przyjedzie tak
znakomitego rycerza rozbiega si lotem byskawicy
po caym Lwowie, budzc wszdzie sensacj. Zwaszcza na ulicy Ormiaskiej, synowie dalekiego Orjentu brodaci, kdzierzawi Ormianie, zainteresowali
si bardzo przybyszem i postanowili go uczci naTymczasem jednak

leycie.

Bo

bdnym by

rycerzem Guilbert de Lannoy
jecha do Turcji dalekiej, a kupcami
byli Ormianie lwowscy
równie na wschód jedzili w dzierawy sutana.
Chciwym by przygód
bdny rycerz z Burgundji, jadcy samoczwart po
wiecie, kochali te przygody Ormianie, jadcy ka-

i

na wschód

i

rawan

za zyskiem.

Wic

na ulic Ormiask zaszed rycerz z pod
koo niego gwar uczynia wielki czarnowosa rzesza ormiaska o krzywych nosach
i
krzywych szablach. Z punktu te powdrowaa do
toboków bdnego rycerza druga sztuka jedwabiu,
jako dar honorowy, nastpi »dobry traktament*,
a potem... tace z damami (avec les dames).

Grenady, a

.

Jakto ? Guilbert de Lannoy sire de Villervall
et de Trouchiennes, kawaler zotego runa móg
by taczy z mieszczkami Iwowskiemi ? On rycerz, zwycizca na turnieju w Walencji, pose dwu

e
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królów, szambelan ksicia Burgundji, majcy za
herb trzy lwy zielone o jzykach czerwonych i zotych koronach nie wstydzi si hasa z Ormiankami
na ulicy Ormiaskiej ? Z tymi Ormiankami, o których póniej powiedzia Jan Alembek,
-dziewczyny uparte, o niadej twarzy, kobiety troch gminne, na staro jadowite* ?

es

A bdny rycerz »damami« je nazwa w pamitniku swoim zapisa pobyt we Lwowie jako
i

mie wspomnienie

!

Dziwiy si zapewne damy Walencji, w pieniach minstrelów opiewane
damy na d\Vorze Bur
gundzkim dziwiy si gminnym gustom rycerza
i

o trzech lwach zielonych.
I dziwi si zapewne sam Guilbert de Lannoy
przepychowi wschodniemu, jaki przed nim roztoczyli
Ormianie lwowscy, dziwi si ich rycerskiej ogadzie i kawalerskiej fantazji, dziwi si bajecznym
strojom wschodnim Ormianek, który » ujmowa niade
ich twarze w szczere zoto, a gorejce oczy agodzi perami «.
Bo bdnym rycerzem by Gruilbert de Lannoy,
a miastem dziwnem by Lwów i dalekim od jego

ojczyzny.

zreszt dziwnego ten podziw bdnego
bo znacznie póniej instygator miejski stojcy na stray praw przeciwko zbytkowi, nietylko
si dziwi, ale wprost scandalum nazywa przepych
jaki by na weselu córki Ormianina lwowskiego,
Jana Jakiewicza. »Gdy sza do lubu panna moda,
wiksza poowa
powiada zgorszony instygator

Nic

rycerza,

—
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ludnoci lwowskiej na dziwowisko w ulic ormiask zszedszy si, widziaa, e ta panna moda strój,
który niedawno maonki magnatów dla siebie wynalazy, jako to strusie pióra na gowie przy koronie djamentowej,

szata
kiej

e
set

za*^

te

strusie pióra sobie przyszpilaa,

lubna wszystka bya

zocista, która ja-

moe urzd

proporcj bra z tego,
spodnia suknia alias inderak*) by dwanaciezotych koszcujcy i nawet, czego wstyd wspo-

bya

mina

ceny,

salva authoritate

tecznego, same

(szanujc

poczochy

i

powag) sdu

tu-

trzewiki haftowane tak

e blisko dwóchset zotych kosztoway
gdyby do wyliczenia przyszo innych rzeczy
strojów, które na pannie modej i pani Jakiewiczowej byy
gdyby od stóp do gowy maximis ad
drogie byy,

a có,

i

i

minima (od rzeczy najwikszych do naj mniejszy chj
wszystko widzie i szacowa si mogo «
Jeeli tak byo w czasach póniejszych, znacznego zuboenia, to mona zrozumie dlaczego kawaler zotego runa Guilbert de Lannoy, sire de Villerval et de Trouchiennes, pose dwu królów nazywa mieszczki lwowskie... damami.
Bo bdnym by on rycerzem i rzeczy widzia
dziwne we Lwowie, przed piciuset laty niespena
!

I

*)

zapewne

dzisiejsza »halka«.

iiisass^asit
HUMANISTA NAD PETWI.
O
Jana

e

tern,

si synny humanista

Olbrachta, Filip

cha we Lwowie w
wiedz zbyt dobrze

i

przyjaciel

Kallimach Bounacorsi, zako-

jakiej

pospolitej

kelnerce

—

historycy naszej literatury. Zre-

Woch

nie kry si wcale ze swojem
uczuciem i napisa do swego ideau z pod zielonej
dzi
wiechy takie mnóstwo miosnych wierszy,
by nawet otrzyma palm pierszestwa midzy kawiarnianymi poetami, wzdychajcymi do kasjerek.
ten sposób upamitniona zostaa na wieki pikna
lwowska dziewczyna i to nie bylejakim wierszem,
ale cakiem dobr poezj acisk, nad któr dzisiaj
dumaj filologowie, któr tumaczy p. Jan Magiera,
rozkoszuje si p. Kazimierz Chdowski, a zachodz
historycy, od Szczsnego Morawskiego
w
poczwszy i Zeissberga, kimby by moga owa Falwowska dziewczyna z pod wiechy zieniola

szt zapalny

e

W

gow

—

lonej

*).

Magiera: Fannietum Kallimacha. Ks. pam. ucz.
Chdowski: Rzym — ludzie odrodzenia. Morawski: Sande 3zyzna. Zeissberg: Polnische Geschichtschreibung.
*)

Por.

uniw. Jag. 1900.

Miodoski:
filolog.

hist.

Poezje Kallimacha. Rozpr. Akad. urn.

Windakiewicz: O

1891.

t.

XXXVL

rkopisach poezji KaUimacha.

wydz,
Kwart,
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nie wystarczy jej samo tylko miano lwowdziewczyny, na której kras zoya si caa
lwowska przyroda i nie wystarczy powiedzie,
jej lica zota zorza zrumienia blaskiem jagód i kaliny, a jej brzoza chybka matk bya i osika srebrna lk przyniosa drcy, I nie starczy, gdy si
od wschodu i zachodu blask jej pada
powie,
w zote wosy, z nieba chmury w oczy jasne,
si czerwie róy wysilia na jej wargi zaponione.
aciskiej muzy kochanek, przyjaciel Pomponiusa Letusa i Platiny, dwu soc humanizmu, ten
sam Kallimach, który knu spisek na ycie papiea
Pawa II., w którym kochay si rzymskie >dami-

Bo

skiej

e

e

e

—

gellec

zakocha si sam

tego jeszcze

w

dziewi muz

kelnerce

z

a

we Lwowie

winnej

olimpijskich na

t wiadomo

no
ze

i to
do
gospody! Jeeli

dba, jeeli Apollo nie strzaska
zgrozy
jeeli spazmów nie dostaa
i

lesbijska Safo, to
zielonej

ety

i

wiechy

godn

sn

godn

nie sta-

swojej lutni
z

indygnacji

lwowska dziewczyna z pod
bya miosnych zapaów po-

ta

jego aciskiej lutni.

Ale historyk dowiedzie si pragnie, kim bya
co gwiazd zostaa czowieka, synnego

Faniola,

w

historji

?

W ciemnej

zadusznej alkowie, kaganek tylko
elazny jej posta rozjania, a w pócieniu pomidzy winne kufy miechy pezay i rubaszna mowa
goci gospodnich. Czasami si piosnka zrywaa
sprona i bezbona
art gruby otacza dziewczyn co pod zielon wiech pynem szafowaa
zotym.
i
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Lecz ona ze

bo

bya

sobie

miechem braa

ot taka,

co wino

pijackie zaloty,

szynkuje

wesoa

dziewczyna.
I takiej

to

aciskie dystychy

piewa

Filip

Kallimach, on co przed papiesk vendett ucieka,
jakby go dzikie furje z miejsca na miejsce pdziy,
na chyym koniu przebiega skay Apulji, pru mo-

umyka z Peloponezu, on nieszczsny poeta, któremu na Cyterze ni na Krecie
nie dali papiescy legaci, który
w Kanopus nad
ujciem Nilu osiad wraz z skoatan lutni, nad
brzegami Skamadru los swój opakiwa, a przed
zemst papiesk ucieka na Rodos, Delos, do Konstantynopola
ten sam Kallimach, który ju nawet we Lwowie znalaz sobie przyjaciela nie bylejakiego, bo samego Grzegorza z Sanoka arcybiskupa lwowskiego
i on to pisa wiersze
do Fanioli, która wino szynko waa!
Midzy arcybiskupem a kelnerk
ycie zbkanego Wocha w zimnym gotyckim Lwowie. Dnie przechodziy na uczonych rozmowach
w paacu, a wieczorami wymyka si dawny pisarz
buli papieskich do gospody, gdzie wród pijackich
zalotów i rozpasanych artów, piewa do rozchichotanej, hojnie causy i wino dzielcej dziewczyny;
Gdyby ty bya na Delos na wyspie zrodzona
toby w cie usza Latony dziatwa przed tob dziewczyno i wsawiony byby ostrów delijski na wieki
imieniem Fanioli.
Gdyby Orfeusz twych oczu promienie odczu
na sobie, toby z pewnoci adnej ju na wiecie
rze tyrheskie,

y

a

—

—

pyno
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nie

szuka Eurydyki

—

bo jedna

jest

tylko Faniola

jedyna!

Bo z fal kastalijskich wyrosa, o pikna jeden Maro wdzik twój opisa jest godzien.
Nic a nic nie rozumiaa cudacznej mowy Hanusia, pocha dziewczyna, ale miaa si wdzicznie,
i

miaa si sodko

z

takich

madrygaów

i

z

Wocha

gupiego

sn ykn

A

g-

z fal kastalskiej
on potnie
biny, bo wszystkich olimpijskich bogów do lwowpiewa upornie, mieskiej sprowadzi gospody
szajc z lilj róe purpurowe, oczy jasne z piersi
i

bia

rumiecem, wosów bosk aureol z nosem
ze soniowej citym koci. Saw wdzików ukochanej roznie pragn po za rzek scytyjskich paskie
i

po za czasów przysze wieki.
Ale miaa si z Wocha, pynu zotego hojna
szafarka i w koo po winnej gospodzie miech szala pijan kaskad wród goci wesoych ten dziewbrzegi,

:

czyn

ciska,

ów causa

by

prosi,

a

kademu chtn
taka bya dziew-

Hanusia musi, bo sobie ot
czyna, co groszem nie gardzi, ani jarmarcznym podarkiem.

Grosza jednak nie posiad zbyt wiele woski
wygnaniec, wic sapa i wzdycha ze smtkiem
bokim kochance chcia przynie co lena drjada
i
nimfa wród drzewnej gstwiny wynajdzie: orze-

g-

:

chy zielone i kwiatów równiank, gobie z ptaszkami
chcia jej moe chmury z nieba przynie
srebrne, soca promie zoty, z listków drzewnych

—

ziele krasn...
2
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I jeeli go wtedy, takie dary do gospody nioscego, gminnem sowem nie zajaa dziewka pocha, to dlatego, e uczony humanista wyda jej si
jako nie cakiem... spena rozumu. A moe to sia
mamazji alikantu takie gupie mu do gowy myli niosa ?
Wic si al zrobio Wocha, a w lad za tern
umiech sodki pad na jego dworn posta i... Phijasnowosej Latony wnuk po
lippo Buonacorsi,
dwicznej lutni, kochankiem zosta jasnowosej kelnerki z pod wiechy zielonej.
i

I

e

mu

tak

potnie

ykn

z

kastalskiej

gbiny,

rytmy aciskie ucieszne kozioki po gowie

czyni poczy

i
na wiat leciay jako piosnka o Fapocaunkach, o uciskach i tam dalej... Bo niedyskretnym by bardzo ucze Pomponiusa i chwali si lubi wzgldami dziewczyny, co pod zielon
wiech wino szynkowaa w gospodzie.
Szczcie Kallimacha byo by jednak zupene,
gdyby tak piorun trzs w »jednook matk « Fanioli, wicher porwa wszystkich goci z pod zielonej wiechy, a sama Faniola, eby tak zbów nie
szczerzya do kadego, kto tylko w podwoje zawi-

nioli

ta gospodnie.
Jeszcze »mama« z jednem okiem nie przedstawiaa zbyt wielkiego niebezpieczestwa, bo w razie
potrzeby umiaa to oko przymkn wdzicznie i dyskretnie, ale pijani gocie, tak si bezceremonialnie
zachowywali wobec ideau antagonisty papiea Pawa II., e ten poczu w sobie odrazu ducha anti-al-
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potrzeb towarzystwa wstrzemiliwoci we Lwowie, przed czterystu laty.
Niech piorun swój zel bogowie na tego^
komu przysza po raz pierwszy myl ohydna dziewcz pikne za beczk wina osadzi i jej licem hoem. piersi bujnie falujc, aureol wosów zot
przywabia do gospody pijaków.
Zapomniao jednak tkliwe serce aciskiej muprzyjaciela,
e gdyby nie gospoda lwowska pod
zy
wiech zielon, byby on moe Fanioli na drodze
i jeszcze
si bardziej zaposwojej nie spotka
mniaa dusza poety, skoro wszystkich pijcych wino
baznami nazwaa, nie pomna, e Filip Kallimach
koholicznego

i

:

—

i

Buonacorsi,

gbiny

nie

z

samej

tylko

kastalskiej

yka

..

Ale najbardziej zowrogo patrzya dusza kardynalskich stoów wspóbiesiadnika, gdy z pod zielonej wiechy pocha dziewczyna umówionych schadzek nie pamitaa, kiedy si miaa niegodna z aciskiej muzy zapaów, kiedy od pijanej tuszczy
braa wszystko
pocaunki
pienidze. Wówczas
Kallimach cakiem by podobny do dekadenta dzisiejszych czasów, chmurne sowa miota, jk zranionej duszy niós po Lwowie po gotyckim, lub ponuro cign pyn Bakchusa, co jak woda mia lei

:

tejska

:

zapomnienie.

W takich

to

chwilach

mio wzgardzon mci

wygraa

on take,

e za

si bdzie na Fanioli Zeus
gromowadny, e j Posejdon trójzbem swoim
dosignie
Djana strza jej serce przeszyje..
Dzi z groby takiej mocno by si umiaa
i
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lwowska dziewczyna^ a Hanusia, mimo poetyckiej
nazwy Fanioli, nie wiele
miaa respektu dla
wadców Olimpu dla utrapionego Wocha, który
na czele caej bandy bogów greckich maszerowa
pod zielon wiech, do gospody.
Nagle wród tej poetycznej ulewy wystrzeli
piorun. Tylko e nie wypuci go ze swojej rki
i

sn

i

Zeus gromowadny, ale bliszy daleko sejm w Piotrkowie, uchwalajc wyda Kallimacha papieowi
Pawowi II. jako tego, który godzi na ycie gowy kocioa. Papieska vendetta siga nawet do

Lwowa, a z ni razem stano przed oczyma poety
widmo ponurych kazamat w podziemiach zamku
w. Anioa óte fale Tybru, w których znikay
trupy skazaców.
Wic znowu musia ucieka na olep przed
siebie. Zdawao si bowiem, e go ju nawet Dogowie greccy opucili — piewc swojego. I w takiej
i

wytrwa

humanicie jeden
tylko Grzegorz z Sanoka, lwowski arcybiskup
jedna tylko Faniola, lwowska dziewczyna.
to czarnej chwili

przy

i

Wanie

wtenczas nad brzegami Zotej Lipy,
lasów i bagnisk niedaleko Przemylan, zamienia Grzegorz z Sanoka dziedziczn wie arcybiskupi Dunajów w miasteczko. Sam tam bardzo
chtnie i czsto przebywa, a teraz w chwili trwogi
przywióz w to zacisze Wocha, wiedzc,
burza
nad jego
prdzej, czy póniej przeminie,
a w takim Dunajowie nie znajdzie go nawet sam

wród

e

gow

papie Pawe

II

Faniola

maa,

i

tak

Za Kallimachem

pocigna take

ale bardzo osobliwa

kompania:
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pod zielonej wiechy dziewczyna, znalaza si nad uroczym stawem dunajowskim.
Byo to towarzystwo dziwne, ale na owe czasy,
u przeomu wieków rednich, zdarzay si i takie
osobliwoci. Zreszt Faniola nie moga niczem skompromitowa dworu w Dunajowie, bo wszak jej pikno opiewa synny humanista, a sam arcybiskup
arcybiskup, poeta

i

z

»od natury niejako

jako

do cnoty

przeznaczony

ulega wcale zoliwoci ludzkich jzyków.
Wic chcc przyjemno humanicie uczyni,
zaprasza czsto do stou swojego lwowsk dziewczyn, a sam nawet wierszem aciskim pokpiwa
z Kallimacha
z jego miosnych zapaów. Odpowiada mu ten ostatni równie aciskiemi epigramatami
tak si oni tam w Dunajowie bawili
arcybiskup, poeta i... z pod zielonej wiechy dziewczyna.
A kiedy w r. 1472. Filip Kallimach Buonacorsi, po uciszeniu si burzy, wyjeda na wiat
szeroki do Krakowa, gdzie go wielkie zaszczyty
i
przyja czekaa królewska
to obok ez i szlochów Fanioli, które miay rzekomo
rzsist
kaskad brylantów — wióz w torbie podrónej
trzydzieci dwie elegje
dwadziecia om epigramatów, napisanych na cze... ot takiej .sobie dziewczyny, co wino pod zielon wiech szynkowaa
nie

i

i

:

—

pyn

i

w

gospodzie.

zam

On poszed w gór, a ona
wysza pikna dziewczyna i tak z wielkiej mioci same tylko
owe zostay epigramaty i elegje, które Kallimach na
wiele rk
egzemplarzy kaza przepisa na nich to
saw swoj poetyczn gruntowa midzy znajomymi..^
i

i

Biedna lwowska dziewczyna! Niby to chwa
jej wdzików niós po wiecie szczliwy kochanek^
niby to o niej dugie lata jeszcze nie zapomnia
cigle bosk j Fani nazywa
i
ale tymczasem
wspomnienia szaów swoich miosnych w gospodzie
wstydzi si pocz, a same elegje gadzi wielokrotnie, poprawia, drastyczn^u miejsca przekrela
i nawet
gminne pochodzenie Fanioli ubra potrafi
w skamane strzpy szlacheckiej purpury...
Nic zreszt dziwnego, bo wielkim sta si
w Polsce czowiekiem Filip Kallimach Buonacorsi
i wstyd
byo królewskiemu przyjacielowi,
si
ongi kocha... w takiej ot sobie lwowskiej dziewczynie z pod wiechy zielonej.
Wic z
bezceremonialnoci poety i dzisiejszego parwenjusza kochance swojej da stryja
magnata i nawet to w historji bitwy warneskiej
napisa,
obok króla Wadysawa sta rycerz
Lesco Bobritius, stryj boskiej Fanioli.
I zamiesza metryk lwowskiej
dziewczyny

—

e

ca

e

tak,

e

wego

dzi napróno szukaj historycy prawdzi-

imienia

tej,

co znamienitego

ma

muz

na-

tchna wielomown pieni acisk.
Ale czy Fania, Anna, Swtochna, Bobritia bywikszej lub mniejszej prozapji, czy przy boku
Warneczyka szuka jej krewnych, czy te moe,
co atwiej, w ksigach miejskich we Lwowie,
gdzie czsto przychodzi miano Bobrów, Bobrków
i
Bobreków, to w niczem to rzeczy postaci nie

a

zmieni:
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Zawsze ona pozostanie dziwnie pikn, jasnowos dziewk, któr kocha Woch zapalny jeszcze
wtedy, g"dy na bruku lwowskim siedzia smtny
znkany — zawsze o niej nie zapomni badacz
i
czasów upynionych o Hanusi, co pod wiech wino
zote szynkowaa...
:

KRZYACKA. TRAGEDJA.
Po szeciotygodniowym marszu stan we
w dzie w. Magorzaty, 13 lipca 1497
Wielki Mistrz Krzyaków, Jan Tiefen u bram Lwowa *). Sdziwy, czcigodny starzec w opoczy ze zotym krzyem
czarnym orem, a za nim komtur
Hollandu Szymon Drahe, komtur z Osterode Saupanów krzyackich gromada. Poznawano
sheyn
czwartek,

i

i

wród nich Wilhelma Szaumburga, starost z.Barten
mdrego w radzie von der Gabelentza Eberhard

i

;

Thorer niós wielk chorgiew Zakonu. Jechali na
zdroonych koniach Henryk Pilgram, kuchmistrz
Liborjusz Naker, najwyszy a sumienny Wielkiego
i
Mistrza sekretarz, nieco dalej Marcin Preus, starszy
podskarbi, Fryderyk Lawalt, sdzia nadworny. Wszystkim im z bark czarne krzye spaday, rycerzom
Zakonu i panom, a czterysta
zbrojnego szo
w równym ordynku: naprzód konnica, za nimi piechota, a w kocu tabor dugi i pachokowie.

ma

Naonczas,
dostojnie
*)

i

przed laty

radonie...

Por. X.

czterystu,

Krzyaków,

Liske: Cudzoziemcy

w

Lwów

a oni,

Polsce.

Lwów

wita
chocia

1876.
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bya

Stal

na nich

ci

krzy zoty

—

i

taka hartowna

i

czarne nad nimi

byszczca, cho^

ory powieway

skromni i korni... rycerze Zakonu.
Jeszcze grunwaldzkiego pogromu wspomnienie
jeszcze miecz polski
serca ich trwoyo plugawe
korzce traktaty
wisia nad ich gowami i srogie
toruskie.
Wic na rozkaz króla Jana Olbrachta ruszy
si Wielki Mistrz Krzyackiego Zakonu ze swoich
siedzib. Lennikiem by Polski, na kadej jej zawoczyni
anie do boju gotowym. Wic powinno
sdziwy Jan Tiefen i z hufem zbrojnych szed do
boku króla, na bukowisk wypraw nieszczsn.
Po dugim marszu stan we Lwowie. Przez
dalek drog upokorzenie szo ladem rycerzy
Zakonu. Strawy im nie dawano, ni spyy ich kotiiom
w Bezie pijany szlachcic z Dobrzyskiej
ziemi niepolitycznych,
ba,
nawet nieprzyzwoitych artów sobie pozwala wobec dumnych Krzyaków. A im
w sercach rosa i rosa i do
mieczów si ju brali rycerze Zakonu. Wic przy*
przybywszy do Lwowa zdziwili si nie pomau, uj-

drapienie

szli

—

,

sw

ca

;

zo

rzawszy,

e gomi s

tutaj

miymi, a gród, co ley

nad Petwi, wita ich krzykiem radoci swoich mieszkaców i przystojn
magistratu.
Lwów by ciekaw zobaczy Krzyaków, a
politycznem by miastep, to i wiedzia,
krzyowego Zakonu rycerze id ku granicom Polskie jako
obrocy i wiedzia take,
szlak handlowy kupców lwowskich prost drog wiedzie do Torunia.
A zreszt wiele jeszcze Niemców byo za Jana 01-

mow

e

e

e
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we Lwowie, a ci rycerzy witali, jak swoich
rodaków.
Podstaroci lwowski, burmistrz Mikoaj Geyzler
z rajcami Gasnerem, Kangisserem, Weynerem, Mii Tyczk na czele 32
jezdnych ruszyli nawet
przed bramy miasta, a zobaczywszy siwobrod posta Wielkiego Mistrza, o którym byo wiadomo,
jako zacnym by czowiekiem i miociwym panem,
z koni pozsiadali, z czci wielk witajc starca, który gwoli spenienia obowizku na lata swe nie zrapodesze.
Wszdzie te po ulicach towarzyszy mu yczliwy szmer ludu lwowskiego, który gapi si i toczy, a jako,
sam by rycerski, to i podziwia
rynsztunek i dobre uzbrojenie zakonnych rycerzy.
Ju przedtem poznaczono kred na bramach
kamienic kwatery dla Krzyaków. Sam Wielki Mistrz
dosta si do domu bogatego mieszczanina lwow-

"brachta

ku

a

e

skiego

Jana,

który rad

mu by

bardzo

i

dostojnie

gocia dostojnego podejmowa, nawet mimo tego,
e waciwie pobyt kadego gocia u niego by
w tej wanie chwili bardzo... kopotliwym.
Zaraz bowiem nastpnego dnia trafi si Janowi radosny familijny wypadek. ona jego powia
Jan korzystajc z tego zaprosi Wielkiego
komtura Hollandu na kumów. Chrzciny
si zaraz w sobot, z wielk obfitoci jada

syna... a

Mistrza

odbyy
i

i

napitku

W

i

naleyt wystaw.

ten sposób pokumali

ivatelami miasta

Bawi si

si Krzyacy

z

oby-

Lwowa.
ochoczo

Wielki Mistrz,

dworowali
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—

»den jungen*
komturowie mieszczkom lwowskim
Matronen und wolgeczirten Fraueti« — jak zanotowa sumiennie sekretarz Wielkiego Mistrza Naker,
który mia specjaln sabo do pci piknej, zwaszcza do jej reprezentantek, które byy »jung und

— mode

I on te,
mimo
nigdy
dyplomatycznych,
nie
zapomina w pamitniku swoim zanotowa,,
jeeli co modego i piknego spotka po drodze.
Tymczasem jednak pochrzenik Wielkiego Mistrza i potomek bogatego Jana umar w drugim czy
trzecim dniu swojego ywota, ku wielkiemu zmar-

sewberlich«

przerónych

i

urocze.

trudnoci

twieniu rodziców, jak znowu zanotowa

w

djarjuszu

wyej wspomniany Naker.
swoim sumienny
Sielank krzyack na bruku lwowskim zamcia jednak szlachta ziemi Dobrzyskiej, która sza
równie na wypraw bukowisk i w kilka dni po
przybyciu Krzyaków stana we Lwowie, razem
i

z

owym

jowialnym pijanic, co sobie nieprzyzwoicie

komturów krzyackich i rycerzy Zakonu dworowa. Zadzierysta szlachta nie moga zbyt dugo
w spokoju, to te niebawem powsta olbrzymi tumult, z powodu bezprawnego zajcia gospody

z

wyy

przeznaczonej dla

Krzyaków. Tym razem Krzyacy

porwali si na prawd i powyrzucali natrtów z domu, rozlewowi krwi za zapobiego tylko poredni-

ctwo Wielkiego Mistrza.

W

niedziel i6. lipca wyprawi Wielki Mistrz
bankiet poegnalny, na który zaprosi rajców i nie-^
które kobiety, zwaszcza te, z którymi trzyma dochrztu

zmarego synka swego gospodarza.
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Na

w

wczesnym
rankiem stan cay tabor krzyacki gotowy do dalszej drogi, a na samo poegnanie wyprawi Wielki
Mistrz

drugi

dzie,

poniedziaek,

Lwowianom bardzo smutne

i

ponure

wido-

Dwaj sudzy lekarza krzyackiego Wilhelma
Haldendorfa, Mikoaj
Jan, powadzili si midzy
wisko.

i

e

sob w

Kulikowie do tego stopnia,
Jan zabi Mikoaja, a sam uciek. Schwytano go jednak szybko,
teraz na samym wyjedzie ze Lwowa, zoono sd
nad nim, skazano na mier i w obliczu rycerzy Zakonu, a caego zgromadzonego Lwowa, cito publicznie.

Nie doszed jednak Wielki mistrz do tragicznych lasów bukowiskich Zachorowawszy w drodze na krwaw biegunk, wróci 21. sierpnia do
Lwowa, gdzie go wspomniany wyej mieszczanin
swoj rodzin, otoczy jak najstaJan, wraz z

ca

ranniejsz opiek Mimo jednak wszystkiego, mimo
dostatecznych posilajcych potraw i win, mimo le-

ków, starannie przyprawianych przez doktora Wilhelma Haldendorfa, siy W. Mistrza coraz bardziej
upaday.
nocy 25 sierpnia wyzion ducha w domu swego kuma Jana.

W

w
cia,

Ciao zmarego oboono mir i zawinwszy
pótno woskowe, eby je zachowa od zepsu-

zoono w trumn na drog do Prus.
Eksportacja zwok odbya si w poniedziaek

28. sierpnia.

Biskup przemyski Mikoaj z Krajowa, zamany
wiekiem, opierajc si na kiju, praaci katedralni,
.zakonnicy

z

rónych

klasztorów, Dominikanie,

Fra-
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ciszkanie, Bernadyni,

caa rada

cechy rzemielników, Ormianie i Riisini z czterema czy szecioma karawanami odprowadzili zwoki Wielkiego
Mistrza w wielkim tumie przed miasto, narzekajc,,
tak pobony ksi, który przyszed broni ich
od Turków, zgas zbyt wczenie Wyszy take niewiasty lwowskie w wielkiej liczbie za zwokami
miejska,

e

mistrza

a

za miasto.

przemawia komtur Hollandu imieniem caego Zakonu w uprzejmych i czuTutaj na szczerem polu

ych

wyrazach.

Dzikowa

chownym, wdziczno

biskupowi, praatom, du-

sw wyraa

radzie miasta
caej gminie, a nareszcie zwróci si z podzikowaniem do mieszczek
»czu den wolgeczirjak jeszcze raz zanotowa, sumienny
ten Frauen«

Lwowa

i

—

—

sekretarz Wielkiego Mistrza, Naker.

II.

ZAMEK

i

RUDERA.

BEZ

LADU

I

RUIN.

Lwowie kamienny! nowo ci nie mami,
Nie daj si zachwia jako wte ziele
!

Wiekowa

tobie z twojemi basztami...

Klonowicz

—

Roxolania.

Rzek poeta, a sowa jego si nie sprawdziy.
To samo zreszt czeka kadego poet, któryby
wieszczy zapragn miastu tak kaprynemu w swoich upodobaniacli nieobliczalnemu jak Lwów. Mógby
si narazi na takie uczucie ironii u potomnoci, jakie
ogarnia, czytajc sowa Klonowicza jako, e
i

Lwów

nie da

si

wzi

na

adn nowo

przez

i

swymi basztami takim, jakim go oglda autor » Worka Judaszowego*.
A tymczasem nie byo moe w Rzeczypospolitej miasta, które by z tak chci
rozkosz zatracao swój staroytny charakter, jak Lwów. Z baszt
i murów miejskich, ani ladu nie zostao, wiadków
minionego czasu wyrzucano u nas precz, podobnie
jak starzejca si panna wyrzuca stare listy miosne,
a z kilkuwiekowej sawnej przeszoci same jeno
zostay okruchy,
wieki zostanie, razem ze

i

3

34

Przedewszystkiem za nie mia Lwów szczcia
do swoich zamków. Mia ich dwa przed wiekami
jeden na górze, drugi w dole, jeden Zamek Wysoki,
drugi Niski Zamek"-^)
ale podczas gdy wiele malutkich miast galicyjskich moe si poszczyci przy-

—

—

najmniej ruinami, to

drobina tylko

murów,

z

lat

we Lwowie

z

Zamku Wysokiego

naszych doczekaa,

may uamek

Zamku Niszego za nawet ladów

miejsca

nawet wspomnienia ni tradycji: myl ludzka
nakad pracy zniky w czasu odmtach.
Dzi chyba archeolog i to z trudem zdoa so-

nie stao,
i

bie

odtworzy obraz dawnego »castrum minoris« jego
i

form architektonicznych, a ostatni

czowiek, który

Zamek Niszy widzia, zmar

w

ubiegego

latach

stulecia.

jeszcze

By

czterdziestych

nim Stanisaw

Wro-

sdów szlacheckich »który bdc przy
grodzkim w tym zamku w r. 1771 pisywa*

nowski, radca

urzdzie

Pocztek Zamku Niskiego siga czasów Kazimierza Wielkiego. Zwyczajem innych miast musia
i
Lwów podówczas na nowo ze zgliszcz powstay
mie swój zamek z siedzib reprezentacji wadzy królewskiej dla obrony samego miasta. Poniewa
wzgldy strategiczne kazay wznie zamek na miejscu dominujcem nad ca okolic, tam gdzie do
niedawna istnia zamek ksit ruskich, a miejsce
i

byo znacznie oddalone od waciwego miasta,
wic stan musia bliej zamek drugi. A e dalej w bagnistej kotlinie Petwi nie byo stosownego miejsca
to

*)

róda
Iwo w,

Por.

do

Zimorowicz:

hist.

lit.

i

cyw.

w

Leopolis
Polsce,

1765. Dod. do Gaz. Iw. 1868

i

Heck: Pomniejsze
Lustracja starostwa

triplex,

w.

i.
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na osobny zamek, przeto stan on w samem miecie pod ochron murów i fortyfikacji miejskich.
ten sposób zadanie, którt w innych grodach
spenia jeden tylko zamek, przypado we Lwowie
dwu zamkom w udziale Zamek Wysoki zosta woZameli Niski siedzib wadzy
jenn stranic
królewskiej i jej reprezentanta, starosty — pierwszy
pier sw nadstawia wrogowi zewntrznemu, drugi
spenia rol dzisiejszych garnizonów i samorzdnej
znajduje si pod
republice miejskiej przypomina,
berem królewskiem.
czworoboku nowo budujcego si miasta
wyznaczy Kazimierz Wielki Niskiemu Zamkowi
cay kt pónocno zachodnia od strony dzisiejszego

W

:

—

e

W

W

placu Krakowskiego
Gouchowskich.
tym te
kcie zabudowa si zamek równie w czworobok
i

dla siebie zamknity. Z

dwu

stron, to jest

od placu

Krakowskiego
dzisiejszej ulicy Hetmaskiej opiera si o mur warowny miejski, lewy bok jego przytyka do zabudowa nieistniejcego dzi kocioa
i klasztoru Franciszkanów,
a czwarty bok wzdu
ulicy dzisiejszej Teatralnej stanowi jego front, z bram
i

wchodow,

oddzielony

jednak od miasta

gbokim

rowem.

lea

Pragnc zorjentowa si dzi w miejscu, gdzie
Niski Zamek, naleaoby przedewszystkiem po-

prowadzi lini prost wzdu nowej cerkwi w.
Duci.a przez rodek pierzeji domów po prawej strodo waów Hetmaskich.
nie ulicy ukasiskiego,
Po tej liniji bieg mur fortyfikacyjny miejski, sfadowany pótkolistemi bastjonami, który stanowi za-

a

\i

/,

i

;il,!;!;i

'^m::
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razem cian pónocn Niskiego Zamku, patrzc na
mae domki krakowskiego przedmiecia. U rogu ul.
ukasiskiego mur ten zaamywa si pod ktem
prostym
nad Petwia waem bieg wzdu dzisieji

szej ulicy

Hetmaskiej,

stanowic

kocioa Franciszkanów, w poowie

a

do dawnego

mniej wicej bu-

dzisiejszej szkoy przemysowej, drug cian
zamkow. Trzeci cian tworzy mur graniczny
Franciszkanów, czwart wreszcie fronton zamkowy

dynku

W

wzdu ulicy Teatralnej.
ten sposób Zamek Niski
opasywa czworobok na miejscu dzisiejszej ulicy ukasiskiego, gmachu muzeum przemysowego
poi

owy

gmachu byej szkoy przemysowej.

W

steczko

czworoboku

w samem

tym, jakby miniaturowe miamiecie, rozoyy si budynki

zamkowe, razem z kocioem, szeciu domkami, studni, wie wizienn
t. d.
Z czasem sta si Zamek Niszy gówn
i

siedzib starosty ziemi lwowskiej, urzdu grodzkiego,
ogniskiem ycia szlacheckiego. Dla caej ziemi lwowskiej mia on to samo znaczenie, co dla mieszczastwa ratusz. Tutaj zajedali królowie i magnaci, tu
byy akta grodzkie, wadza i rzd, tutaj wiea górna,
albo in fundo, dla przestpców szlacheckich. Wysoki Zamek pustosza, bo mia wiele niedogodnoci,

a

mieszkanie

w

nim

byo niemoliwe

z

powodu

—

a to
na Zamku Niszym
i
jest wanie tragedja lwowskich zamczysk i przypanowaa wilgo i niezdrowe
czyna ich ruiny
np. Zygmunt
opary z przylegych bagnisk, tak,
III. i inni królowie za pobytu we Lwowie, czempr-

ostrego powietrza, ale

—

e
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szuka

dzej

musieli

gocina

cybiskupim.
Przed pierwszym

w

rynku,

poarem w

r,

W

w paacu

1564,

ar

by to wspa-

niay kompleks gmachów.
samym kcie od przedmiecia krakowskiego staa kaplica w. Katarzyny,
przy której mieszkao, dla odprawiania naboestwa,
mansjonarzy, fundowanych w r. 1377. przez

kilku

Wadysawa

Opolczyka

i

w

r.

1485 przez Kazimie-

w gównym
sd grodzki

rza Jagielloczyka,

wym mieci
burgrabskie

si
i

i

pokoje królewskie

W okoo stao

6

domów

gmachu dwupitroarchiwum
krugankami.

ziemski,
z

mniejszych, a na

rodku

drewniana pod dachem, do której wod
doprowadzano rurami. Bya take, jak ju wyej
wspomniano, wiea z wizieniem dla szlachciców
i redniowieczne wizienia podziemne.
Na takiem tle rozegra si 9. wrzenia r. 1537
na dziedzicu zamkowym ostatni akt »kokoszej wojny*
owego wielkiego zatargu midzy Zygmuntem I. a gminem szlacheckim, zakoczonego gorzkiem upokorzeniem wadzy królewskiej.
Zamknity w pokojach Zamku niskiego' sucha
studnia

—

gronych pomruków tumów szlacheckich,
dochodzcych to z placu w. Jura, z pól pod Zboiskami, a nawet tu za cian, z dziedzica klasztorstary król

nego Franciszkanów.
A kiedy przyszo wreszcie^ dnia 9. wrzenia, da
ostateczn odpowied szlachcie, to na kamiennyoh
schodach pod portykiem prawego skrzyda zamko
wego usiad Zygmunt pierwszy na tronie, w penym
•

majestacie,

w

otoczeniu

caego dworu,

a

sdziwy
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hetman Jan Tarnowski czyta imieniem jego on
odpowied, pen alu
upokorzenia.
Ten sam król, który na rynku w Krakowie
odbiera hod pruski ~ tutaj we Lwowie, na dziedzicu zamkowym widzia wszystkie swe plany zamiary rozbite, widzia te pewnie oczyma duszy
tf\ ywioow
potg-, której fale zalay najpierw
tron królewski, a potem ca ojczyzn.
i

i

»Hod
dwa

dziejowe

—

»kokosza wojna«
dwa akty,
obrazy. I dziwnym trafem ten drug-i,

pruski«

i

smutny niewymownie, rozegra si musia we Lwowie
w tym samym Lwowie, który
do dnia dzisiejszego zachowa pewne lekcewaenie dla wszelkiej
wielkoci ten sam ywy, nieokiezany temperament

—

a

i

sejmikujcej szlachty.
Wspomnienie jednak »kokoszej wojny« zatar
wspomniany ju poar z roku 1564, po którym
wretak piwnice, jak »sklepy«, »gmachy rednie*
szcie »gmachy wierzchnie*, wymagay gruntownej
i

odnowy. Rachunek jej przedstawia si w lustracji starostwa lwowskiego
w sposób naz r. 1570
stpujcy: »cegy 130.000, kady tysic po kopie
a",

fury

per grossos

wapna

15,

uczyni

fl.

125.

Cztery piece

40 fl., Hem 44 okien, item zamsowanie pod balastry i nad haastry, k^óre maj
w ganek 70. Item olstrychu (dachówki) wyjdzie
per

by

okien 27 bonarze szacowali... drzwi
wszystkich oprócz piwnic i sklepów 20 spena, niektóre
fladrowe, niektóre zamsowane, niektóre
proste farbowane. Item stolarze :^lwowscy oszaco40.000...

item

bd

wali av/y do wszystkich

gmachów na

z.

115,

kraty

o
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do

okien

1200,

z«,

zamki

wrzecidze

oprócz

»legumin«

z.

250...

czyli

summatim

ywnoci

dla

majstrów
Zaledwie jednak restauracja nieco postpia,
spali si zamek niszy ponownie w r. 1572, wraz
z

caym Lwowem. Odbudowa go w nastpnych

latach

Andrzej Barzy, starosta lwowski, z materjau twardego, zamiast dotychczasowego muru pruskiego,
i przyda mu róne architektoniczne wieyczki i ozdo-

Byy

ozdoby ksztatu cudackiego, podobne
do kielichów i puharów z uchami, co, jak wspomina
Zimorowicz, dawao Lwowianom powód do artów
zoliwych i porównywa zamku z szynkowni, na
której powywieszano szynkowne goda. Midzy innemi by take ^na gównym korpusie ganek z facjat.
by.

te

Kpiny mieszkaców Lwowa

w

ze stylu,

1570 odrestaurowano stare zamczysko,
dowodem, renesansowa architektura jeszcze
r.

e

bya we Lwowie

czasie nie

Restauracj

odnon

w

jakim

s tylko
w owym

zbyt rozpowszechniona.

przeprowadzi nieznany

nam

nazwiska Woch, który za przerobienie izby
królewskiej z sal, z sieni, komnat, izb krzyw
bram wchodow do kancelarji, wzi 1200 zp.
i
»legumin« za 200 z., a za drug partj 400 zp.
i
ten sposób stare gotyckie
legumin za 50 zp.
mury przyobleky si w owe renesansowe, woskie
epoka do»uszate puhary»^ bo kada
kielichyc
dawaa co ze swego stylu i upodoba starym bubliej

z

W

i

i

dynkom, dopóki nie przysza taka, która cay dorobek wieków zniszczya. I jeeli o Wawelu po-wiedziano niedawno, e jest on kamienn epopej,
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to

Niski

swego

Zamek lwowski, w cigu

istnienia

by

przynajmniej

kilku

wieków

murowanym

rap-

sodem, wypisanym we wszystkich gustach i upodobaniach, które jego yciu towarzyszyy.
Z tem wszystkiem jednak ju od wieku siedmnastego poczwszy chyli si on stale ku upadkowi.

si zday biadania lustratorów wilgo ara
zaniedbanie dopeniay dziea zniszczenia,
Mimo to ycie tataj wrzao od rana do
pónego wieczora. onierstwo zamkowe na kordegardzie, haasy winiów, uganianie hajduków, pisa-

Na

nic

:

mury, a czas

i

—

rze,

podpiskowie, susceptanci

w

kancelarji grodzkiej,

aobne naboestwa w kocióku w.
pogrzeby
Katarzyny, cigy tum interesentów, cigncych do
grodu z pozwem i protestacj, manifestem i obdukcj, czasem dorana egzekucja na podwórzu zamkowem
wszystko to gwar ruchliwy nioso na to
i

—

forum, kdy si caa ziemia lwowska
zbiegaa.
Straszliw jednak chwil przey Zamek Niski
zdobyciu
miasta przez Szwedów w r. 1703 Siepo
dzia w nim w tedy Karol XIL wraz/ królem nieszlacheckie

szczsnym Stanisawem Leszczyskim najmodszym
Gwardja szwesynem Sobieskiego, Aleksandrem.
dzka, która przy nich stra trzymaa, buszowaa po
Zamku z dzikoci, nawet akta stare papiery sukoniom rajtarskim na podciók. Równoczenie
szala w caym Lwowie rabunek szwedzki tak strai

—

i

yy

e a

Józefowiczem
na czele udawau si do Leszczyskiego o ratunek,
pomimo, e wierne przysidze zoonej Augustowi
szny,

deputacja mieszczan

z ks.

1
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miasto nie chciao

II,

nie

i

zoyo mu

przysigi na

wierno.
Po odejciu Szwedów, wrócio na Niski Zamek
dawne ycie, ale coraz bardziej bezbarwne, maostkowemi sprawami zajte, tak samo jak coraz mniej
ciekawym by ten tum zuboaych interesentów, cisncy si z pieniaczym uporem do drzwi kancelarji

przerywaa si
martwota codzienna rozhukan orgi magnackiej

Od

grodzkiej.
ta

czasu do czasu tylko

tutaj, w tej na poy ju ruderze znajdojakby urzdowe ujcie. By bowiem Niski
Zamek take rodzajem hotelu czy gospody dla zajedajcych do Lwowa dygnitarzy Rzeczypospospolitej,
by take sal ich balow w tych czasach, kiedy
najprywatniejsze nawet zdarzenie rodzinne nabierao

fantazji,

która

waa swoje

cech publicznej uroczystoci.

w cigu wieku omnawbiy si w pami starego Lwowa,

Trzy takie uroczystoci
stego najywiej
a

w

caej

opisach

By

Polsce.

Adama

koronnego
Zofii ze

to

Sieniawskiego, wesele jego córki

Stanisawem Denhoffem hetmanem polnym

litewskim

i

Potockiego

W

mnogich rozeszy si po
pogrzeb hetmana wielkiego

relacjach

i

wjazd

w

r.

starosty

lwowskiego

Joachima

1729.

godów weselnych

Sieniawskiej z Dennagromadzono na Niskim Zamku
takie masy drogocennych mebli, zotych i srebrnych
naczy, obi
perskich dywanów, e cay Lwów
bieg podziwia je i oglda jak jak wystaw. To
samo zamek przystroi si z przepychem, na jaki
tylko móg si zdoby przesadny gust omnastego

hoffem

czasie

w

r.

1724

i
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Dwie bramy tryumfalne z geniuszami i emblematami u wchodu zamkowego, na podwórzu po
prawej stronie pr/,ed kancelarj grodzk grecki portyk z napisami alegorycznemi, naprzeciw po lewej

Stulecia.

przy

»amfitheatrum, wystajce
nad mur miejski na sze okci « oparte na supach
i
arkadach
pomalowane na oliwne
cytrynowe
gaje. Std mieli si gocie przypatrywa fajerwerkom i illuminacji, bo caa ndza i opuszczenie zamkowe, wszystkie oficyny, stajnie, kady zalamek
muru obwieszony by od góry do dou oliwnemi
lampami, które gorejc wieczorem » dziwnie uroczy
stronie

oficynach

i

i

sprawiay widok».
Infanterja, dragonia, piechota kurucka,
ska, janczarowie,

wem

grenadjerzy,

wszystkie gatunki broni

piy jako

dekoracja,

seme-

muszkieterowie, so-

wspóczesnej wyst-

honorowa warta, jako stra wre-

na weselu hetmaskiej córki.
"W cigu kilku dni weselnych bawiono si na
Niskim Zamku
do przesady i zapamitania si
naprzemian to ogniami sztucznymi, to strasznie duszcie

a

popisami mówców weselnych, to
wród pomaraczowych gajów, geniuszów,

gimi

libacj
zastoso-

wanych do chwili inskrypcji i kombinacji herbowych, a stosów srebra i zota. Muzyki usadowiono
w trzech kondygnacjach, tace francuskie wypeniay resztki nocy, a na drugi dzie, po chwilowem wytchnieniu, bieg znowu strojny, od zota kapicy tum na zabaw, na fajerwerk, na tace, na
muzyk tak,
do ostatecznego znuenia i zm-

a

i

czenia.

a
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Mona te sobie wyobrazi, jak wyglda Niski
Zamek po uprztniciu caego aparamentu weselnego, gdy zdarto ze wszelkie dekoracje, zniesiono
tryumfalne
z

murów. Ruina

moc

powydzierano lampki oliwne
wystpowaa wtedy z podwójn

bramy,

dopiero co minionym przejakie dorywcza,
praca dekoratorów po sobie zostawiaa.
:

przez kontrast

pychem

i

lady

przez

z

zniszczenia,

W

dwa lata póniej odby si na Niskim Zamku
pierwszy akt pogrzebu hetmana wielkiego koronnego Adama Sieniawskiego, zmarego tutaj dnia lo.
lutego 1726 r. Znowu przed bram zamkow wystawiono wysok, czarnym aksamitem wybit, katedr dla mówców aobnych, znowu dziedziniec zamkowy wypeni si wszystkiemi gatunkami broni od
hussarji poczwszy, a przy zwokach hetmana, przybranych w zotogów i spoczywajcych w dolnej
zamkowej, na wysokim aksamitnym katafalku,
zdobnym we wszystkie insygnia hetmaskie, odprawiao si dziennie ni mniej ni wicej tylko stokilkadziesit mszy za jego dusz i tak od 10 lutego
do 23 marca, w którym to dniu dopiero nastpia
eksportacja zwok do grobów rodzinnych w Brzeanach. O wspaniaoci pochodu pogrzebowego
sali

e wysoki, ponsowem suknem
zwokami, który wyruszy z Niskiego Zamku o godzinie 5 popoudniu, dopiero
o godzinie trzeciej nad ranem stan przy kociele
w. Piotra (dzi cerkiew) na yczakowie, gdzie przenocowa nastpnego dnia dopiero ruszy w stron
Brzean.
moe da miar

fakt,

obity karawan ze

i
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Z takim samym przepychem, tylko w wesoym
odby si w kilka lat póniej ut^oczysty
wjazd nowego starosty Joachima Potockiego, a wród
nastroju

tych aparencji

festynów ruina coraz bardziej ogarw coraz wiksz on zamienia

i

niaa Niski Zamek
si ruder.

Po

raz

i

zatroskaa si

ostatni

o Niski Zamek

we Lwowie w

wród porysowanych

Rzeczpospolita

1765.

r.

murów,

Wówczas

to

pogniych krokwi,

zrujnowanych dachów, stanli z jej ramienia Impanowie Micha Zielonka podkomorzy ziemi lwowskiej
i
Benedykt Baowski podkomorzy powiatu ydaczowskiego, aeby jako lustratorowie zbada, co
Zamkowi Niskiemu brakuje czego potrzeba, aby
on móg by do jakiego takiego stanu doprowadzony.
i

Wraenie jakie odnieli
Gdyby p. Zielonka,

ponure.

wicej

siadali

talentu

obaj

ci

lub

p.

epickiego,

to

mowie, byo
Baowski popozostawiony

przypomniaby dumania Eneasza
nad gruzami Troji — wobec jednak urzdowego
charakteru obydwu lustratorów jest tene opis
olbrzymio dugim
potnie nudnym rejestrem murów starych, spróchniaych
niebezpiecznych, rozprzez

nich opis,

i

i

walonych pieców

nowan

i

brazi, jak

dów

t

d.

kaflowychj

Mimo

wyglda

to

jednak

Niski

podog porujmona sobie wyo-

izb z

Zamek u schyku rz-

polskich.

A wic przedewszystkiem na bramie wchodo
wej od strony ulicy dzisiejszej Teatralnej, znajdowaa si wieyczka

z

jednem oknem od podwórza,
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w

byo archiwum aktów groza bramie po lewej stronie

której pomieszczone

—

dzkich

w

samej

znajdoway si wizienia dla przestpców kryminalnych ciemnica o jednem okienku w samej bramie
i drugie wizienie »z krat w murze na dziedziniec
patrzc*. »W tych wizieniach — pisz lustratomury stare, spróchniae i niebezpieczne,
Towie
e nawet przed lat kilku winie, przebiwszy mur,
:

—

uciekali*.

Po prawej stronie bramy bya kancelarja grodzka,
do której prowadzi ganek drewniany, z facjat na
dziedziniec

wychodzc, na

której

by

napis

»

lite-

quondam zotemi, teraz
Kancelarja
grodzka posiadaa
zatartemi«.
parte
in
wprawdzie przed oknami swojemi ogródek na sze
rami,

czyli

okci

inskrypcjami,

szeroki,

kim

jej wntrze
urgao wszelpojciom o wygodzie biurowej
stó dugi dla piszcych Ichmociów

ale zato

dzisiejszym

w

»izba

której

:

Panów Palestrantów bez pieca, z podog porujnowan, powa dla zaciekania popróchnia
mieji

wypad,

oknach z szybami popsutemi.
tej izbie jedna ciana od miasta spróchniaa, a podczas soty przeciekajca tak dalece,
do kancelarji woda sczy si, drugie za ciany
od dziedzica, lub od góry lepsze, ale u dou zgnie
scami

W

o czterech

e
i

sypi si«.
I

w

takiej to izbie

zdoali

»Ichmo Panowie

Palestranci« zapisa olbrzymie stosy aktów,

jce si dzi

na archiwum aktów grodzkich
skich u Bernadynów
!

skadai

ziem-
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znajdowaa si wozownia »ze
wszystkiem nowa», dalej stajnia, oficyny murowane

Obok

z

»

piecami

kancelarji

nia,

w

»rezydencje dla ludzi
wielkie*
suce na mieszkapokoje
»

pasztetniczymi«,

kuchennych*

i

czasie zjazdów szlacheckich,

w cigu wieków

wielokrotnie przerabiane.

Na pierwszem pitrze nad

kancelarj,

wzdu

caego prawego skrzyda zamkowego, bieg ganek
drewniany,

szeroki

na cztery okci, przez który
przedpokoju, a stamtd do sal,

wchodzio si do
przeznaczonych na posiedzenia

Sam sd urzdowa w

sdów

sali wielkiej

trybunalskich.

o szeciu oknach

publiczno za na woanie wonych
w czasie narad trybunau wychodzia na ustp do
sali drugiej, której sufit by ^malowaniem piknem
na pótnie, osob p. Króla Jana III. i wojsko do
koa reprezentujcem ozdobiony «. Umeblowanie tej
sali stanowiy awy dokoa cian z klamrami. Trzeci

taflowych,

pokój trybunalski

nie

mia w

prawdzie

pieca ka-

flowego, na który »jednak miejsce sposobne byo«,
ale mia za to malowida czerwone »na kszta obicia

podniesionego

szcymi

i

przywizanego,

z

lustrami wi-

!«

Najbardziej zrujnowane

byo skrzydo

zachod-

Petwi, gdzie mimurów
dzy innemi znajdowao si archiwum burgrabskie,
ze cianami porysowanemi i rozpademi, w samym
za kcie, na tern mniejwicej miejscu, gdzie dzisiaj
klatka schodowa muzeum przemysowego miejskiego
sta kocióek w. Katarzyny, ^którego mury stare,^
porysowane, okien sze« przy kocióku za dzwo-

nie od strony

miejskich

i

49

nica

w

z tarcic

drewnianych. Plebania znajdowaa si

zamkowem od strony kocioa Franciszkanów, a przy niej 5 chaup czynszowych, rzdem
idcych, w samym za kcie tego skrzyda, nad
Petwi, staa wiea sdowa wizienie dla przestskrzydle

:

pców

ze stanu szlacheckiego.

Kordegarda dla olnierzów zamkowych, drewniana, za cale« studnia pod dachem gontowym, dó
której prowadzono wod rurami z pod Zamku Wyso^
3>

i

—

uzupeniay wcale nie wesoy obraz Zamku
kiego
Niskiego w r. 1765.
Po zajciu Galicji przez Austrj nosi si rzd
przez pewien czas z
ulokowania wszystkich
urzdów na Zamku Niskim, ale ruina bya zbyt
wielka. Dlatego te pozostawiono ruder jej was-

myl

nemu

a

losowi,

urzdowa w

niej

a

do

samego

koca swego istnienia urzd grodzki, obok niego
za miecia si kancelarja rejenta Grabowskiego'
garkuchnia i skady rónego rodzaju.
Ostatnim czowiekiem, który zapamita Niski
Zamek by, jak ju wyej wspomniano, mecenas
Stanisaw Wronowski, który redaktorowi »Lwowianina, pisemka, które wychodzio w czwartym lat
dziesitku ubiegego stulecia, tak o nim wiadozostawi
By to z obszernym dziedzicem,
nieszktatny budynek, zoony z klitek drewnianych
kilku cian murowanych, otoczony od rynku
i
krakowskiego wysokimi basztami i fos. Gówny
front obrócony by na miasto i wspiera si na dwu
niezgrabnych nogach z muru wzniesionych, które

mo

:

formoway bram

—

nad

bram bya

wieyczka,
4
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a u spodu tej wieyczki wisiay prawie w powietrzu
na palach i pniach dbowych podwaliny, a na tych
niezgrabne mury z oknami i okienkami bez porzdku
i

struktury*.

Rzd
cyjskim, a

day w

sum

darowa ruder Stanom galiwiedzc co z ni pocz, sprzer.
1802 walce si mury miastu za

wreszcie
te,

nie

sierpniu

8.528 zr.

rozpocz gospodark od

Magistrat niemiecki

e

przedewszystkiem wszystk ceg sprzeda
ci jej
uyli do zrestaurowania synagogi
na Krakowskiem i na budow innych kamienic przy
placu Krakowskim z takim zapaem,
ju w kilka
lat póniej ze staroytnego zamczyska nie zostao
nawet ladu.
tego,

ydom,

a

e

Na pustym

placu

bya

przez

dugie

lata targo-

wica i skady drzewne, a póniej miejsce to, zwane
placem Castrum, stao puste i wynajmowane byo
od czasu do czasu na budy jarmarczne i panoptika,
okoo których paupry
gawied uliczna swoje
i

harce wyprawiay.

W roku 1863

w

czasie powstania styczniowego

rozegraa si tu ponura tragedja. Na wracajcego
do domu radc Kuczyskiego, który wsawi si
dzikiem przeladowaniem winiów politycznyx:h,
oskaronych o udzia w powstaniu, napad do dnia
dzisiejszego nieznany czowiek
pchniciem sztyletu
zabi go na miejscu.
Krwi wyrodnego syna ojczyzny zbroczony
i

plac, otoczony

mtnem

i

coraz bardziej

milkncem

wspomnieniem dawnego Zamku, zabudowany zosta
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dopiero

w

naszych czasach.

szkoa przemysowa

przez blisko
i

z

pi

na nim dawna
miejskie.

stao po gmachu, który
towarzyszy mu
wieków. Zamek Niski znik bez

ruin ni miejsca

I

powsta razem

ladu

i

Stana

muzeum przemysowe
nie

caem miastem

wspomnienia...

i

LAPIDEA KOPOTOWSKA.
(NIECIEKAWA HISTORJA LWOWSKIEJ KAMIENICY).

Zdenerwowana szwargotem argonu, rozkipiona
gwarem i tymi wstrznieniami duszy ludzkiej, które
okreli si dadz jedynie cyfr zysku, lub pojciem
ma-li stara Kopotowska kamiedobrego interesu
nica*) czas na wsuchanie si w nieokrelone szmery
lat swoich modych ? Chyba wieczorem w pitek,

—

kiedy w jej oknach szabasowe zabysn wiateka,.
a ona caa rozpiewa si przecigiem echem modlitwy hebrajskiej i talmudycznych psalmów, chyba
na on czas, jedyny w tygodniu, wypezn z jej
framug ciemne jakie postacie, tumy si zaroj guchym odgosem minionego paczu i radoci, znoju
i

pracy.

moe

przedszabasowy pitek umilkn
w jej izdebkach dzisiejsze cyfry obrachowania,
a na ótym blasku ojowej wiecy zadrgaj tan-

Na

jeden

i

cznem

koem

rzejzy

takie

*) Por.

fasc. 57.

inne liczby,

same

rkopimienne

akta

w

gruncie

kleksy jak

dzisiaj^

inne interesa,

hebrajskie

Archiwum miejskiego we Lwowie,
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tylko, e mózgi co je podziy w drobne si rozsypay atomy, chaat dawny z nici opad bezcielesn si mar stay one dawne sprawy lokatorów
i

wacicieli kamienicy Kopotowskiej.
Marne i ciche echo trzechwiekowej tradycji
zaklte jest jeno w pustym dwiku lapidea
K o p o t o w s k a, w tej niby nazwie, wyszej z obiei

gu, której nikt
nie wie,

ju dzi

o które

j

nie

uywa,

a

nawet historyk

miejsce zaczepi. Myli, czucia

namitnoci, które tam kiedy huczay, zaschy
dzi niby mumie w martwych regestrach procesowych i z kamienicy Kopotowskiej nic nie zostao,
cho ona sama stoi cigle jeszce na rogu ulicy Serbskiej i Boimów, katastralny korpus stanowi pod
liczb 268 (ródmiecie) i na numer orjentacyjny
i

»ul

Serbska

1.

8«.

Nawet patyn staroci zdja z niej rka murarza. Wybielona niedawno na nowo, upstrzona od
frontu okrutnem malowidem, które przedstawia
dwa olbrzymie parasole, czerwony i niebieski, godo
zamieszkaego

tu dawniej parasolnika, stanowi

wna kamienica Kopotowska
gdzie si ulica Serbska nagle

cz

da-

zauka, tam
w ciemne i brudne przejcie do ulicy Sobieskiego, a od rana do
pónej nocy grzmi krzykiem haaliwie kupczcych
kramarzy. Jeden jej front wznosi si cian tej waszyji na trzy pitra wysok, kilku oknami
kiej
upstrzon i szeregiem ponurych kramów u dou,
front za drugi patrzy na ulic Boimów potrójnym
szeregiem okien, sklepem z wod sodow i wspo-

zwa

mnianymi dwoma straszliwymi parasolami.
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Osobliwa

nazwa,

dziwne nomen omen

jach kamienicy Kopotowskiej, to pierwsza

w

dzie-

jej

oso-

bliwo, drug osobliwo stanowi jej ssiedztwo,
które stao si ródem dotkliwej pomyki w topograficznem oznaczeniu jednego

ków

architektury, trzecia za,

z lwowskich zabytnajwiksza osobliwo

trzechwiekowa tradycja brudu, ruiny i zaniedbawarstw wapna, znowu
wrócio do dawnego stanu. Kamienica Kopotowska
odkd j tylko znaj archiwalne akta lwowskie tak
samo bya obszarpan, ku upadkowi si chylc ruto

nia, które zabielone

wie

der, jak dzisiaj, a charakter cuchncego zauka towarzyszy jej z dziwn wytrwaoci i konsekwencj
przez caych trzysta lat
To te i krajobraz, wzgldnie to kamienicy
Kopotowskiej zakonserwowao si przez trzy wieki
!

znakomicie
ulicy

od rynku

:

po prawnej stronie

Boimów przytykaa do

w

gb

niej nieistniejca

ju

dzi kamienica Ambroego Przychylnego, jednego
najruchliwszych lwowskich przedsibiorców

busiedmnastego stulecia.
Wida obszerna to bya rezydencja, bo dzi na jej
miejscu stano
trzy kamienice (nr. 26, 24 22)
nowszego pochodzenia. Drugi, przeciwlegy róg
ulicy Serbskiej (1. 13) zdobia rodzona siostrzyca
kamienicy Kopotowskiej
miejska dawna >Masztalnia«,^ w której ongi » potomkowie Gombrychta*
siedzieli prawem wieczystej dzierawy od miasta.
Na oznaczenie tego emfiteutycznego stanu rzeczy
i wasnoci miejskiej widnieje
na tej Gombrychtoz

dowlanych

z

pocztkiem

a

—
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wskiej kamienicy po dzi dzie herb miasta Lwowa,
zrcznie w kamieniu kowany.
Taki sam herb zdobi dwie dalsze kamienice na
lewo od rynku w gbi ulicy Boimów, a mianowicie dwuokienn, znan w dawnych aktach jako »pu-

Szmuia Winiowieckiego« i drug, ozdobion
piknie rzebionemi obramieniami drzwi wchodo-

stki

wych okien, która si nazywaa »Frydmanowsk«
a któr znakomity historyk lwowski mylnie uwaa
za kamienic ongi Ambroego Przychylnego, a jej
styl
rzeby za jedyne pozostae dzieo rk tego
i

i

architekty.

Przyczyn

tej

pomyki byo

si mylne

zdaje

Kopotowskiej,
przez Maurycego Dzieduszyckiego, który j pomienia z kamienic Gombrychtowsk *)
Ale kamienica Kopotowska nie tylko lwowskim archeologom przysporzya nieco kopotu i staoznaczenie topograficzne kamienicy

a

si przyczyn pewnego rodzaju archeologicznej
Wynika

*)

ta

caa

rzecz jasno

jak niemniej z przechowywanej
nej

ksigi

»Spis

pt.

domów

z

aktów wyej

w Archiwum

miasta

cytowanych

miejskiem rkopimien-

przy egzakcji

podatku okcio-

wego w r. 1767«. P. Wad. oziski w „Patrycjacie« oznaczy jako
kamienic Przychylnego, dom pod
34 ul. Boimów, co jest najwidoczniejsz pomyk. Akta bowiem okrelajce kamienic Kopo1,

towska, jako >podle Pokorowiczowskiej,
nicy na rogu, przeciwko kamienicy

w

albo Przychylnego

miejskiej Masztalnia

kamie-

rzeczonej,

potomkowie Jakóba Gom.brychta siedz«, nie nasuwtpliwoci, zwaszcza gdy si je porówna ze wspomnianym pomiarem okciowym. M. Dzieduszycki (ywot Sierakoktórej teraz

waj adnych
wskiego

str.

potowskiej

120) mylnie

podaje liczb

katastraln

kamienicy

Ko-
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gmatwaniny. Taki bowiem widocznie los j przeladowa, e kady jej waciciel lub dzierawca prawdziwy mia z ni krzy paski. I rzeczywicie ten

kopotliwy pierwiastek jej miana przylgn do niej
swarem ustawicznych procesów, rozpraw na ratuszu,
a nawet odbi si rumorem maych finansowych tragedji. Od roku 1597 wije si w jej dziejach nieprzerwanie czarna wstga procesów, kontraktów innych
aktów prawnych, przelewa si pieniactwo w prawdziwe potoki spisanego atramentu. A z po za wyi

okrglonych frazesów
rza

zby

czarna,

palestry ratuszowej

obszarpana

rudera..

wyszcze-

»dawnoci

opada, na miejscu wstrtnem tak dla rzemielnika,
jakote i szynku, albo obejcia jakiego innego prowadzenia niesposobna, w której aden chrzecijanin
dla smrodów i ruin mieszka nie chce«. Dekoracja
si nie bardzo zmienia po dzie dzisiejszy a z rozgadanych frazeologi procesow aktów wyskakuje
nieco tylko inny krajobraz prawdziwie

ju rednio*

—

wieczny
»lapidea« Kopotowska, tyami o 6 okci od muru miejskiego odlega, wysoka, trzypitrowa z wyzyskanym do ostatecznoci planem budowlanym, z drewnianymi >klitkami« przypiera jcemi do murów z caym labiryntem zakamarków,
^Ikowek, kramików, obdaszków, z setkami szybek,
wzgldnie w oów oprawnych szklanych gomóek
u okien i caym aparatem starego ycia miejskiego.
Sawetny Kopot, mieszczanin lwowski, który

kamienic »Kopotowsk« zbudowa i nada jej po
wiek wieków pechowne swoje miano, myla moe,
e stanie si ona ostoj jego rodu przyszych poi

kole Kopotó;v.

Nadzieje
spadkobierczyni jego Zofia

si

bo ju
Katarzy-

nie ziciy,

Kopotowa

i

na Kopotówna miay w tern swój interes, aby si
czemprdzej pozby. Zaczyna si wic kupno
i sprzeda a kamienica
przechodzi jak pika z rk
jednego waciciela do drugiego.
zygzakach starego pisma, wród mnóstwa warunków kontraktownych prawnych kauteli, mniej lub wicej szczjej

W

i

liwych posesorów,
zawzicie

z

których

kady

ostatecznie ucieka jak

i

procesuje

najdalej

si

od ko-

potliwego dziedzictwa, przesuwaj si sawetne postacie Bargów, Szczuckich, Mazanków, KarczewiczóWj a aden z nich nie przylgn do nieszczsnego
domu, ani go opiek swoj otoczy.
Jeszcze najlepszy interes na kamienicy Kopotowskiej zrobi krawiec Jakób Niewczas, który dosta jej
po Annie Karczewiczównej Z mnóstwa
procesów z niedobrym ssiadem Gombrychtem, to ze
wspódziedzicami wyszed obronn
o tyle,
•ostatecznie magistrat, który w
historj wlaz,
jak Piat w credo, zapaci mu 3.500 zp. i sta si
szczliwym wacicielem kamienicy. Waciwie nawet miasto nie posiadao tej sumy, wic poyczyli
rajcowie z kasy radzieckiej, za co zastrzegli sobie
im wolno bdzie j »iure emfiteuthico, któremu

cz

rk

e

ca

j

e

-ydowi lub komu innemu lokowa*, naturalnie dla
pomnoenia wasnych dochodów.
Dodatek ów »lub komu innemu« by zupenie
.zbyteczny,

iyda

w

r.

w
1

gdy

rajcy mieli ju dawno upatrzonego
Simona Józefowicza, który niebawem
wystpuje jako wieczysty dzierawca ka-

sobie
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mienicy Kopotowskiej. Widzieli jednak dobrze panowie rajcy kogo wpuszczaj w podwoje kamienicy,
wic si te naleycie obwarowali caym szeregiem,
wcale nie wonnych warunków. Nakazane mia mianowicie Simon Józefowicz »aby rynsztoków nie

psowa«, a dalej, e »ulicy i muru gnojem i pugastwy zakada niema, ale one precz z miasta wywozi, aby od innych górnych ssiad plugastwa
przez te grunty ku bramie halickiej nie spuszczana
gnoje eby niespyv»^ali«. Dla osuszenia piwnic
i
wolno mu bdzie rur do waów poprowadzi ale
»smrodów adnych z kloak temi rurami midzy

way wpuszcza

nie bdzie*.
Wreszcie dla zaznaczenia swego katolickiego
stanowiska zastrzega si urzd radziecki, »aby na
tym gruncie bonica ydowska wiecznymi czasy

nigdy murowan ani budowan nie bya« charakter
za nowo zawizanego stosunku prawnego »eby
mianowicie

— wasno

gruntu

zostawaa wiecznymi czasy

i

tego przy miecie
znak jaki tego

eby

by« oznacza mia

2>herb zwyczajny miejski z kamienia wyryty, który na rogu teje kamienicy jego

kosztem ma by wprawiony i murowany «. Herb
ten zdobi dawniej kamienic Kopotowsk rzeczywicie, ale z biegiem czasu znik bez ladu.
Zaledwie jednak przysech inkaust na hebrajskim podpisie Simona Józefowicza, który przyrzek

opaca czynsz
dotrzyma warunków kontraktu
roczny w kwocie 400 zr., pozna urzd radziecki,
e kamienica Kopotowsk staa si zmor, co sen
i

spokojny

z

jego oczu

sposzy

jest zdolna.

Wic
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przedewszystkiem Simon Józefowicz uzna, e zrobi paskudny interes, a dla poprawienia go uciek
si do finansowej operacji: niepacenia czynszu,
ostatecznie za wyniós si co rycho z kamienicy.
Nie wiadomo, czy by to todzaj troci niewyranej
krydy,

rzeczywicie

czy

do, e ju w
nie

stwierdza,

1646

r.

e

nieprzezorna

urzd

possesor

radziecki

kalkulacja,

melancholij-

»kontraktowi

zado

odstpi, a nie pacc czynsza
uczyni nie móg
kamienic w niwecz zrujnowa i gnojami zeszpeci«.
I odtd ta melancholia powtarza si w kadym nastpnym kontrakcie, czy to z Moszkiem JakubowiLewkiem w r.
czem w r. 1648, czy z Chaimem
i

i

czy wreszcie w r. 1691 z caem familijnem
konsorcjum ^niewiernymi Herszem Lewkowiczem,
1668,

Danielem, Szmylem

Aronem Chaimowiczami,

i

bra-

ci ydami«.
Wszyscy
rzdniej

oni »submitovvali

pobudowa

i

si

on

jako najprdzej

lepiej

i

po-

wychdoy

gnoje wywie
na potem gnojami nie zeszpeca,
osobliwie murów miejskich w tyle teje kamienicy
i

bdcych

i

lujnowa, gnojami nie zarzuca miejwolne na
okci od murów miejskich wedle potrzeby zostawi*. Ale byy to tylko
„pia desideria" na których urzeczywistnienie rami
panów ratusza byo za sabe, tak samo jak bezsilne
byy wszelkie udogodnienia w formie obnienia
czynszu i zaprowadzenie nawet... wodocigów:
»Hyrsz Lewkowicz mia pozwolony cug wodny z którego mia wielk wygod, a teraz magistratus takowy cug wodny czyni pozwala takim
nie

sce czyste

i

i

pi
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Sposobem, aby nietylko sam Hyrsz Lewkowicz korzysta z niego, ale
drudzy jego wspóposesorowie.. na co u supa drug cywk wolno im bdzie
i

przysdzi*.
Hyrsz Lewkowicz
stali z cugu
wodnego,

i

wspóposesorowie
czynszu

korzy-

myleli
wcale, tak, e ostatecznie »magistratus«
uczyni
z dochodów kamienicy Kopotowskiej zapis na rzecz
ale o

duchowiestwa katedralnego
skiej

i

nie

istniejcej przy Iwo-

katedrze fundacji otarzowej Milewskiego.

By

jednak prawdziwy podarunek Danaów, bo stosunek zapisanego w ogromnej iloci, nawet ju za
to

rzdów

austrjackich, papieru procesowego nie sta
adnej proporcji do dochodu, który z chmary
wspóposiadaczy da si wywindykowa. Ostatecznie do zeszpecenia gnojami przyczynia si jeszcze
»desolacja«
zrujnowanie kamienicy Kopotowskiej

w

i

tum

pospólstwa lwowskiego, który w r. 1Ó63
uczyni gron rewolt przeciwko ydom.
Lapidea Kopotowska lega w ruinie, staa si
ruder, która jednak przez trzy wieki prawie wrzaprzez

a

yciem, haasem iszwargotem. Na mietniku tym
wyrastay
wyrastaj fortuny, a sama rudera stoi
a nawet umiecha si do przechodnia.
Herb miasta Lwowa znikn z jej ciany frontowej, a w jego miejsce przyszy dwa okrutne, strai

sznie krzyczce.., parasole...

LWÓW

PODZIEMNY.

Jest to jednak rzecz smutna, gdy si pomyli,
czowiek niezawsze, nawet po mierci, znale
moe pokój wiekuisty. Jeszcze na wiejskim cmen-

e

tarzu, który wieki

trwa

nieruchomy,

wiecznie ten

sam z zapademi mogikami, na których trawa szumi wysoka i wierszcz skrzypi polny, moe mie
pewno, e piasek pod gow wieczn i spokojn
mu bdzie pociel.... ale po miastach.... al si

Boe!
Nie trzeba

aktów

ju nawet wspomina

politycznej,

czy

religijnej

mszczc si na potomkach, trupy

tych dawnych
zemsty,
ich

która

przodków

z grobu wyrzucaa, ani o zodziejskiej rce, która
na szkieletach ludzkich poszukuje kosztownoci, ani
wreszcie o turnusach, które resztkom ludzkim wyznaczaj dziesi lat czasu do rozsypania si w proch
z tem,
jeeli nie
to tem gorzej dla nich, bo
nastpi przymusowa rumacja starego i introdukcjanowego grobów mieszkaca.
Ale w takim Lwowie, naprzykad, by czas,,
kiedy gromadna si odbywaa wdrówka szkieletów
z jednego miejsca na drugie
Podobnie, jak w do-

e

—

G2

mu, kiedy si robi porzdek, przenosz sprzty z jednego miejsca na drugie, tak przy porzdkowaniu
naszego
i

rzucano

miasta

bez pompy,

z

nieboszczykami

z

pogrzebem uroczystym lub

pomp
w

zwy-

kej skrzyni drewnianej.

Waciwie Lwów cay

cmentarz. Nie dlatego,
dzielne jego i rycerskie pokolenia wymary
ale dlatego,
w którymkolwiek
miejscu wbi rydel w ziemi, to si zawsze o
ludzk uderzy.
ostatnich lat dziesitkach bardzo
duo kopano we Lwowie, wic te odkopano ogromne, olbrzymie cmentarzysko tak,
si nawet gorczkowy czas dzisiejszy musia zaduma na chwil
i podobnie, jak szekspirowscy grabarze,
oparty na
rydlu, dziwne sobie przypomnie historje.
Naprzód rozporzdzenie austrjackie z r. 1787
3>o zniesieniu zwyczaju chowania umarych« wyrzucio z grobu wszystkie poprzednie lwowskie pokolenia. Kady si dugie, powóczyste cienie mieszczaskie koo swoich kocioów, koo katedry, koo
Dominikanów, szlachta u Bernardynów zawieszaa
<:horgwie nagrobne
wedle polskiego starego
zwyczaju
w podziemiach dominikaskich praw-dziwy by Westminister patrycjatu lwowskiego, tak
«amo w katedrze, u w. azarza
Ormianie kadli
^we pyty nagrobkowe koo monasteru ormiaskiego
w. Anny, gdzie dzi » ania rzymska* na ókie woskiem, Rusini koo starej cerkwi Bohojawenija przy

—

to jeden wielki

e

e

ko

W

e

—

;

;

ul.

Fredry.

Dosta wic rzd austrjacki pene szkieletów
kocielne, pene
przykocielne cmentarze

csklepy
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tych sklepów a cmentarzy wyrzuci je wszystkie
za miasto, na nowe cmentarze ze wzgldów zdrowotnych, a pomniki i nagro-

i

z

w bezimiennem zmieszaniu

bki

poama, pokruszy,

wszystkie

proby

o

»

paski«, o »Pozdrowienie anielskie* zamaza,
byy one gromniczn pociech na

nieraz

Anio

cho

ou

mierci.

Potem zacz si Lwów rozszerza. Coraz dalej kopano
fundamenty pod nowe budynki, coraz
to nowe znajdowano cmentarzyska. Na starym ormiaskim cmentarzu u w. Anny poMzierano pyty
ich do fundamentów
a przemylny przedsibiorca
ani.
tylko posza na dziedziniec katedry ormiaskiej, gdzie dzi odbywa sub trotuaru. Z cmentarza pod katedr a. nawet kamie nie pozosta
na kamieniu z wyjtkiem figury Chrystusa, która
staa dawniej u wejcia, a dzi przytulona do katedralnej ciany tuli do siebie dv\ie drce i stare ebraczki.
Nawet z pod przelicznej kaplicy Boimów
wyrzucono prochy jej zaoycieli, to samo z krypt
katedralnych, a wykopane u progu katedralnego
koci tych, którzy myleli, e po wiek wieków spo-

uy

Cz

i

—

czn w

cieniu ukochanego kocioa
sponiewierano.
Taki sam los spotka stare nagrobki ruskie
koo wspomnianej cerkwi Bohojawenia, które wy
darte z ziemi
pokruszone tworz dzi fundament
kamienicy 1. 36 ul. Batorego.
Na tym te cerkiewnym cmentarzu bya mogia, a raczej kurhan do którego przylgno wspo
mnienie caego morza krwi, któr przesycia si
ziemia, gdzie dawny paac Fredrów, a dzi szereg
i
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piknych stoi kamienic: caa
Bieg tdy mianowicie wat
skie,

których

ostatnie

waem

i

ssiednie.

fortyfikacje przedmiej-

szcztki

budowy gmachu Izby handlowej
za

Fredry

ulica
i

zniesiono
i

w

czasie

przemysowej. Po-

na miejsca gimnazjum Franciszka

Józefa

sta obwarov/any koció i klasztor Karmelitów do
którego Chmielnicki w czasie pierwszego oblenia

Lwowa w

r.

1648

przypuci szturm

gwatowny,

a na tym wanie skrawku walu, u zbiegu ulic BaKamiennej wszcza si zacita i krwawa
torego
walka, jeden z najkrwawszych epizodów tego oblenia. Pado wiele kozaków i tatarów, ale wobec
i

przewaajcych sit klasztor zosta zdobyty, a Chmielnicki kaza wszystkich jego obroców wymordowa.

Pado wtedy

zakonników

i
388 przedmieszczan,
ukryta na strychu, spona razem
z klasztorem. Straszn pami tej rzezi przechowuje
dotd tablica z napisem, która niegdy nakrywaa
wspólny grób pomordowanych w podziemiach klasztornych, po kasacie za zakonu, przeniesiona zostaa do Karmelitów na górze koo namiestnictwa,
gdzie po dzi dzie wisi na korytarzu klasztornym.

z

których

15

cz,

Kozacy za,

polegli

w

tej

walce razem

z tata-

tarami znaleli wspólny grób w mogile na cmentarzu cerkwi wspomnianej Bohojowlenja.
Zakrwawia si wonczas ziemia tak bardzo,

e

nawet urz-

do niedawna jeszcze grunt ten nosit
dowe miano »Krwisko«.
Cerkiew Bohojawenja zniesiona zostaa w r.
1800, a grunt sprzedano w rce prywatne.' Stan
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na nim zajazd Krynickiego
1875

okoo

zwany, który

naby niejaki Krzyanowski.
Nowy nabywca przebudowa

zajazd

w

r.

ozdo-

bniejsz kamienic, oznaczon dzisiaj wanie 1. 36
ul. Batorego.
czasie kopania rowów pod fundamenta, odkryto pod nasypiskiem pyty kamienne
nagrobkowe z napisami kirylickiemi, a zarazem

W

i

ow mogi

kozack, w której znaleziono mnogo
ogromnemi czaszkami, kawakozackiej, kilka grotów elaznych od

szkieletów ludzkich z

ek

szabli

strzaów i nagówek od dzidy.
Przedmioty te znajduj si dzi
Ossoliskich, kamieni nagrobkowych

w muzeum

uy waciciel

do fundamentów, kilka pak szkieletów wywieziono
na cmentarz yczakowski. Reszt za wykopalisk,
jak piercie metalowy, krzyyki ruskie i inne ozdoby zabrali robotnicy.
ten sposób znik z powierzchni ziemi kurhan kozacki we Lwowie.
Przy robotach ziemnych pod tor kolejowy na
Podzamczu wygrzebano cmentarne pobojowisko
miejsce odpoczynku wiecznego onierzy polskich
Tatarów polegych wspólnie w synnej bitwie koo kocioa w. Marcina w r. 1Ó95. Cae fury koci
ludzkich wywieziono na cmentarze
troch da

W

—

i

—

kociopalni.

Wszystko

to

wiadomo z
caymi transportami przywoono

nierskie koci,

japoskiej,

mandurskich do Europy...
wiedzie

—

a oonierze
ostatniej wojny rosyjsko-

jednak byli

o prawdziwych,

na nawóz.
rzetelnych

z

pól

Ale co pocmentarzach.
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które

z

czasem poszy

w

zapomnienie, a nawet po-

niewierk?
Stary cmentarz stryjski, który lea dawniej
ulic Zyblikiewicza, Stryjskiej i Dbrów
zbiegu
u
skiego, dalej cmentarz gródecki, a zwaszcza Papastanowi przykad, jako czowiek
rowka smutny

mog

zawsze si moe spodziewa odpoczynku wiecznego na cmentarzu.
Kto tam si jeszcze odznaczy w yciu, jak
pisarz i poeta
n. p. Stanisaw Jaszowski, podny
z pierwszej poowy ubiegego wieku, tego zabrano
z Paparówki i nawet z pewn uroczystoci pociowano na cmentarzu yczakowskim. Tak przeniesiono
naprzykad szcztki dostojników cerkwi ruskiej demonstracyjnie z cmentarza gródeckiego na yczaków, szcztki paru austrjackich generaów, a zreszt
po Paparówce kolej sobie jedzi obecnie, a na cmentarzu gródeckim stanie pono niebawem park publiczny.
Najtragiczniejsze jednak robi zawsze wraenie
szkielety pojedynczo, tu i ówdzie znachodzone. Bo
przytem wpija si zwykle w mózg znalazcy podejrz
nie jakiej zbrodni, jakiego wypadku, jakiej wogóle
ponurej tragedji, która nieboszczyka zostawia na
niepowicanej ziemi. Ten naturalny niepokój znalaz
swój spokojny wyraz w szablonie biurokratycznym
szkielet
nawet, bo oto lekarz dzielnicowy uznaje,
ley w ziemi od stu lat przeszo, policja spisze protokó, a nieboszczyka razem z jego domnieman
tragedj zakopuje si w skrzynce na cmentarzu.
nie

e

Takich szkieletów znajduj we Lwowie

mnó-

stwo, co krok prawie, przy kopaniu ziemi. Przewa-
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nie one niszczej, kilka tylko czaszek przechowuje
Archiwum miejskie, z których jedna, tatarska, ma na
sobie lad szabli czy strzay, która j za ycia waciciela rozbia. Czaszka jednak

tward bya, bo

mo

jej

dopiero

zoy j

Lwowem.
Oh te
wiksza

mi-

waciciel póniej
na wspólnym cmentarzysku pod

wyszczerbienia zrosa si, a

miejskie cmentarze

i

ich tragedje

!

A naj-

e

nigdy si nie stan
rol< ani uroczyskiem, ani sejmem jczcych, bladych cieniów o pónocnej godzinie. Zawsze
si miasto zdoa tak rozszerzy,
cmentarze miejich tragedja jest ta,

>Bo

e

swego

ywym musz

ustpi.
Ale Lwów podziemny nie tylko jest kopalni
obfit szkieletów, czaszek
innych szcztków ludzkich.
kadej pidzi jego ziemi ley obumary
lad dawnego ycia, dawnych spraw ludzkich, dawnej kultury. Gdyby tak zgromadzi na jedno miejsce wszystko, co rónymi czasami wykopywano we
Lwowie, to by si wielkie stworzyo muzeum, gdyby tak znalazcy za kadym takiem wykopaliskiem
potrafili je w sposób naukowy opisa, to by janiejmniej trudn do
sze byy dzieje starego Lwowa
sca

i

W

i

rozwizania jego topografja. Niestety jednak wszywykopaliska zniszczay, a tylko drobna ich
kryje si dzi w muzeum historycznem miejskiem
innych lwowskich zbiorach.
Czego nie znachodzono w podziemnym Lwowie! ^lury fortyfikacyjne miejskie na placu Marjackim, wraz z uamkiem monumentalnego napisu
z dawnej bramy halickiej, wmurowanego na pastkie

cz

i

5*
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mitk

oblenia miasta

przez

w
1498
Sobieskiego, w której

wooskiego
ulicy

Stefana hospodara
przy

— odkopano ca baszt

r.

mieci si

dzisiaj wi-

niarnia

W

miejskie

budowy fundamentów pod kasyno1872, odkopano lady garbarni wraz

czasie

w

r.

napenionemi garbnikiem, oraz starodawne
yki cynowe i inne przedmioty. Pod Bankiem hipotecznym wreszcie, w czasie kopania fundamentów,
z kadziami,

odkryto cae, dobrzejeszcze zachowane, koo myskie
znacznego rozmiaru.
i otoki, czyli spust wody
tern miejscu sta niegdy myn kapitulny a obok
myn miejski, na miejscu którego ustawiono pó-

do

W

niej

most kamienny na Petwi

Most

ora

ten,

z

figur

w.

prowadzcy niegdy wprost do

zniesiono

w

Jana.
hotelu

latach czterdziestych przy zaskle-

pianiu Petwi na placu Marjackim, a figur w.
Jana przeniesiono na most przy ulicy Fredry i ciekowej, gdzie dotd stoi, ale ju bez mostu,
czasie budowy hotelu Europejskiego na placu
Marjackim odkryto lady dawnej wysepki, któr
w tym miejscu tworzya Petew. Na tej wysepce
staa kapliczka MatKi Boskiej zwana »Loretto«.
r. 1876 przy kopaniu rowów na fundamenta
pod gimnazjum Franciszka Józefa odkryto dalszy
cig wau przedmiejskiego, o którym wyej bya
mowa. Pod nasypem miecia okazay si w caym
prawie cigu wzdu ulicy Kamiennej, resztki funprawie
damentów, 9 stóp szerokoci, idce o
muru,
resztki
oraz
rzecznego,
namuu
jeszcze w
wyoonego ciosami gadkimi od zewntrz tj. od

W

W

gb

se

69

Strony fosy.

W rogu

tego mira przy zbiegu

uli

:yKa-

Pask

miennnej z
cdkjyto otwór z drzwiami kamiendo wejcia w fos. Silne baki
nemi, który
na nieb wiwstawione w odrzwia dowodziy,
siaa brama mocno okuta
Nastpnego roku przy budowie dawnego Banku kredytowego przy ul. Jagielloskiej trafiono na
^lady sadzawek rybnycb, które Lwów nowy wysuszy i gboko w ziemi zakopa.
Lwów jest take tem osobliwem miastem, które

suy

e

wasn

rzek pod ziemi schowao.

Rzeczka, która niedawno toczya mtne swe
fale po najpryncypalniejszych ulicach Lwowa, dzi
znika pod ziemi, a niebawem legenda si o niej
utworzy, ludzie ze zdziwieniem pyta bd, azali
jest prawd to, co prawi stare podrczniki geografji,
Lwów ley nad Petwi i czy nie naleaoby raczej uku nowego pojcia geograficznego

e

e

»Petew ley pod Lwowem«.

Ostatecznie nie ma dzi Lwów prawa do nazwy
»nadpeltwiaskiego grodu «, zestarzay si arty
lwowskie i dowcipy na temat rzeczuki niewonnej,
na temat posgu w. Michaa, który stra trzyma
nad Petwi u wylotu waów hetmaskich, umilky
pienia domorosych lwowskich poetów, którzy zot
Petew sawili natchnionymi wierszami w kalendarzach i pismach humorystycznych.
ta Petew
Niewdziczne miasto zapomniao,
dawnymi czasy obracaa myskie kamienie na dochód jego, na dochód kanoników katedralnych,
a nawet mieszczan pospolitych. Zapomnienia czas po-

e

kry nawet wybryki lwowskiego strumyczka, który
porywa
czasem si burzy, wylewa z brzegów
i

wi

miejskich, psów, kaczek
hekatomby z
zwierzt domowych.

i

innych

Nie ma ju Petwi, zawoa dumnie magistrat
wyoywszy par miljonów na jej zasklepienie —
nie ma ju Petwi, odetchna lwowska publiczno,
nad Pewolna od kataru i niewonnych fetorów
twi Lwów przeszed do porzdku dziennego i za-

—

pomnia

o niej.

Ale

Petew

mi

ciche

nym

psikusem

jest

—

nieszkodliwe

i

tocz si pod zieczasem si tylko niewinfale

jej
i

niewdzicznej

gdy pugiem

ci. Jak oracz,

w

przypomn potomnodalsze

si skiby

biwszy, na przedmiot czasem natrafi, co

w

odlege

—
pój chce w
uniesie

lata

gdy na chwil

tak

wgl

myl

•

jego

Lwów nowoytny,

gb

po pod bruk swój
kamienny, niespodzianki niemiej dozna uczucia, lub
dawnych swych dziejów wspomnienia.
Oto na skwerze u waów hetmaskich wylotu

stan mia

pierwotnie pomnik Mickiewicza.

.si w ziemi dla pooenia fundamentów pod granitowe bloki kolumny, a tymczasem Petew zapomniana z tej skorzystaa sposobnoci, aby si szmerem fal swoich przypomnie no-

Wkopano

wemu

miastu. Przypomnienie bardzo niemie

pano
wo...

i

nie-

wic czemprdzej je ziemi przysyLwów stara si zapomnie na nonapowrót
e kiedy tam lea
czemprdzej,
zapomnie

przyjemne,

a

i

nad Petwi,

Wic

nowe

miejsce

wybrano pod pomnik Mi-
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na placu Marjackim, gdzie dzisiaj stoi.
pewien czas bya aktualn kwestja, czy przypadkiem Peltew nie stanie na drodze
zamiarowi.
Starzy, a nawet i niebardzo starzy ludzie pamitaj Petew dobrze, jak sobie wolna i nieskrckiewicza

Ale

i

tutaj przez

powana betonem pyna wzdu ulicy Kochanowskiego, jak si na placu Akademickim czya ze
strumykiem Sorok
biega wzdu ulicy Akademickiej, a potem nika pod ziemi na placu
Marjackim, aby wypyn znowu na waach hetmaskich. Nie ma jednak takiego czowieka moe,
i

któryby j pamita na placu Marjackim, gdy tutaj zasklepion ona zostaa bardzo dawno, jeszcze
gdzie w czwartym dziesitku lat ubiegego stulecia.
Plan Lwowa z r. 1836 (»Lemberg nach der Original Aufname des k. k. General Quatiermeisterstabes,
auf Stein gravirt im Jahre i836«) wykazuje,
mniej wicej od miejsca, na którem dzi stoi Bank
hipoteczny skrcaa Petew, o
wysokich brzegach na lewo, pyna opodal domu dawniej Tomasza Kulczyckiego (gdzie dzi sklep Starka) nastpnie lekkim ukiem przechodzia w linj równoleg do szeregu domów na placu Marjackim (Hoskrcaa tu w stron
tel Francuski, Europejski)
waów i hetmaskich, a wreszcie wzdu waów
placu Gouchowskich do starej Rzeni i dalej.
Z tem wszystkiem przecie tsknota za wasn
nawet bylejak rzeczuk, odzywa si od czasu do
czasu we Lwowie.
te moe, e kiedy, gdy
ten podziemny Lwów czasów najnowszych ostate-

e

do

By

uporzdkowany, gdy wodocigi, kadoprowadzon zostanie do wikszej ni dzisiaj doskonaoci
wówczas moe przystpi Lwów z tryumfem do odkrycia Petwi
kae jej wodom otwarcie
najcznie zostanie

nalizacja, a zwaszcza ta ostatnia

—

pyn

i

pryncypalniejszymi ulicami. A uczyni to dla asanacji, dla uzdrowotnienia miasta, tak samo jak w celach

hygieny j niedawno ostatecznie zakopa.
Zanim si to jednakowo stanie duo jeszcze
milionów koron wkopanych by musi w podziemie
Lwowa. Pójd te przekopy
rozkopy wszystkimi
ulicami miasta i nieraz jeszcze podziemny Lwów
odsoni swoje tajemnice ciekawe i do zbadania truasanacji

i

i

dne. Starsi ludzie

pamitaj

jak fantastyczna a

pena

wie

grucha po miecie, gdy przed laty odkopano u wylotu ulicy yczakowskiej podziemny
ganek, czy przechód napeniony komi ludzkimi.
Bieg ow przekop tak, e pozwala na cakiem powany domys, jakoby midzy klasztorem Bernardynów a klasztorem Klarysek u pocztku yczakowa istniao dawnymi czasy podziemne przejcie,
jak w sensacyjnych,
penych grozy i zbrodni
grozy

romansach.
dopiero historyczne badania wyI
kazay, e tajemnica klasztoru Bernardynów, aczkolwiek nie zbrodni, to przecie jest tragedj. Wspomniany bowiem przekop, uczyniony zosta przez
Turków, oblegajcych Lwów w r. 1672, celem zaoenia miny pod fortyfikacje, którymi klasztor
by otoczony. Niebezpieczestwo zdobycia w ten
sposób miasta byo bardzo wielkie, ulewa jednak,
która zamoczya prochy i miaa wycieczka miesz-
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Turków trupem pooya, udarezamysy.
Podziemnych takich przej byo bardzo wiele
w dawnym Lwowie, ale jeszcze wicej ich znaa
bujna fantazja, szukajca pod ziemi ladów zbrodni

czan, która wielu

mnia

ich

WCHÓD DO PODZIEMNEGO PRZEJCIA

W

ULICY BALONOWEJ.

lub tajemniczych skarbów. Legenda o podziemnej
cznoci midzy Wysokim Zamkiem a Niskim zanotowan jest nawet wielokrotnie u historyków,
a równie przejcia midzy poszczególnymi kocioami i inne, robione jakoby na wypadek trwogi nieTak bardzo jednak rozgazionej
przyjacielskiej.
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podziemnych kruganków nie byo w starym
Lwowie, chocia tu i ówdzie trafiaj si lady jakich
zagadkowych podziemi, jak np. odkopana w r. 1885
na dziedzicu klasztoru Sióstr Miosierdzia studnia,
z licznymi, bocznymi odgazieniami.
Najciekawszym, chocia zupenie zagadkowym
by podziemny ganek, odkopany w r. 1900 w czasie
robót ziemnych u wylotu ulicy Balonowej na
kiewskiem. Przekop ten niezwykej, bo przeszo
pótora metra sigajcej szerokoci i równie znacznej
wysokoci, wymurowany z upanego kamienia znajdowa si tu prawie pod poziomem ulicy, a bieg,
jak to jest wskazane na planie, w poprzek ulicy
ókiewskiej, przez ogfród prywatny,
do podnóa
Góry zamkowej. Zbada go i szczegóowo opisa p.
Franciszek Kowaliszyn, urzdnik Archiwum miejsieci

ó-

a

skiego.

O
Lwowa

innem odkryciu z zakresu podziemnego
przyniós wiadomo w r. 1868 » Przyjaciel

'domowy*

»W

w

nrze 17

zbiorze

p.

str.

132:

Kunasiewicza

St.

znajdowao

si
znalezionych przy przekopywaniu gruntów pod budujc si obecnie kolej
Iwowsko-brodzk. Midzy innemi znajduje si tam;
karjatyda, caa z lanego elaza i mocno od rdzy
uszkodzona. Znalezion zostaa z pocztkiem biecego roku na Iwowskiem przedmieciu > Murowane
mosty« przy waleniu domu i przekopywaniu ogrodu,
odsprzedanego pod kolej Iwowsko-brodzk. Suya,
zapewne na ozdob jakiej budowy. Oprócz tej kakilka wykopalisk,
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TJatydy
skich

w

stylu

odlanej,

renesansowym podug wzorów rzymwvdobyto przy budowie tej koleji

take wiksz ilo monet,

które oddane zostay

dfl

za

egzemplarze
dc
monet, poczwszy od kwartników Kazimierza,
szelgów Poniatowskiego wykopywano wzdu caej
budujcej si koleji, bardzo czsto «.

c.

k.

Dyrekcji

pojedyncze

policji,

a

Wogóle podziemny Lwów

by

dla polskiej nu-

polem bardzo urodzajnem. Znajdowane
tutaj rónymi czasy, a zwaszcza w pierwszej poowie ubiegego stulecia, a skwapliwie przez ksigarza
Jaboskiego gromadzone monety odkryy prawie
dzia monet dla Rusi bitych we Lwowie przez Kalmii:matyki

Wadysawa Opolczyka, LuWadysawa Jagie. W czabudowy nowego teatru w
1899 znaleziono

zimierza

Wielkiego,

dwika Wgierskiego
sie

i

r.

cae wykopalisko monet faszywych z czasów Zygmunta I, które widocznie ukry jaki faszerz, w obawie przed srog odpowiedzialnoci i mierci na
poncym stosie. Lwowskie wykopaliska monet stazreszt mogy przedmiot osobnego studjum,
do którego wiele i wdzicznego materjau dostarczy by mogy te resztki, które znajduj si w Ar-

nowiby

chiwum miejskiem.
Tak samo na osobne opracowanie czekaj po
lwowskich muzeach i wykopaliska przedhistoryczne,
które we Lwowie znajdowane byy gównie w trzech
miejscach: na Wysokim Zamku, na górze Wronowskich i na Bajkach. Duo, chocia w sposób zupenie nie naukowy napisa o wykopaliskach z Wysokiego Zamku Antoni SchnBidr-.w^A^rzeglskdzie

ciekawym
góry Wronowskich
egota Pauli w »Staroytnociach

archeologiczne historycznym* z
bardzo posgu kamiennym z

poda wiadomo

r.

1874, o

galicyjskich*, o wykopaliskach na Bajkach

s

tylko

lune wzmianki dziennikarskie, sporo ich za w naturze znajduje si w Archiwum miejskiem i muzeum
Lubomirskich.
Reszta zgina. A bya olbrzymia moc tych
wykopywanych zabytków, które zniszczya nieumiejtna rka robotników, albo co gorsza poszukiwaczy
skarbów i handlarzy.
czasie sypania kopca Unii
lubelskiej dziay si na górze Zamkowej sceny, które
kady archeolog musi nazwa tragicznemi.
rozgorczkowany wieciami o ukrytych skarbach

W

Tum

rzuca si gromadnie na przedhistoryczne urny, rozbija je
rozrzuca wród bójki i przeklestw. Jedyny
za, obecny na miejscu, archeolog Antoni Schneider,
czeka musia odepchnity na uboczu, dopóki tum,
przekonawszy si e nie ma adnych skarbów, sobie
nie poszed i wówczas dopiero zbiera pozostae
resztki, chronic je od zupenej zagady.
Jak wogóle wszystkie zabytki przeszoci, tak
i wykopaliska nie
miay zreszt we Lwowie szczcia. Bo nawet i te, które ocalay wród masowego
wandalizmu i pomieszczone zostay w starych zbiorach uniwersyteckich, spony w czasie bombardacji
i

Lwowa w

r.

1848.

A Lwów
wiato
dnia,

w

podziemny

dzienne

rzeczy

czasie robót

wci

jeszcze

wynosi na
Nie ma
któryby nie

nieznane a cenne.

ziemnych

w

lecie,

przyniós ladów zamarego ycia, od lufy samcstrzelnej, kuli armatniej, krzywego jatagana, do starej monety, okruchów szka lub w kamieniu wgiel
iiym ukrytych, dokumentów.

J
'

III.

PRZEDMIEJSKIE TRWOGI,

REBELIA

Byo

to

w

stan wanie

byo rzdu,

ni

w

ster

swe rce

ZAMARSTYNOWIE

zaraniu wieku siedmnastego.

u szczytu

Rad

a nad jego

W
nie

swojej

potgi

Lwów

znaczenia,

byo wadzy w

sdu. Przed

nawy

dumn

miecie, nie
oligarchj, kcóra

ratuszowej^ chwycia,

dopiero co plackiem mieszczaska

—

i

opozycja,

pada
nawet

wójtowska wadza
sdowa — z wysikiem broni ostatków prawa swojego
i
staroytnych wilkierzy, a najmodsza instytucja
kontrolna
czterdziestumowie
tarzaa si
w prochu lekcewaenia tak samo, jak tumy przedmiecia halickiego. I stali si panowie lwowskiego
ratusza co jakby weneck czarn rad, której majca niebawem nastpi ogólna nobilitacja Lwowa
i
wyniesienie go do stanu szlacheckiego, doda
miay nowego blasku i herbownych splendorów.
Zda si nie byo w caem miecie, ani na miejskim obszarze stu anów frankoskich, ani wreszcie
na dugich wygonach, zaludnionych kolonizatorsk
prac we wsie miejskie
zda si na caym krgu
onym olbrzymim, jak daleko sign mogo oko
z wiey starego ratusza, nikogo nie byo, co by si
skabinat lwowski

ta straszna

—

—

—

rk

way

na majestat lwa ratuszowego
wznie
ukrytego za nim patrycjatu, nie byo pewnie takiego, co by w poprzek chcia stan rozkazom
przeciwko
z ratusza pyncym i jawnego si
i

j

nim oporu.

A

jednak

bya w tym

czasie chwila, kiedy ka-

mienne serca radzieckie zadray trwog, a

mych

strach czarny oblecia przed

ich sa-

gronem widmem,

mury wizie ratuszowych rozpiera
poczo*). Jaki dziwny a straszny pomruk chodzi
pocz po sptanych paszczyzn sioach okolicznych,
zatrzsy si nagle szarwarki, chopskie pugi stawa
poczy w poowie robocizny. Jakie wiecowanie
nastao po wsiach miejskich, tajemne si wici rozewida byo zacito
szy midzy ludem roboczym

co kamienne

i

i
war rewolucji,
czupryn.
Wobec tych wszystkich niezwykych objawów

niezwyk na chopskich
co myli ogarnia pod

twarzach

pow

stanli bezsilnie miejscy hajducy, ju i wizie nie
stao pod ratuszem ani orczyka, na którym wieszano opornych. A kiedy wieczorami z piwnic ratuszo-

wych dobywa si pocz

jk

piekielny

dziesitków, kiedy pacz rozpaczliwy

cz

wizionych

wstrzsa

murami »Dorotki«, »Anioa« jak si tam
szcze one kanie nazyway, stawa si lwowski
i

poje-

ry-

nek peny grozy a na malutkich szybach trzyokiennych kamienic goni si zdaway krwawe blaski
i ponure widziada.
Pomie buntu przeciwko nadmiernym cia')

Arch. m. fasc, 74.
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rom, których wsie okoliczne miejskie powinny byy
na rzecz miasta, szerzy si co raz to groniej,
wreszcie jasn wybysn un.
Pierwsi wocianie z Zamarsty nowa jawn podnieli »rebeli« przeciwko panom ratusza lwowskiego, „czem do nie maej szkody przywiedli miasto"

a

a co gorsza ono »despekt odnioso nie may« w osobach swoich reprezentantów, którym »ten gmin
chopski grozi i miastu wszystkiemu. A co nie
powiadaj archiwalne akta lwowskie
mniejsza
to Zamarstynowianie i insze poddane z innych wsi
miejskich, których do siebie zacignli, tym przykadem swym psuj i turbuj, jako te i robót
wszystkich z dobr wol ju oddawa niechc«.
Poszo wic o paszczyzn, a przed nami ley
jeden z tych nielicznych aktów reakcji chopskiej
przeciwko nadmiernemu uciskowi ze strony warstw
wyszych spoecznych. Wypadek ten ciekawszy jest
od innych tego rodzaju, gdy reakcja chopów Zamarstynov/skich wymierzon bya nie przeciwko, jak
zwykle, podstarociemu w dobrach królewskich lub
szlacheckich, ale przeciwko ciemiycielom ze strony stanu mieszczaskiego, którzy i sami nie zay-

—

—

wolnoci obywatelskich. Ciekaw
Zamarstynowska jeszcze i z tego
rzadki to wypadek w dawnej Polsce,

wali peni praw
jest

ta

i

rebelia

wzgldu, e
^by miasto wystpowao

w charakterze posiadacza
dóbr ziemskich i
cay ten konflikt midzy mieszczaninem a chopem zgoa inny przybiera kierunek, anieli takie same spory midzy chopem a szla-

e

-chcicem.
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Zamarstynów to najbrudniejszy w caLwowie zauek, prawdziwe gheto lwowskie
co si ropi pod bokiem stolicy. To niby
i wrzód,
ale ta
wie z wójtem municypalnoci gminn
Dzisiaj

ym

—

i

wie

zamieszkana
niby przedmiecie Lwowa, ale oddzielone
akcyzowemi kordonami, niby miasteczko osobne,
rjat

jest

wielkomiejski proleta-

—

yjce yciem

w

przez

mrocznym

nie

wasnem ale takiem, co si lgnie
wystpku ndzy lwowskiej.

cieniu

i

Nie ma zbrodni we Lwowie, która by si echem aresztowa lub ledztwa nie obia o zauki
Zamarstynowa.
tamt stron biegnie zwykle trop

W

wch

ajentów policyjnych i prowadzi wprost do
magazynów kradzionych rzeczy, do przytuków ludzi, co noc tylko na wiat wychodzi zwykli, sa
mych wywoaców, notowanych zodzieji, kochanków kobiet upadych... Na olbrzymim mietniku po
obu stronach Petwi, w cuchncych zaukach, po
zaduchem przepenionych izbach gniedzi si naji

wiksza ndza lwowska
skarowaciaa

a fizycznie

—

przedwczenie

:

ciemne jakie

megery,
których ciele gód,

popisay

ndza

i
i

dojrzaa

pó nagie

kobiety
chwiejne postacie, na

dziatwa,

wystpek

straszni

swe

hieroglify.

W

czasach jednak, o których mówimy, Zamarstynów pawi si jeszcze w sielskich blaskach, po
nad bonia jego chodziy mgy biae, poranne, a nad^
kurnymi chatami wznosi si wieniec dymów sinawych. I lud zamarstynowski inny by od dzisiejszego, ale inny take od ludu wsi okolicznych.
piersiach jego drzemay jakie
dziwne, nieokrelone:

W
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wspomnienia dawnych wolnych czasów, a

ga

wysoko w zawrotne
majaczyo temu ludowi,

e

nie przypisaniec do gleby,

nem

jest,

myl

aspiracje spoeczne.

bie-

Co si

on nie chop niewolny,
on przedmieszczani-

ale

cieszcym si wolnoci i starymi wilkiepocztku nikt nie zna, ale wiedzia,

rzami, których

e

byy

i

to wiedzia,

e

lepiej

ongi

bywao

na po-

lach Zamarstynowskich.

si po gobroni w rku stawa na basztach i murach miejskich, wCspó z panami mieszczany broni miasta i ojczyzny
ale nie robi
paszczyzn, nie ora na paskich anach.
>Dawniejsi panowie rajcy niezwali mieszkaców Zamarstynowa chopami — woaj oni w obuI

ludowi temu

jeszcze jedna rzecz

wie roia, on chcia

z

—

—

rzeniu
nie kazali nam ora posesorskich anów...
ad contuhernia artificum Civitatis Leopoliensis (do lwowskich cechów rzemielniczych) mieszkacy Zamarsty-

nowa

s

cechmistrzami bywaj, wiee
armat sumptem swoim ze skrzynki cechowej oprawuj — nie s tedy kmieciami, chopamiejskie

przyjci

i

i

s

przedmieszczany lwowskimi, gaudentes plemiasta Lwowa.
Ale... quid tibi cum gladio !
co ci tam po
mieczu... nieszczsny chopie
Od soca wschodu
do soca zachodu trud krwawy jedynym tobie udziaem. Niewolnym ty jeste parjasem, wkopanym
w ziemi gboko robakiem. Na twoich plecach
mi, ale
biscitis,

—

!

gmachy si kolumnowe wynios, renesansowych kopu spoeczna budowa wykwitnie myl potn
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blaskiem majestatu, purpur królewit
i
wielkich czynów fanfar. Ale ty... chopie...
Co ci tam po mieczu !... pask ty rol skrapiaj swym potem
Nie tobie
w chwalebnej
walce z wrogiem koronnym, nie tobie z armat na
statystów,

gin

!

murach stawa
zaszczyty, dla

z mieszczany. Dla innych rycerskie
innych groby... »z których przecho-

dzie na pier bierze ziemi, cho grudk jedn --<..
A gdy ci czasem wiatr gdzie od wschodu
szalone przyniesie westchnienia, gdy tobie zmora
wieczorna skrzyda husarskie przypnie do ramion,
albo muszkiet wepchnie do rki, to wnet ci, choby
ratuszne, przypomni wizienie kim jeste i jaka twa
dola.

Bo oto nad tymi utrapionymi chopami —
skary si ich aoba przed tron królewski wynie-

— na ratuszu lwowskim prawie ahsoluta potesbya rozcigana. Dosy by byo miasto Lwów

siona
tas

civitas

a

imperialis,

nie

municipalis,

gdzie na ratusz

wezwawszy wicej ni osób pidziesit, niewinnie
do kani miejskich powrzucano, e wszystkie wizienia

pozasiada

Na

musieli.

ostatek za rozkazaniem

prywatnem

p,

Wie-

w

których zoczyc na
gardo osdzone zasiadaj, musia Stachera modszy
i z drugim na sobie odnie.
której inkarceracji
niedziel siedm w zawarciu takiem byli, i do nich
teski

rajcy

i

te

wizienia,

W

ani

kapanów,

puszczano.

ssiedzi

A

ich,

ani przyjació, ani

ywnoci,

bdc

sug

ich

wasnych
któr

albo elemoziny troch,

miosierdziem

po sznurach jednym spuszczano,

zdjci,

oddawali,

od drugich sobie
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W gór wcigali, a cho schody byy, e do nich
chodzi mona, tedy pozamyka kazano. A gdy do
wyrczenia uprosili szlachetnych pana Urbaskiego
Humieskiego z kilk ssiadów mieszczan przedi
mieszczan lwowskich z tak odpraw ci posance
byli odprawieni od pana Adama mieszka, burmistrza na on czas bdcego, iby mieli pogni w wii

zieniu,

albo

bd

tedy póki trzy dni nie
orali p. Pszonce,
miasto kae, z wizienia ich nie wy-

komu

puszcz \f
Wypadki, które doprowadziy do tego rodzaju
zaognienia stosunków midzy mieszczaninem a chopem, byy wynikiem tendencji zamienienia woci
lokowanych na pustych obszarach, darowanych
przez Wadysawa Jagie, na poddaczy
paszczyniany inwentarz miejski.
Moe i troch susznoci byo w rozumowaniu
panów ratuszowych, bo jeeli szlachta ju dawno

miastu
i

samo z kmieciami swoimi, to dlaczego
niebawem miao by nobilitowane,
miao by lepsze, a raczej w ówczesnym rozumieniu
gorsze od szlachetnie urodzonych. Dlaczegó nie
miao korzysta z wadzy swojej i potgi wobec
kolonistów Zamarstynowa, Hooska, Biohorszczy
zrobia

to

miasto,

które

i

innych woci miejskich.
Przeciwko takim zamiarom

stan

jednak opór

si uwaali za ludzi wolnych,
obowizanych wprawdzie do szarwafków na rzecz

kolonistów,

którzy

miasta,

tylko

ale

miasta jako

takiego, nigdy

za

prywatnych jego dzierawców. Wobec za takiego
antagonizm.u brako tylko iskryj aby spór buchn
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jasnym pomieniem, a potem przez dugie

mi

mrzy przewlekym

i

procesem,

lata

dy-

dug

strug
itd. Iskr

lokalnych wizji
bya nawizana zrcznie przez jednego z najbardziej wpywowych rajców lwowskich Dbrowskiego,
intryga, majca na celu uowienie paru zotych rybek w wodzie, co najmniej mtnej.
protestów,

reprotestacji,

t

Kiedy Jan Zomersteyn, obywatel lwowski,
pocztkiem pitnastego stulecia otrzyma obszar
gruntu miejskiego z prawem osadzania na nim osaz

dników,

miasto

zastrzego

sobie

wyczn

nadal

wasno, której wyrazem sta si jeden dzie
szarwarku od kolonistów na wzniesienie i popraw
Równoczenie Zomersteyn
miejskich fortyfikacji.
jako posiadacz, puszczajcy grunt kolonistom zastrzeg sobie znowu jeden dzie robocizny.
do czasu, kiedy
Stosunek taki
trwa
w dwiecie lat póniej Zybut Wurcel, posiadacz
jego

a

Zamarstynowa, zbankrutowa
musia go odda
wierzycielom
rodzinie
swoim,
Sieniawskich.
w zastaw
Po jego mierci trzy córki otrzymay Zamarstynów
w spadku i miay si nim na równe czci podzieli, oczywicie po poprzedniem wykupieniu go z rk
i

Sieniawskich.

Z

aby

tej

to

okolicznoci

nie wielkim kosztem

skorzysta

przyj w

Dbrowski,

posiadanie Za-

e

marstynowa. Widzc bowiem,
potomkowie Wurclowscy nie byli w monoci wypacenia dugu,
kupi ich dwie czci w przekonaniu,
spaci po

e

prostu

Sieniawskich

marstynowa.

i

stanie

si wacicielem Za-

su

Ale sprytna intryga nie udaa si. Z najstarsz
mieszczanin lwowski Stanisaw Szembek, czowiek rzutki i energiczny, warcholskiego usposobienia i pocz dochodzi praw
swojej ony procesem uporczywym i bezwzgldnym.

córk Wurcla oeni si

Na

si przyday zabiegi Dbrowskiego, a gdy
do tego sdowi awniczemu lwowskiemu cisn

w

nic

twarz zarzutem

>niecnotliwiecie mnie osdzili*

walka przeniosa si na

ju

ulice miasta, a

toczon bya

samemu Dbrowskiemu, ale caemu urzdowi radzieckiemu. Stanisaw Szembek
wspólnie z Janem Alembekiem
ca opozycj mieszczask skoczy do oczu panom z ratusza, odyy
nie przeciwko

i

wszystkie dawne swary
i

ster

w

i

niechci,

a

burza o

rzd

miecie rozhuczaa na dobre.

Pan Dbrowski jednak niechcia wypi nawadurzonego przez si piwa a »gdy mu poczo
szno, namówi pany rajcy, aby to kupili na miasto,
ukazujc utilitates wielkie*. Miasto dao si skusi,
odkupio od Dbrowskiego jego prawa, zapacio
Sieniawskim dug i wzio Zamarstynów na siebie

by

—

wypuszczajc go równoczenie w dzieraw niejakiemu panu Pszonce, szlachcicowi.
chopi zamarRozumowali wic teraz rajce,
do oddawania szarwarków
stynowscy obowizani
miejskich, a równoczenie paszczyzny na rzecz
dzierawcy.
Kiedyindziej ywio wociaski, ekonomicznie
i spoecznie
sabszy, musiaby uledz zapewne woli
panów z ratusza, w tym jednak wypadku Stanisaw
Szembek, który równoczenie prowadzi spór z mia-

e

s

90

cz

trzeci
po onie, pocz
buntu przeciwko
Stern o

tych poddanych

Zamarstynowa,

przypad mu

chopów podega

do otwartego

jest

skary si urzd

jak

»perturbowa i turbuje
autorem caej tej rebelji«

miastu...
i

—

radziecki.

Otwarty rokosz wybuch w lecie r. 1604. Magistrat wezwa mieszkaców Zamarstynowa do oddania paszczyzny nowemu dzierawcy, a gdy ci
odmówili, zawoa ich na ratusz i stray miejskiej,
a cepakom kaza ich po prostu wrzuci do wizie-

w liczbie okoo
Gwat ten, jak

nia,

50 osób.
nie

mniej

dumne sowa nota-

Uberowicza: »i najlepiej z dziesitek tych chopów da wywiesza, tedy oni rychlej
robili i orali komu miasto kae«, poruszyy
do gbi
okolic Lwowa. Lament si sta
rjusza miejskiego

bd

ca

i

i

gwat

wociastwo burzy si poczo
skada si na proces, a niebawem

wielki,

zgromadza,

Krakowa do króla z ana mieszczan lwowskich. Wkrótce potem, bo
dnia 19 czerwca 1604 wysza z kancelarji cytacja
na sd królewski, 12 padziernika tego roku odby
si pierwszy termin, na którym wyznaczono komize Stanisawa Pstrokoskiego, Andrzeja
sj,
Lahodowskiego, Jerzego Madaleskiego i Mikoaja
Chodakowskiego, dla zbadania sprawy na miejscu
i
ewentualnie wydania wyroku.
Pierwsze posiedzenie sdu komisarskiego miao
si odby na ratuszu lwowskim, ale nie doszo da
skutku, gdy chopi owiadczyli,
na ratuszu^
delegaci jego pojechali do

ob

zoon

e

9!

gdzie ich tyle

krzywd spotkao, sdzi si

dz, a zaoywszy uroczysty

Nastpi

nie

da-

protest, odeszli.

tedy drugi termin, tym razem

ju na

w

Zamarstynowie.
Ciekawy to
charakterystyczny obrazek z dawnych wieków, który, podobnie jak li zasuszony
w ksice, przetrwa lata cae i dzi groteskowymi
konturami ksztatów swoich uderza, jdrnoci dawnego ycia, rozmachem i niedzisiejsz zamaszystoci sów i czynów owych ludzi o sprzecznych deniach, bkajcych si po labiryncie dawnych
kruczków prawnych, zawiych pozornie w myleniu
swojem i wykrtnych w rodkach, a jednak w grun^
cie rzeczy tak prostych, dusz tak nieskomplikowanych, jak granitowe bloki.
Na polach zamarstynowskich i chatach stycze>
rozsiad si w caej bieli nienych okici, brylantach sopli lodowych, panowaa zima i przelatyway
jkliwe wichry od dalekiej paszczyzny pól ókiewskich i od brodzkicli jarów. Ziemia leaa martwa
i zmroona,
ani jej dech namitny tumów o jej
owoce walczcych nie oywi, ani to dzikie przywizanie chopstwa, co znioso ratuszne wizienie,
podró w dalek krain królewskiego majestatu,
poszturkiwania po kancelarjach królewskich, ostatni
grosz adwokatom i prawnikom odda gotowe, ostatni krwi kropl powici, byle j, t matk ziemi,
módz nazwa swoj, byle si jej owocami z innymi
miejscu

i

nie dzieli.

W

zwyky

dniu terminu

sdowego Zamarstynów

przedstawia widok.' Razem

z

nie-

mrokami po-
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ranka rozwia si ten codzienny koloryt wiejskiej
sadyby, taki leniwy, wlokcy si furk drwa, przecigymi ruchami studziennych órawi, ociaym

butów napenionych wiechciami somy.
Ustaa praca wszelka na to wielkie wito sprawie"

krokiem

dliwoci^ mczyni, kobiety, dzieci wszystko wylgo na ulic, dziwnie podniecone i zacite, jak czowiek, który ostatni grosz swój na kart pooy.
Tymczasem na drodze od Lwowa zamajaczyy
óte szuby panów mieszczan. Przyjecha zacny Jakób Wieteski i Andrzej Mdro wicz rajce, Wolff
Szolc Wolffowicz, Wolf Bernth przysinicy i cala
kupa konfidentów ratusza razem ze syndykiem Bar-

tomiejem Uberowiczem i nieodstpnym wonym*
dwoma obdartymi szlachcicami. Wszyscy chmurni*
niepewnym okiem patrzcy na hard czer, która
dzi nie z pokonem wysza dla panów radziec, ale
z urgliwym szyderstwem i kadej chwili gotowa
si porwa do cepów i siekier.
Na widok znienawidzonych panów ratusza po
sypay si z tumu obelgi
przeklestwa. Oni jednak chmurni, brodaci nie zwracali nawet uwagi na
z

i

te

objawy, ale

wprost

zajechali

do zrujnowanego

dworu zamarstynowskiego, który sta pustkami od
samego pocztku procesu,
przedstawia obraz zupenej ruiny »jako okrt, o który si prawuj... bez
potów, bez okien, aw i stoów... tak, e nawet oi

nierze,

którzy

Lwów

i

przedmieszczany lwowskie

miuj, w tym pustym dworze nigdy nie stawaj*.
Równoczenie strona druga, chopi, zgromadzili
«i w liczbie do 300 gów przed domostwem Stani-

03

Stachyry, który by ich przywódc w procenajbogatszym obywatelem zamarstynowskim.
Znalaz si tam take i Stanisaw Szembek, agitu-^
podegajcym
jacy zawzicie przeciwko rajcom
chopstwo do otwartego buntu.
Kiedy tak obie strony, jak dwa wrogie sobie
obozy patrzyy na siebie z podeba, rzuci kto
wie,
sd jedzie.
jednej chwili cisza nastaa
zupena, a tak we dworze, jak i w chacie Stanisawa Stachyry oddech zaparo przywódcom z oczekiwania, gdzie te zgromadzenie sdowe stanie. Móg
bowiem sd zajecha do dworu, a w takim razie
fawor ten zym byby prognostykiem dla wociastwa, tak samo, w razie, gdyby sd stan u Stachyry, mieszczanie nie mogliby bardzo liczy na

sawa

sie

i

i

W

e

pomylny wyrok dla siebie.
Sd te w osobie komisarzów królewskich
Andrzeja ahodowskiego
Mikoaja Chodakowskiego w asystencji znowu wonego
wiadków szlai

i

checkich zwróci swe kroki w stron domostwa Stachyry. Na ten widok spochmurniay oblicza panów
radziec
tacja z

natychmiast wysza z dworu korna depuprzedstawieniem »e no7i in suo loco (nie na.
i

waciwem

Ichmo odprawowa

miejscu)

minwszy dwór
differentiariim^

tej

wsi,

który

do poddanego domu

chc, bo

locus

zjechali*,

Waszmo

tedy posance » abycie
do dworu, gdzie
nie

cz

jest

raczyli

wanie
prosz,

zjecha

maa panów radziec panów przysiników panów^ mieszczan czekaj prosz o to Waszmociów*.
i

i

i
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Komisarze dali deputacji odpowied wymijajsama deputacja wychodzc z domostwa Stachyry w niemaem si znalaza niebezpieczestwie.
Oto tum zamarstynowski pocz deputatów poszturkiwa, grozi im i miastu caemu, przyczem posypa si grad kamieni nie mniej cikich sów obra-

c,

a

i

41iwych.

Nie byo ju mowy o pokojowem zaatwieniu
sprawy. Mieszczanie wnieli natychmiast now protestacj »tak przeciwko tym swawolnym poddanym,
jako i Szembekowi, który tego autorem jest« i o-wiadczyli,
dokumentów i aktów na poparcie
praw swoich nie
pokaza »w domu poddane-

e

mog

go swego
na prawa

j)ro iura et ddgnitatem civitatis
i

godno

maiori, który

posaców

miasto

(ze

wzgldu

zabiegajc contemptui
odnioso nie may w osobach

miasta)

i

pierwszych*.

Równoczenie wniesiono goosowny wywód
prawny, dowodzcy, i si »adna krzywda ani bezniesusznie t
prawie nie dzieje tym poddanym
rebelj przeciw panom swym podnieli, a mianowii

s

albowiem coloni et cmethones
Zamarstyno wianie,
wsi wasnej miejskiej, a nie przedmiecia, od mieszczanina lokowani. Zawsze ci kmiecie podlegali
juryzdykcji miejskiej i szarwarki, jako im miasto
im wójta
Tozkazowao robili, a co wiksza,
miasto podawao, którzy zawsze takowe
i starsze
iuramenta miastu oddawali, poprzysigajc posuszestwo, wierno i porzdne oddawanie szarwarków, czego wszystkiego stali si ^eriuri (wiaroomni)
cie

e
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i

ci teraz,

którzy

te

przysigi oddawali,

s najwik-

szym powodem tej rebelji«.
Na wywód ten odpowiedzieli chopi zamarstynowscy dugiem pismem, wywodzc przedewszystkiem,

e sd

odprawia w

pod

adnym warunkiem

dworze,

gdy

mieszka zapowietrzony,

nie

ten »jest przez

tak

i

w
w

od

moe
p.

si

Adama

tego czasu
czem, bojako

wietlicy nie palono, bo i nie byo
powietrze morowe, stoy i awy popalono i dzisiaj dopiero drew po ssiadach szukano, bo dwornik
ju i poty w piekarni popali, sam mieszkajc.
O którem zapowietrzeniu pan Wojciech Pedianus
w powietrze burmistrz przy Lwowie bdcy, wiei
sam pan mieszek
dzc, do dwora nie mie
z miasta nie mia wyni, wiedzc o takiem niebezpieczestwie, które tam po nim zostao*.
O ile powyszy morowy argument mia na celu
wywoanie przestrachu u sdziów i odcignicie ich
od prowadzenia sprawy we dworze, o tyle argument drugi stanowi gorzki wyrzut dla zarzdu mia-

i

sta

i

stawia

tych

chopów biedaków wysoko na

piedestale obywatelskim, gotowych do robót, do
szarwarków, do wszystkiego, dla dobra miasta- jego
fortyfikacji:

>Woleli panowie raycy, na on czas bdcy, i
kamienie, wapna,
cegy, drzewa ad munitionem cwitatis (dla obwarowaJcmethones in Zamarstinów residentes^

nia miasta) wozili.
nie

byy

W

basztach miejskich na on czas

takie ruiny, jakie teraz

s, tak

i

nie

eby

armata, albo dla obrony ludzi sta na pitrach mogli, ale dawno zbudowane pogniy, drugie wypalo-
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e

si mury one, z wielkiem
dachy obleciay,
kosztem budowane wal*.
bdziepowiadaj chopi nasi,
Dobrze wic
my robili dla miasta szarwarki, staniemy w obronie
jego, wszystkie ofiary poniesiemy na otarz lwowno,

—

—

Rzeczypospolitej,

skiej

tylko

niech

nie

daj

od

nas, abymy do dwora paszczyzn robili, nieche
nasza
nie g-ardz nami panowie mieszczany, bo
ich pochodzi z czasów,
prozapia, tak samo jako
i

i

»kiedy niemczyzna we Lwowie bya gruba, zatem
Polakom, albo Rusi nie wanie sowa b,yy do wymowy «. A przecie ten sam Stachyra, do którego

brzydz si przyj ze swymi dokumenpoczytuj to sobie za obelg dla swego stanu, to czowiek uczciwy przecie, z zacnej familji
>rzadko który rok minie czasem,
si im ledwo
i
wyprasza, aby go and wójtem nie kreowali*.
Ale nie dziw taka duma; »bo te panowie
rajce w miecie nobilitacjej nowej sobie dostawiaj,
za któr nobilitacj grunty miejskie w ziemstwo si

domu
tami

rajcy

i

a

Do

obraca bd*.
wic ju tego dobrego: »niewinnie ich panov,7ie rajcy sadzali w wizieniu, gnodosy
ili,
w nakady nie potrzebne wprawili
wynie
biedy maj, co nigdy onierz z domów ich
nijdzie, którego
musz, a obrony od pp. radziec nie maj, któr im powinni. Nie prosili ich
o opiek, bo jako ywo aden dzierawca, takiego

—

ywi

tyrastwa nad nimi

nie

czyni jako

wanie

miesz-

czanie*.

Wyrok
i

w

ostateczny

zapad dopiero w r. 1605
Wyrok, jak wo-

formie dekretu assesorskiego
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gole sentencje dawne, nie jasny, sprzeczny ze sob.
nikogo nie zadowalniajcy
ródo nowego pieniactwa i obustronnych apelacji: »Powinni Zamarstynowianie tak szarwarki w miecie jako i robocizny folwarczne odprawowa, ale, eby kiedy szarwarki miejskie robi bd, robót folwarcznych nie
czynili, folwarczne zasi roboty za szarwarki byy
im policzone*.

—

Od wyroku

tego

posza naturalnie

apelacja,

tymczasem Stanisaw wSzembek wygra ostatecznie
trzeci swoj
Zamarstynowa, która mu przypada po onie. Przy wydzielaniu tej trzeciej czci
przyszo znowu do awantury, a tym razem ju
i szyby samego ratusza zadwiczay od chopskich
okrzyków. Kiedy bowiem mieszkacy Zamarstynowa spdzili z pola miejsk komisj, wysan do
przeprowadzenia pomiaru i wezwani zostali na ratusz, przybyli tam w ogromnej liczbie pod wodz
Stachyry, a rynek cay zagrzmia ich okrzykiem
a

cz

gronym
si
a

»do

gard naszych

nie

dopucimy, bo by

musiao krwi obla!*
Posza wic znowu protestacja do grodu,
lad za ni ponowne zrewoltowanie caego Za*

to

w

marstynowa.

Kiedy bowiem komisja wysza pora drugi do
pomiaru

gruntów,

niektórzy

majc

k

furj

woa

...^nadbiegli

siekiery za

Zamarstynowianie,
i
poczli z wielmierzc, nie kaza

pasem

bdziecie
jedno Zamarstynów dzieli!* Potargano sznury, komisja ustpia z pola, niczego nie zdziaawszy.

wam

tego król

:

nie

Jegomo,

7
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Na

urywa si
aby znowu

tern

po

kilka

to,

mie tragicznego

W

a

chwili,

Lwowem

lic,

gdy

ju

wtek

opowiadania na

wypyn

z

aktów

w

lat

for-

epilogu

gdy spór midzy Zamarstynowem

rozgorza prawdziw

un

na

ca

oko-

przykadem zamarstynow^skich chopów

za

wszystkie wsi okoliczne zapragny zrzuci ze siebie jarzmo mieszczaskie, nikt nie przypuszcza,

e

za plecyma

wróg trzeci,
walczce przygniec'e

najwikszy, który

ich stoi

ciarem potgi
Wtenczas kiedy
chopstwo z mieszczastwem bój srogi zawodzio
o ochapy wolnoci, które im jeszcze z dawnych
lepszych czasów pozostay, tysice ju woci jczao pod cikim kaczugiem podstarocich szlacheckich i ekonomów, a paszczyniana niewola
sza jak lawina w najdalsze nawet zaktki, amic
po drodze wszystko, co jej sta mogo na przeobie strony

swojej

i

klasowej

wycznoci.

szkodzie.

Tak i nad Zamarstynowem zawisa cika rka
posesorów szlacheckich, a kiedy si wreszcie chopi
tamtejsi ocknli, kiedy i na ratuszu lwowskim przejrzano wreszcie i wspólnie wystpiono do walki
przeciwko wspólnemu wrogowi t. j. szlachcie ju

byo zapóno

W roku

:

1608 wdowa po Stanisawie Szembeku
nieszczsn trzeci
Zamarstynowa sprzedaa szlachetnie urodzonemu Janowi Zaleskiemu za
2000 zp., a w rok ju póniej widzimy tego samego
Stanisawa Stachyr z tymi samymi rajcami Iwoat-

ow

cz

wspólnie zanosz przeciwko nowemu
wacicielowi uroczysty protest do grodu
»I on (Zaleski) w pitek przeszy, przyjechawszy do Zamarstynowa z hajdukami na one poddane
nasta, gdzie
krzywdy, zdzierstwa wielkie czynic
gvvatem wielkim przymusi ich do tego, i poniemusieli.
woli do dworu Zamarstynowskiego
Gdzie pan Zaleski sowy surowemi rozkazowa! im,
aby zaniechawszy robót z dawna powinnych, zwyczajnych, uprzywilejowanych dekretami Króla Jegomoci obwarowanych, onemu we dworze roboty
niezwyke to jest paszczyzn odprawowali. I gdy
skimi, jak

:

i

i

poddani tego wzbraniali, wymawiajc si
i tego nad powinno czyni nie mog, gdy wedug dekretu Króla Jegomoci possesorom terciae
czynsz oddawa, a roboty wszelakie
sortis tylko
powinni, tedy pan Zaleski
miastu odprawowa
furj wielk, mianooburzony bdc, z gniewem

si mu

ci

s

i

wicie

Zamarstynowców gwatownie

wnic wrzuci kaza, w

wzi
—

i

do

pi-

którem wizieniu cay
To naza
dzie ich trzyma i puci nie chcia.
jutrz to jest w sobot na Wolicy i Porzeczu uczyni, nasawszy na nie hajduki, którzy po groszy
szeciu z kadego domu wybierali i jeszcze sobie
piwo ku()owa rozkazowali i tak za gwatem wielkim i karaniem, srogiem groeniem do tego ich
do mócenia
przymusi, i na
musieli, albowiem tak si na nie groponiewoli
zi, jeliby który na robot do dworu nie poszed,
we trzy kije
i
tedy go z domu hajdukami
kae. Tame zaraz uczciwy Pawe Tarasowicz

i

paszczyzn

wzi

bi

7*
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poddany wasny miejski wiadczy si na Pana Zaik on wziwszy na okazj
do dworu nie
przyszed, w niedziel przesz, gdy z cerkwie rano
szed, spotkawszy go na dobrowolnej drodze czo-

leskiego,

i

wieka spokojnego statecznego
go, liajdukom porwa i

drodze we

trzy kije

i

w

leciech podesze-

rozcignwszy
bi kaza, a gdy

na
ju

hajducy bijc, zmordowali si, sam stanwszy w gowach kijem go tak haniebnie bi, i go za umare-

go ledwie

z

ziemi podnieli.

go prywatnego wsadzi
Protest

ju

nic

Który biciem nie kongo do wizienia swe-

wzi

tentujc si. do dworu

ka/.a«.

nie

pomóg,

rebelii nie

byo

na Zamarstynowie, a na polach jego poco ju
chodzi czarne widmo niewoli, gwatów i zdzier-

ju

stwa*..

&^S^>^&*M3^>^&^!S^^^^^-^&^SJ^>^^M^>^&^^^

POPOCH

TATARSKI.

Wigilijna noc roku 1653*) nie zapowiadaa

si

wesoo dla Lwowa i okolicy. Nikt jako nie myla
o stosach somy, któr magistrat, wedug starych
tradycji, pali corocznie w noc Boego narodzenia
na rynku, nie w gowie byy mieszczastwu ówcze^
snemu pastoraki, ani Herodowe jaseka... Oto bowiem nagle

z

podmuchami

zimowych

wichrów

nienych tumanów rozesza si straszliwa, chocia
tak zwyka w owych czasach, trwoga tatarska. Po*
wiadano sobie, e Tatarzy s ju w pobliu
jeno

i

i

ca

kiedy nad
lwowsk kotlin
rozptaj si wszystkie pieka mordów i poogi.
Trwoga sza gdzie od Buska nikt jej róda nie
zna, nikt o szczegóy nie pyta, wypatrujc jeno
rycholi straszne dymy zakbi si na kracach

patrzy

chwili,

;

widnokrga

zagrzmi dziki okrzyk tatar.-kich gari
rozkoysanej trwog fantazji krzyki owe
straszne ju nawet majaczyy ognistymi jzyki poogi, syszano je tam, gdzie ich naprawd jeszcze
dzieli.

*)

W

Archiwum

wzmiank w

miejskie fasc. 61,

Zubrzyckiego Kronice

str.

111.!

333.

por.

take krótk
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sycha

nie

wilj, panika

przedmiejskie

byo, a

w

sobot,

na trzy dni przed

bez adnej przyczyny tumy
sta si.
»haas i tumult strony

ogarna
i

.

Tatarów na przedmieciu «.
sam ten prawie hiaas

W

i

tumult zajechao do

gospody pani Anny Roliny, tu obok murów, okalajcych koció Bernardynów, trzech nieznajomych
goci. Jeden z nich, z wystrzelonem okiem i chmurpostaw nazwa si Maciejem Jeowskim, dwaj
inni Jan Jezierski i Antoni Stasiewicz wygldali na
jego pachoków, wszystkich za miny i obejcie donadto, e to bdni jacy, sa mopas poza
wodziy

n

a

chorgwi sw3J chodzcy

onierze,

sowem

swa-

wolna kupa, jakich mnóstwo wóczyo si wówczas
po kraju, siejc rabunek i zniszczenie na równi prawie z nieprzyjacielem. Za chwil przypyta si do
nich czwarty, w czerwonym upanie, »szram przez
majcy* niejaki Popawski, a z pogwarki ich
dowiedziaa si pani Rolina, e caa ta czwórka to
»familja« Jana Marcinkiewicza, towarzysza chorgwi

gb

wojewody sandomierskiego i e nie mogc dla wielrazem z panem swoim do obozu^
kiej droyzny
umylia pojecha do Gródka i tam najgorsze czasy

i

przeczeka.

Tymczasem na przedmieciu tumult si uspokoi, chocia obawa przed Tatarami wstrzsaa jeszucieczce. Maciej Jecze tumy, mylce o ratunku
owski towarzysze widzieli przez okienko gospodniej alkowy, jak gromady cae wraz z dobytkiem
i

i

uchodziy do miasta przez bram halick, patrzyli
w milczeniu na zdwojone wobec niebezpieczestw^a
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warty mieszczaskie na murach, na t trwog, która
wisiaa w powietrzu, widoczna prawie, cboo nieuchwytna, a tern straszniejsza, e nieokrelona jaka
i

taka bliska.

Jeowski patrzy milcza. Alilczd take Popawski Jezierski i Stasiewicz, a ich gowy
zwolna chyli si poczy ku sobie z cichern szemraniem sów tajemniczych: Gospoda pani Anny Roliny staa si miejscem jakiego knowania narady...
Niedziela mina spokojnie, a jako z rana w
Maciej

i

i

i

poniedziaek p. Stanisaw Krzczonowski, rajca miejski stojc na warcie przy bramie krakowskiej zautrzech ludzi podejrzanych, któizy »przypatry
wali si pilnie zwodowi i innym rzeczom przy brapowiada dalej p.
mie«. »Czego ja postrzegszy
Krzczonowski -- spytaem ex ojficio meo, na co by
im to wolno jakoby miao
to czynili, ale oni,

way

—

e

by,

odpowiedzieli,

dokadajc,

O

a nigdy o to nie pytano.

n

odnieli, od

By

to

bramy

jednooki

co

e

tego nieraz byo,
gdy odemnie naga-

odeszli*.

Maciej

nym upanie Popawski

Jeowski,

w

czerw r-

towarzysze. Nie chcc
na siebie je-zcze wikszego gniewu pana Krzczonowskiego, schronili si do pobliskiej karczmy, a tam usadowiwszy si jako we
czwórk na trzech koniach, ruszyli gocicem ókiewskim w stron Hojska.
Nad Hooskiem wsta ranek chmurny i ponury.
Nikt nie wiedzia, c^y wieczór go ywym zastanie
trwoga obsiada strzechy
serca wociaskie, a w
jej drganiach konwulsyjnych mieniy si ju obrazy

widocznie

i

ciga

;

i
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szumem poaru

strasznymi etapami

i

iaiiim przeklf^teg-o,

m

jassyru,

tego

rady ni^ znaa Rzeczni aski niebio a
Ale
piekle, pracowa nawet,

które

po^pol ta przez tyle wieko ^v,

byo w
ygorzk pewnoci,
e
tr/.eba

tern

z

to dla wroga dobytek znojbachmatów ozime zasiewy.
ranka owego zaczo si na Hoosku

ny, dla tatarskich

Wic

i

ycie cikie, bez jutra i nadzieji: Tymko apków,
mynarz, rozporz prac, jak codziennie, ale niebawem pozasuwa myn poszed... ^wyglda niebezpieczestwa od Tatarów«, Fedko Osczu zek wyjecha do lasu po drwa, aby »mie jaki gro';z na poywienie dziatek siebie w miecie, gdzie zamyla
i

i

przeby przed tymi wrogami*, Hryko Szczuczek
i

Walenty Kulik ju nawet wysali do miasta

i

»dzieci

Tak

tame

pozanosili*

oni wszyscy przygotowali

cie, bierni

i

bezradni,

ony

..

jak Andrzej

si na nieszcz-

Gowa

naprzy-

siedzia bezczynnie w chautakowych trwóg* lub Stanisaw
Borsuk dla którego jedyn nadziej byo »pewne
miejsce, gdzieby go Tatarzy nie byli adnym sposobem naleli« Jeden tylko Impan Handlowski, posesor Hooska, gst mia min, cho... konie w staj-

kad

podwójci,

pie »z

bojani

który

dla

ni ju posiodane. Wierzy w niebezpieczestwo, ale
kaza pastuchowi wypdzi bydo folwarczne na
zmarze zagony, mimo, e ciopska chudoba, ju od
kilku dni bya zapdzona w bezpieczne miejsce..pod mury miasta nie zdobytego.
takiej to chwili, przysza Maciejowi Jeow-

W

skiemu

i

towarzyszom,

szataska

myl

zainscenizo-
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wa

we czwórk rzekomy napad

tatarski,

wywoa

popoch, a w ogólnem przeraeniu rabowa jak Taa potem ucieka tak samo jak Tatan I nie by

tar,

pomys

taki zbrodniczy

unikatem

w

czasach

owych

bya straszna kara,
tym
wypadku
w
wystpia z caym okrucie-

strasznych, lecz unikatem raczej

która

stwem dawnych praw.
Jestto straszny przyczynek do charakterystyki

yy

owych czasów i tej niepewnoci jutra, w której
cae gromady ludzkie, e czterech zwykych opryszków potrafio rozkoysa strach i panik do niesychanych rozmiarów Wystarczy wrzask czterech
gardiieli i kwartet >Haa !«, aby na caym wielkim
obszarze rozpasay si wszystkie ywioy trwogi?

e

tak ogromnej i przeraajcej,
akta procesu w tej
sprawie dzi jeszcze uderzaj niezwyk moc wyrae, w których jak z jednej strony drga nuta

przeraenia do szau niemal dochodzcego, tak zno-

wu

ze strony drugiej

nia, a choccy

i

ch

przesza

zemsty, która by

miar

nawet

wype-

sprawiedli-

woci.
Mielnik

apków

patrzc

w

stron Lwowa,

doj-

rza jak czteru jedców dopado dwu rzemielników,
Wojciechowskiego
Strzempskiego, jadcych samoi

wtór do miasta, jak zaczli jednego z nich wiza
w yki, odziera ze szat, jak drugi chyo rzuci si

do

uciecz'ii,

jak

wreszcie

czteru

owych drabów

z

pucio si ku wsi. Rozumia wic
apków, e chwila mordu i poogi nadesza, a z
piersi jego doby si krzyk trwogi
dzikim wrzaskiem

—

Jezus Marja

—

Tatarzy

!
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Na

i

ten okrzyk

móg —

stary czy

Holosko cae oszalao. Kto

mody, biaogowa czy

y

dziecko,,

wszystko rzucio si do tumnej bezadnej ucieczki.
Cae gromady biegy na olep przed siebie, szalejc
ze strachu i rozpaczy. Rozbity na czci tum wpada to w bota zamar.^tynowskie, to w sprzecznych
kierunkach ucieczki napiera na siebie, gonic ostaz miejsca, na któtkiem si, byle czemprdzej
i

uj

rem pieko rozgorzao. Straszne rzeczy tam si dziay, w owym tumulcie ~ straszne w opowiadaniu
naocznych wiadków, a jeszcze straszniejsze te zapewne, co si bez wiadków obeszy wród oparzenigdy niezamarzajc3^ch bagiennych toni.
lisk
A jak kamie rzucony z góry, po chwili lawisi staje i w tytaniczne rozmiary urasta, na zagad wszystkiemu, co mu drog zagrodzi, tak rosa trwoga przez czterech opryszków wzniecona, coi

n

raz dalej

i

dalej.

Ju

i

z

Zamarstynowa

ludzie bie-

moczary, na krakowskiem przedmieciu dzie sdny zapanowa, konwulsje ogarniay
tumy, pod murami miejskimi. Zamykano na gwat
bramy miasta, na murach i basztach staway cechy
i zdyszani rzemielnicy, zajeyy si bastjony od rusznic i muszkietów, a u jednej otwartej dla ratunku
gli

na bota

i

okolicy, furty

jezuickiej

(za

dzisiejszym

kocioem

si sceny przejmujce zgroz. Na
wski most, rzucony przez Pete w cisno si wszystko w dzikim popochu, wycigajc rce ku zbawczym murom
dumnym wieycom, poza którymi
spokój by i bezpieczestwo, jak na onie matki
starej
lwowskiej Rzeczypospolitej. Most nie
tej
Jezuitów) dziay

i

—
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mieci uciekajcych,

kto silniejszy

pici

zdobywa'

ju
mu tam, e jedno dziecko
drugie spado w mtne nurty Petwi, e je fale
zimn nakryy mogi... co mu tam...
Tymczasem na Hoosku, cisza ju bya spo-

jk

pierwszestwo,

wtedy

nie czuli

—

dzieci

i

niewiast

nikogo

co

i

i

kój,

bo ostatecznie

dugo trzyma w
wpadli
i

do

udajc si

ty poczynili,

wsi,

za

a

czteru

drabów

nie

mogo

zbyt

szachu caej ludnoci. Napastnicy
gdzie zmyliwszy »mow tatarsk

Tatarzynów wielkie wiolencje i gwapo tatarsku hala! haa woajc,
!

wielki strach na ludziach

zbudziwszy,

dla

którego

tumultu, wielkie szkody midzy ludmi
uciekaicymi poczynili, bydo zabierali, do komór
si dobywali« itd. Nawin si im pod
i Fedko

strachu

i

rk

Osczuczek, wracajcy z lasu z furk drzewa^ który
póniej, suchany jako wiadek, takim przygod

swoj skreli obrazkiem

Na widok napastników
powiada — »ja zaraz w nogi od woza i woów, a
w tem jeden do woów, drugi na mnie nacierajc,
strzeli prosto ku mnie, ale kula mimo pach moj
posza, a jam gosem wielkim gwatu woa, bom
rozumia, e mnie ju zabi«.
Ale w tej chwili nadbiega odsiecz, a mianowicie p. Handlowski z kilku chopami, zbrojnymi
w kosy rohatyny, wszyscy odwani rozwciekleni, bo ju im si jasn staa zbrodnicza machinacja.
Opryszki czemprdzej pucili si do ucieczki i umknli rzeczywicie, z wyjtkiem tylko jednego Jeowskiego, który ugrzz w botach koo Rzsny,
i

:

i

lOS

sdem doranym, pod ciosami rozchopstwa.
juszonego
Ostatecznie sprowadzono go na ratusz lwowski, w asystencji caego wzburzonego pospólstwa,
które na swoich barkach nioso trupy potopionych
i

omal

dzieci

nie uleg,

i

z

paczem wielkim domagao si

instygatora miejskiego prawa

i

przez usta

sprawiedliwoci.

Jeowski nie wypiera si: » Pucilimy si std
-do Gródka
powiada zstpilimy z drogi do
Hooska, za namow niejakiego Popawskiego, tym
umysem, abymy tam co zarwali zarwalimy ju
byli par woów, a Popawski jedc na konia po
wsi
po polu woa po tatarsku »Hala Haa
ufajc koniu swemu dobremu«...
tej jednakowo chwili sd awniczy przerwa musia swoj czynno, gdy okazao si, e
Jeowski jest szlachcicem, a jako taki podlega w
myl statutu toruskiego, sdowi zoonemu czciowo ze szlachty. Zaproszono wic dnia nastpnego

—

i

i

i

!

W

i

sd

podstarociego lwowskiego Macieja Dbrowskiego i wspólnie z nim przeprowadzono badanie
na

oskaronego wiadków, poczem zapada uchwaa,
aby Jeowskiego, przed wykonaniem wyroku mierci, który nie ulega wtpliwoci,
wzi jeszcze na...
i

tortury.

Czyn Jeowskiego mia znamiona wyjtkowej
nawet w tych czasach dzikoci, to prawda, ale to
co potem nastpio, rzuca niemniej, mroczny cie
na
spraw, tak jak go rzucaj tysiczne jki
mczonych rafinowanymi sposobami wszdzie tam,
,^dzie si ongi prawo gosio i sprawiedliwo.

ca
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Na

ksig starego Lwowa^
archiwuiu miejskiem znajduje
tajemaicze mo/to : »T ru m n a co

jednej z Jawniczych

przechowanych dzi

w

si ciekawe, cho
po schodach salnych chodzia*. Napis ten
umieszczono w taki sposób, e kady, kto tylko-

ksig

otworzy musi go odczyta. Znaczenie tych
tajemniczych wyrazów zawiera inna ksiga, wedug
której sdziowie lwowscy, postpili w pewnej spra-

z

wie lekkomylnie, a moe i ze
wol, skutkiem
czegfo, czowiek niewinny mier poniós mczarni.
Odtd, zawsze o pónocy widziano ua schodach ratusza i w pustych jego salach, czarn trumn, która
chodzia jak wyrzut sumienia i pomsta na
wspóczesn generacj sdziów lwowskich Widzieli
i

ca

j

stróe nocni, pospólstwo o owej trumnie historje
wreszcie lesobie straszne i dziwy opowiadao,
genda std urosa
wieczne ostrzeenie dla sdziów,
z których kady w chwili otwarcia ksigi dla wpisania w niej wyroku, przypomnie sobie musia:

a

i

»trumn

di

co po

schodach salnych

cho-

a«.

ponury orszak,
Zna zapewne t legend
który w dniu 23. grudnia 1653 popoudniu zmierza
i

od wizienia pod ratuszem do naronej baszty, po
katedralnym, gdzie by straszny warredniowiecznej sprawiedliwoci... miejsce tortur. Na czele postpowa wójt miejski Andrzej Wachlowicz, doktor filozofii, za nim asesorowie sdu,.
a wreszcie zwizany zbrodzie i kat, razem z paza

kocioem

sztat

chokami.
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w
tury,

w

baszcie,

obliczu wszystkich narzdzi tor-

odpowiada Jeowski najpierw dobrowolnie

»nikdy,

ja

i

kompanja moja, co

s:\

czynienia tumultów, albo rozbojów,

w

Gródku, dla
do miaste-

ani

czek ani do wsi nie zabiegalimy, nigdzie nie rozbijalimy. Nie namawialimy si na aden rozbój
wyjeda, tylkomy si namawiali, eby jakiego
wou gdzie porwa, alemy si nie udawali za Tatarów...*

Nastpiy potem mczarnie,

kadnoci w

protokole opisane

terminologj. Z

wyrafiao

i

drobiazgow

z

acisk

wanem szy

do-

okrelone

one,

a

stra-

sznem stopniowaniem, od skrpowania postronkami,
do trzykrotnego prenia stawów i czonków na
specjalnej machinie i przypiekania boków. A tu
skrztnie notoprzy ustach mczonego sta pisarz
i

wa kade

sowo

ofiary,

jej

krzyki,

o lito. ^Zmiujcie

si nademn,

bd

ci

jki
nie

woania
kacie mnie
i

psowa!« woa nieszczsny — „dla Boga zmiujcie
si — dobrodziejstwo moje — popuci mi kacie
— Jezus! dla Boga pucie mnie, ju nic nie powiem^ nie mam co powiada — wiem e ju nie

mnie kacie odraz j...
czowiekiem —
swoim, nieszczsny^
katom
powiedzia
nie
I nic
tylko w mce strasznej majaczy co o Janowej
Trembaczce na rogu w Gródku, jakie z ust jego
spienionych

szy

sowa

niezrozumiae,

bez

adu

zwizku, wspomnia 5>rzdzik paski kozacki pokodr pstr turezocisty i watasowy czerwony
ck wiszniow i kilim koc ledajaki.
i

i

i

.
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skrztnie notowa, sd pilnie sucha
na dworze zapadaa ju noc ..
ostatnia noc przed wigilj i byskami miosierdzia
dobroci... G-wiazdy betlejemskiej.
i
Na drugi dzie, skoro wit zosta Jeowski
wyprowadzony na krakowskie przedmiecie, gdzie
go najpierw cito, potem ciao jego na cztery posieczono czci i wbito na pale w cztery strony
..Pisarz

martwy

i

zimny... a

wiata.

wita Boego
Tatarów

nie

byo.

narodzenia

miny

spokojnie..

IV.

u KRATEK LOMBARDU.

^^3^M^^j^yhi&^^SJ^y^^^!S!^^&^^^>^^^SJ^^^

MONS

PIUS.

W trzydzieci

lat przeszo po zaoeniu przez
pierwszego w Polsce banku pobonego w Warszawie, pomyla i Lwów o wasnym
lombardzie, gdzieby ludzie ubodzy w zastaw swoich
kosztownoci uzyskiwa mogli nie wielkie poyczki*).
Rzecz dzisiaj tak znana i prosta, miaa w dawnych
wiekach swoje teologiczne komplikacje, skutkiem
cztgo interes finansowy chroni si musia pod
skrzyda kocielne i to co zrobi dzi pierwszy lepdo rozmiarów moniis
szy bank, urastao dawniej
pietatk, góry pobonoci, wznoszonej na cmentarzach,

ks. Piotra

Skarg

a

w

kocioów

pod duchownym zarzdem.
dziao si zreszt jedynie w tym
celu, aeby wymin przepis prawa kanonicznego,
zabraniajcy pobierania jakichkolwiek procentów,
które wobec dawniejszych stosunków gospodarczych
byy prawie zawsze lichw. Poniewa jednak potrzeba atwego a taniego kredytu bya bardziej piekca, anieli nagroda po mierci za dochowanie
cieniu

Wszystko

i

to

*) Arch, m. III. 9.
Zieliski arcybiskup iw.

Por. take ks.
Kraków 1910.

Szydelski: Konstanty
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przepisów kanonicznych, przeto spoeczestwo z pod
wpadao pod rynn ydowskiej
lichwy. Koció tedy, nawarzywszy biedy ratowa
musia wiernych, a ratowa nie jak polityk ekonomiczn, ale jamun i miosierdziem, które byy
deszczu kocielnego

rodzicielami

banków pobonych.

Jeeli dzi lwowski mag strat tak dugo, a bezskutecznie walczy o zaoenie miejskiego zakadu
zastawniczego, to ma niewtpliwie dobro spoecznoci na oku, ale dobro to, niema nic wspólnego z pojciem jamuny. Dawne za pii montes- byy prawie
wycznie fundacjami dobroczynnemi, od których
fundatorowie spodziewali si generalnego odpuszczenia

grzechów ywota

i

wstpu do
cikich bolach

legitymacji

Std te jeeli po dugich a
si kiedy we Lwowie miejski zakad zastawniczy, to nie bdzie on w prostej, linji potomkiem
tego lombardu, który istnia przed dwustu pidziesiciu laty pod katedr.
Zreszt by to lombard typowy, taki sam jaki
ma dzi powsta w naszem miecie, rozwija sw
filantropijn dziaalno a nawet przeladowany by
nieba.

urodzi

t sam

fatalnoci, która i dzisiejszym zamiarom
piewa do snu koysank protokoów i referatów,,
prowadzc je ostatecznie prost drog na »fi]ur«,
do registratury.
»ekspedyt«

a

Dziwnym

trafem,

wród

ogólnego zniszczenia

lwowskiej przeszoci dziejowej, ocalay kamienne
biusty zaoycieli wanie tej instytucji humanitarnej.

Kto ciekaw,

tedrze

w

moe

je

dzi

jeszcze

oglda w

ka-

pierwszej kaplicy na lewo. na nagrobkact*
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Pawa i Marcina Kampianów, dwu, bez przesady
powiedzie mona najtszych obywateli, jakich
po wszystkie czasy gmina lwowska wydaa.
Myliby si jednak srodze, ktoby sdzi, e dr.
Pawe
z

Novicampianus,

polska

lub

syn jego

dr.

ju Kampianem si nazywajcy^

Marcin,

byli filan-

z zawodu, rozczulajcymi si nad niedol
ludzk i e z tego róda wypywa pierwszy miejski zakad zastawniczy. Obie te postacie
dzi jeszcze z poza obsonek kamiennych patrz na
wiat zanadto surowo, nieuycie i srogo, aby je po-

tropami

i

ndz

sdzi mona

we
by

o jakiekolwiek

Kampian medyk
dla swoich

i

sentymenty. Dr. Pakupiec hurtowny cikim

wierzycieli,

ssiadów

i

caego

oto-

Marcin to posta ponura, nieledwie
demonicznym urokiem owiana i groz despotyzmu. Nieugity i nielitociwy dla swoich duczenia, a syn jego

e

ników, ciki dla chopów podmiejskich wiosek,
zimny i wyrachowany kupiec, [finansista o bardzo szerokim zakroju,
wszechwadny i adnego
oporu nieznoszcy pan lwowskiego ratusza, potrafi
dr. Marcin Kampian stawi czoo nawet zarazie morowej jako burmistrz z wadz dyktatora, gdy skutkiem moru rozprzgy si wszystkie wzy spoeczne

i

religijne, potrafi

na ratuszu rzuci

w

twarz

obelg caemu duchowiestwu, owej tak strasznej
podówczas potdze
wytrzyma z elaznym uporem
burz, któr cae miasto nad jego gow zasiao.
Czuo nie miaa przystpu do tej elaznej
duszy, a zakad zastawniczy, czyli »Pius Mons«,
jak go podówczas nazywano, powsta jedynie tylka
i

lis

dziki monumentalnemu zmysowi, który mu kaza
wie wynie ratuszow, wspaniae dla rodu swo
jego zaoy mauzoleum w katedrze lwowskiej
ywej bojani przed sdem ostatecznym,
i dziki
która ówczesne sumienia ludzkie bardziej trwoya^
anieli

dzisiaj.

Dr Paw^e Kampian zapisa na ou miertelnem 1000 zp. na cele miejskiego zakada zastawniczego, inni

wikszyli

lwowscy obywatele drog legatów po-

t

kwot,

iojn doni 35 000

sum

i

ze

zwyk

dr.

zp.,

Kampian rzuci
olbrzymi na owe czasy
Marcin

sobie, a

elazn

energi,

zabra

si do zrealizowania myli.

W

stan

na lwowskim ratuwyznaczyo plac na
wybudowanie porzdnego budynku dla lombardu:
miejskiego. Komisja, zoona z rajców Erazma
szu

z

roku tedy 1627

daniem, aby

miasto

Syksta, Marcina Korzeniowskiego, Jana Alembeka,
i Mikoaja Siedmiradzkiego, wespó z praatami ka-

pituy, gdy podobnie jak dzi bez namiestnictwa,
tak wówczas bez duchowiestwa nie móg powsta
aden »Mons Pius«, wyznaczya miejsce na cmentarzu katedralnym od poudnia, jak dzi szereg domów kapitulnych za katedr, zabierajc równocze-

nie na jego cele i cztery jatki rzenicze, znajdujce
si w pobliu. Nie obraao to, nawiasem mówic,,

poj

hygienicznych ani religijnych,
w bezporedniem ssiedztwie katedry
znajdoway si jatki rzenicze, w których nie tylko,
sprzedawano miso, ale po prostu bito w nich
wcale ówczesnych

e

e

bydo.

ani
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mier

nie pozwolia Kampianowi dokoczy
mimo braku osobnego budynku, sam zakad wszed w ycie oddawa pocz ludnoci ubo-

dziea, ale

i

znakomite usugi.
Niebawem jednak zaciya nad nim prawdziwa
fatalno. Szereg nieszcz i katastrof mrejscowych,
ogólne klski wojenne, ten cay potop kozacki,,
który zala kraj potokami krwi i chmura go otoczy poogi, wszystko to zepchno miejski lombard
ostatecznie zapomniana
na miejsce ostatnie tak,
o nim zupenie.
Resztki kapitaów i zastawy dostay si w rce
spadkobierców Kampiana, a mianowicie Marcina
Grozwajera,
wreszcie burmistrz-poeta lwowski
Bartomiej Zimorowicz, oeniwszy si z Rozali
Grozwajerówn, znalaz je i
spraw na nowo
giej

e

a

ca

lwowskiemu spoeczestwu przypomnia.
Za jego

to

wpywem

i

staraniem zosta miejski

zakad zastawniczy zorganizowany na nowo,

ma w

otrzy-

od arcybiskupa lwowskiego Jana
Tarnowskiego zatwierdzenie swoich statutów, dostajc si wreszc e pod wyczny prawie zarzd dur.

1668

chowiestwa katedralnego.
Tarnowski ulokowa lombard przy

katedrze,

przeznaczajc na pomieszczenie jego sklep murowany na cmentarzu, w pobliu zakrystji katedralnej.
Zarzd skada si z dwu prowizorów, którymi musieli by zawsze kanonicy katedralni, i z t. z. »prokuratora* lub »notarjusza« (dzi bymy go nazwali
dyrektorem), którym by zwykle jeden z czonków
rodziny Kampianów.
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Lombard udziela poyczek na wszystko, a wic
na zoto, srebro, przedmioty wartociowe, suknie
odzie, z wyjtkiem jednakowo futer, których
i
ochrona przed molami przedstawiaa najwicej trudnoci. Termin wykupna zastawu oznaczony by na

pó

roku, a najwiksza poyczka,

któr byo mona

na zastaw otrzyma nie moga przenosi kwoty 100
zp. Postanowienie to miao na celu utrzyma popularny i filantropijny charakter banku, do czego
te zmierzaa niesychanie niska na owe czasy stopa
procentowa. Pobierano bowiem wszystkiego 47o>
zua poyczki niej kwoty 50 zp.
penie bezprocentowe. Ludzie zamoni byli
stanowczo wykluczeni od korzystania z dobrodziejstw

byy

zakadu, gdy nie wolno byo nikomu poycza pienidze, jak tylko ludziom ubogim, a to pod groz...
ekskomuniki Cay dochód, po opdzeniu kosztów
!

administracyjnych, rozdzielany

dne panny

by

mia

byy

wdowy. Taksatorami

i

midzy

bie-

cechy rze-

mielnicze.

Zastawy na czas niewykupione byy sprzedatym celu na drzwiach katedry przybijano
wane.
odpowiednie ogoszenie, a co najciekawsze, obok
tego ogoszenia stawiano sug bankowego, który
mia nad niem czuwa i w razie, jeeli kto z pukupna, prowadzi go do problicznoci okaza

W

ch

kuratora zakadu.

W
bank

czasie najazdu szwedzkiego

dug

a

poniewoln podró,

wien czas kapitua bya
do losów jego, a nawet

w

w

tak,

r.

1703

e

odby

przez pe-

niepewnoci co
niewiedziano po prostu,
srogiej
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g-dzie si znajduj zastawy. Na wiadomo bowiem
o zblianiu si do Lwowa wojsk Karola XII. uchwalia kapitua wród paniki i popochu wywie bank
w miejsce bezpieczne. Zabra go tedy uchodzcy
z

miasta arcybiskup Konstanty Zieliski, zostawia-

jc zawiadowcy banku kanonikowi Dugoszowi zwy-

ke

tylko a sumaryczne pokwitowanie.

Przezorno okazaa si
wszystkie zastawy niechybnie

wielce

zbawienn, bo

byyby pady

ofiar

onierzy szwedzkich. Ale po odejciu Szwedów, ani
arcybiskup sam przez duszy czas nie wraca ani
te o banku adnej, nie dawa wiadomoci. Dopiero

w

1706 a wic
zapewni Zieliski
r.

w

trzy lata po zdobyciu

kapitu

listownie,

e

Lwowa

Mo7is pius^

wywieziony do Prus, razem ze wszystkimi kosztownociami, pozostaje w bezpiecznem miejscu. Niewielka to

bya

pociecha dla tych, którzy swoje kosztownoci w nim zastawili, tem bardziej
czasy
nie byy bardzo bezpieczne a nad
samego
arcybiskupa zawisa cika rka Piotra Wielkiego

e
gow

za

to,

e

ukoronowa na

króla Stanisawa Leszczy-

skiego. Grom jej nie da te dugo czeka na siebie:
arcybiskup lwowski zosta przez Moskali uwiziony,
a skutkiem tego bank uwis w powietrzu.

Na wiadomo

o uwizieniu arcybiskupa

i

wród

stara o jego uwolnienie, zawezwano te byego
zawiadowc banku ks. Dugosza, aby przedstawi
kwit arcybiskupa na zabrane pienidze i kosztownoci, a zarazem przedoy rachunek. Wedug tego
rachunku, przeprowadzonego jeszcze w r, 1695. ma-

jtek banku wynosi

16.000 zp.

tak

w

rónych

za-

1

22

jakote w gotówce. Ciekaw jest okoligównym klientem banku,
pierwszym
przeznaczonego jak wiadomo dla ratowania ludzi
Stawach,

e

czno,

i

by

sam arcybiskup.
zastawów bowiem znajdoway si arcybisku-

ubogich,

Wród

pie na 8.600

ksiy
bank

i

suy

mia w
jak

Wród

za naleay

inne

zp.,

bogatszych

dla ubogich,

stao.

przedewszystkiem...

z

do szlachty,
Dla tych, którym^

mieszczan.

samej swojej
tego wida,

byy

zastawów

piercienie, szable, pasy

lite

zasadzie,

miejsca

w

to

jest

nim

nie-

przewanie kielichy,,
gotówce byo-

W

itp.

wszystkiego 16 zp.

W

chwili,

gdy kapitua

z

cikiem

sercemi

bez nadzieji ujrzenia zastawów z powrotem, kazaa
przynajmniej rachunek do aktów, arcybiskup przebywa w ókwi, jako wizie Piotra
MonsWielkiego, a potem w Kijowie, skd pisa,
i

wcign

e

w Prusach
piiis doid szczliwie
o nim towarzyszya wygnacowi

Myli
a do Moskwy.
Jeszcze na ou miertelnem pamita o banku zastawach, a w testamencie swoim wyda dyspozycje,,
aby go do Lwowa z powrotem przywieziono.
pozostaje.

i

A.le podobnie jak kapitua, tak; te i sam* arcybiskup nie wiedzia dobrze, gdzie si znajduje^
nieszczsna skrzynka z zastawami. Zabra ji brat
arcybiskupi Stanisaw Zieliski podstoli pocki do
Kujaw, potem przewieziono j do Prus, a wreszcie
do Warszawy, gdzie znalaza przytuek w klasztorze

Misjonarzy,

skd

dopiero

w

r.

1709

w

tryumfie

i

wielkiej radoci zastawników wrócia do Lwowa.

kux

WCHÓD DO BANKU ORMIASKIEGO.
(Rysowa

z natury Fr. KowaIiszyn)>.
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Odtd ju w

zrujnowanej katedry spoPius mons, a. do roku 1761, kiedy
cieniu

kojnie wegetowa
jego zarzd wybuch ostry spór midzy arcybiskupem Sierakowskim a magistratem. Procesowano
si z wielkim zapaem, a tymczasem przyszy nowe
'Czasy i rzdy austrjackie, a tak w ogólnem rozpr-o

eniu

i

w

pieniaczej

uton dawny lwowski

powodzi

instytut liumanitarny.

Równoczenie

jednak,

w

cieniu drugiej kate-

dry lwowskiej, w malowniczym zauku ormiaskim
wyrasta, ju jednak pod skrzydami dwugowego
ora, drugi Mons pius, któremu dane byo doczeka
do dnia dzisiejszego. Za czasów polskich sprytni
i obrotni Ormianie rozumieli dobrze donioso taszego kredytu na ruchomoci, to te przy kadym
•ormiaskim kociele istnia osobny zakad zastawni-

a

czy.

Rzd

austrjacki,

porzdkujc

tkowe kapituy ormiaskiej,

w

stosunki

poczy w
Mons

r.

maj-

1792 po-

któryby
^przyjmowa zastawy na 8 procent, a dochodami
swymi przyczynia si do szczupej dotacji duchowiestwa ormiaskiego.
szczególne

W

banczki

jeden

^^ms,

formie przetrwa „bank ormiaski pii
do dnia dzisiejszego, prawdziwy zabytek
omnastego wieku, wtoczony w zaktek kompleksu
budynków, okalajcych katedr ormiask, zakonserwowany w swej staroci doskonale i stylowo.

.montis^

tej

a

Spieszy

do

przewanie tylko

proletarjat ze

-szczupymi swymi kosztownociami i cinie si do
4iratek, za którymi znikaj wprawdzie pamitki ro.dzinne, lubne piercienie itd., ale za to wychodzi
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guldenów

kilka

potrzebnych...

czasem bardzo

po-

trzebnych.

Wejdmy

na chwil do wntrza

„pii

montis"

ormiaskiego.
Zaraz na wstpie uderza przybyego jaki stary,,
redniowieczny wicej, charakter miejsca. Obokstara
cicha katedra ormiaska, a z za okien jej.
o szybach malutkich bije blask wiec i szmerem
rozlega si gos ksidza, czytajcego liturgi w starym, niezrozumiaym jzyku Ormian. Po drugiej zastronie szary i bezadny kompleks budynków, niska
staroytna brama z krzyem, mae podwórko, kilkanacie schodów kamiennych, drzwi malutkie elazne...
ot i »pius mons«» A na okoo ulica Ormiai

ska

Skarbkowska

i

okrgych
mnych.
okoo,

I

domami

zdawa by si mogo,

to

o

w

siedzibie

oknach,,

e

yje si

o sto

Sam zakad,

»

to wielka,

ciemna

lona kratkami drewnianymi na dwie
fitu

trzech

przesawnej nacji ormiapodpory ^lwowskiej rzeczypospolitej".

lat wstecz,
skiej*',

z

bramach, gdzieniegazie rzebionych, ciegdyby nie nowoytny, nerwowy ruch na

izba,

przedzie-

poowy.

U

jeden wielki belek poprzeczny, przechodzcy

std

owad

w

suni.

pionowy.
Przez kilka, malutkich, okratowanych okien«
wpada nieco wiata sonecznego, troch powanego^
szmeru lici
drzew z arcybiskupiego ogrodu, czasem doleci przecigy piew z kocioa lub saba.
ni z

filar

i

wo

kadzida.

A w
które

w

bankowej kilka czarnych postaci, niesutannach czarnych, siedz, przy prostych.
sali

12G

przechadzaj si

po szczupej
urzdniszczupy
twarzy
nich,
pocigej
o
jeden
z
a
liów,
typie ormiaskim^ stoi przy pulcie i co
i wybitnym
oblicza, kilku zajtych jest pisaniem, a u stou
'^biurkach lub

o

zwolna

Ksia

przestrzeni.

marmurowym

take peni

blacie

tu funkcje

— czowiek

cywilny., kasjer.

strony przed kratkami kilkanacie postaci.
'Na czoach ich bieda wyrzebia swoje hieroglify,
ich szaty, niezdecydowanej barwy, szare jak cae
2. drugiej

przestraszona... oto
ich posta korna
ormiaskiego piis montis.
vvieniacy.
Sami robotnicy
bankach istniej poinnych
Gdzie indziej w
'dobno dyskretne wejcia, dla tych, którzy si wstydz zastawia. Tu wej takich niema, bo tu tylko
nie wstyd, to tylko
ndza, a ndza, to nie grzech
ich ycie,

i

•klientela

i

i

nieszczcie.

To te wobec
po drugiej

stronie,

tej

ndzy

i

czarne sutanny tam

zachowuj si jako

inaczej

ni

Nie sycha ostrych sów zniew
cierpliwienia, a jest natomiast pewien ton familiarny.
Do okienka, gdzie przyjmuj zastawy, zbliy
si stary jaki siwy, przygarbiony czowiek w zie-

innych urzdach.

lonkowatym

ze

staroci

surducie

i

kadzie kilka

przedmiotów, korale, srebrne piercionki, acuszek
Ksidz bierze
itd.
-ze starowieckim kluczykiem
jDrzedmioty do rk i pyta krótko:
Wiele na to ?
najwicej.
Wiele mona
No, a ile wam potrzeba ?

—

—

—

—
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^

E,

mnie

potrzeba

duo,

to

wszystko

nie

wystarczy.

Przedmioty

jak

id

na

wag,

taksator

wypowiada

a

na aw^ie i czeka,
mu wydadz siw kartk i kilka guldenów.
Tymczasem do okienka zblia si kobieta zmizerowana, z prónym koszem w rkach i kadzie dwa
fnae óte piercionki, obrczki lubne.
Ksidz nie przyjmuje zakadu, mówic „to za
tnao!" ale spojrzawszy na twarz kobiety, zawaha
si chwil, a wreszcie mówi: „niech pani zaczeka,
dostanie pani dwa guldeny". kobieta odetchnwszy
z ulg, usiada obok staruszka w zielonkowatym
liczb,

staruszek

siada

—

:

[

surducie.

Zblia si potem jaki wieniak z koralami,
w czerwonych chustkach, a gromadka
<:zekajcych zwiksza si coraz wicej. Kobiety za-czynaj rozmawia, a za chwil wywizuje si ogólna
-dwie kobiety

dyskusja o loterji liczbowej. Ostatecznie tak ywotna dyskusja zesza za chwil na zupenie niewa-

ciwe

tory osobiste, a to dziki

jakiemu

interloku-

dopuci si nieprzyzwoitego artu
wzgldem jednej z niewiast. Ta nazwaa go za to

torowi,

który

j

nawzajem „szmat" i zaczygdy w tem kasjer wywoa
niewiast i wrczy jej kartk zastawnicz
i pienidze,
a nowy wypadek zwróci umysy
w inn zupenie stron. Oto wieniak jaki zgubi
kartk zastawnicz i opowiada o tem swojem nieszczciu ksidzu o ormiaskim typie. Schowa do,grubianinem^% on

nao

by

coraz goniej,

ow

brze niebieski karteluszek

do

skrzyni razem

z

pa-
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pierami co ze

sdu przyszy

A

potem do niego ju

i

zaglda.
dopiero baba zacza pili a lamentowa, e bez korali si nie obejdzie. Co z bab
poradzi? trzeba wykupi, a tu gdzie karteluszek
zagin. Prosi wic ksidza, aby mu korale, chocia
nie

Ksidz tego zrobi nie moe
wieniak przyjdzie za dwa tygodnie to si
poszuka. Chop skrobie si w gow, prosi jeszcze,
bo mu daleko jecha a z bab bdzie mia gorzk
godzin. Wtem do rozmowy mieszaj si inne jakie
dwie baby i zwrócone do wieniaka, woaj tonem
wymówki: „Czemucie nie pilnowali kartki, to przecie tak samo jak pienidze", a trzecia zaraz dodaje: »Ta gdzie, gdzie! baba musi wszystko robi,
a jeszcze i pisma pilnowa — niech rka boska broni
bez kartki wydano.

;

niech

jakie te

chopy

wszystkie do niczego«.

Ucicho na chwil wszystko, a w tem drzwi
otwieraj si na nowo i wchodzi jaka posta wysoka, chuda,

nosem,

o kanciastych rysach ze szpiczastym
szerokim kapeluszu.
Stara panna.
Kadzie kolczyki zote.
Wiele na to ?
Cztery korony?

w

—
—
—
—
— Za duo, tylko trzy pidziesit.
— A cztery by nie mona?
—

Nie.

I stara

panna milknie,

ale

pada na pieska, który przyby
i

nagle

>0

jaki

z

w

tem wzrok

pewnym

jej

klientem

odzywa si gony, faszywy dyszkant
adny, liczny, chod tu piesku, na, na,

mdry !« A ksidz na to: »moe pani zechce
cichoci podziwia, bo tu krzycze nie wolno«.

jaki

w

— »Nie, bo ja miaam take takiego, Milu
zgin w dziewitnastym roku ze stanazywa
si
—
mówi stara panna, ju znacznie ciszej
roci
siada Rysy jej znieruchomiay, oczy patrz w je.

i

i

den punkt i duma, moe o swoim Milusiu, a moe
o czem innem. O latach, gdy bya pikn i mod,
gdy za ni oczy modycli biegy, a ona czekaa,
si pojawi królewicz z bajki, »pan bogaty ustrojony
w zote szaty... jak do lubu... « A tymczasem w okoo

a

kochali si, enili, biedowali, a

niej ludzie

jej

nikt

na wspólny trud ycia nie chcia, nikt do jej okna
zapuka, czarem sów sodkich nie upoi, » najukochasz « nie nazwa. Lata mijay, serce zgorzkniao, a teraz jest sama, bo nawet poczciwy »Minie

lu«

j

trzeba...
i

opuci,
bo

i

a

i

tych kolczyków

na co?

eby

modo

jej

ju

nie po-

przypominay

ycie zamane?

—

Biedna.

I tak

skim

—

ycie codziennie pynie

cichym,

smtnym

starego

w banku ormiaLwowa zauku.

V.

DZIEJOWY GRYMAS.

9*

JADWISZKA ZE LWOWA.
(Z dziejiiw serca królewskiego)
1.

Od godziny wtórej popoudniu upalnego dnia
wrzenia 1684 gorczka oczekiwania pocza we
Lwowie dochodzi do punktu kulminacyjnego. Rozstawione po murach dziaa czekay tylko na haso,
by hukn radosnym ogniem, u sznurów dzwonnic
26.

uwili kocielni dziadkowie, a taka

bya cisza

upalna

e a

ratuszowej

wiey

w

powietrzu,

ze

szczytu

dochodzi odgos strojonych basetli
Za chwil kilka mia stan

Wadysaw
Na

i

szaamajek.

w

miecie król

IV.

ulicach

i

w

rynku

byo

stosunkowo pusto.

Cechy, mieszczanie, ormiascy kupcy, kilka chorgwi Kozaków i kto tylko móg, wyruszy ju dawno
za miasto, by w drodze powita majestat królewski.

Kurz z pod kopyt koskich osiada powoli na trzyokiennych kamienicach, ale peno go jeszcze byo
w powietrzu, bo od miesica ni kropla
nawet
nie spada w kotlin lwowsk*).
od skwaru,
niezwyczajnego przed w. Michaem, zielone wzgó-

ddu

óky

*) Por. Pamitniki Aibrychta Radziwia T. I. str. 222.
take K. J. Hrck: Pobyt Wadysawa IV. we Lwowie
moj rozprawk pt. „Królowie polscy we Lwowie".

por.
i
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rza

dokoa,

a

przedmiejskie
lici

take od jesiennej oschoci sady
jako brunatno patrzay czerwonych
i

peno ju byo wszdy po drzewach.

Jesieni i kurzem spowity, Lwów czeka.,.
A razem z caem miastem czekaa w oknie
kamienicy Jakubuszowskiej w rynku i Anna uszkowska na tryumf przyjazdu królewskiego i jej
córka, » wstydliwa « Jadwiszka.
roku 1634 kade dziecko we Lwowie, na
pytanie, gdzie jest kamienica Jakubuszowska, odkoo kamienicy dra Dybowickiego
powiedziaoby,
z jednej, a koo domu murarza Piszczymuchy ze
strony drugiej. Dzi po kilkuset latach sprzedaje
w tej samej kamienicy wódk p. Baczewski*).
AV roku 1634 powiedziaoby równie kade
dziecko we Lwowie,
kamienica Jakubuszowska
pena jest swarów i trajkotu niewieciego. Pierwiastek kobiecy przewaa tak w parterze, jak i na
wszystkich jej pitrach, których wspóvv'acicielkami
w rónych czciach i na mocy rónych tytuów
jedaa panna. Pani
wasnoci byy dwie wdowy

W

e

e

'

i

Anna Swarcowa miay
ponadto ca rezolucj dawnych mieszczek lwowskich, a panna Neta Szymonowiczówna spor pogard dla wszelkiego prawa urzdu, który siedzia

Anna Luszkowska

i

pani

i

na ratuszu.

W

okna,
tej chwili patrzyy wszystkie przez
czekajc przyjazdu królewskiego. Wród nich siedziaa przy matce »wstydliwa« a przepikna Jadwiszka Luszkowska.
^)

Rynek

1.

31.

KRÓL

WADYSAW

(Wedunj miedziorytu

IV.

Wiliiciinn Hondlusa).
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adne, niestety, akta nie przechoway jej rywobec czego trudno powiedzie, jakie oczy
miaa Jadwiszka, jakie wosy lica jakie. To pewna
sopisu,

i

e

piewa Zimorowicz
Dorymundach, Majorannach, za takiemi
chodzi pasterz Menalka w wiecu, »w woskie przygrywajc skrzypice«, szala mody Bertyn, a nawet
po lasach lwowskich nimfy wzdychay, zazdroszczc
do niej podobnym dziewkom urody. Bo, »cokolwiek
mia krasy w sobie wiat wesoy, cokolwiek zdoby
mogy licznoci ywioy«. wszystko to pado na
sierot Jadwiszk, która oto teraz pikna jak Amarylis wodzia okiem po rynku na czysto wymiecionym, po uku tryumfalnym, z uwisym na jego
szczycie pkiem herbownych sztandarów, po konterfekcie króla Jegomoci, widniejcym z okien ratusza.
jednak

o

takich,

jak ona,

Lilidorach,

Gdyby tak kto w tej chwili dreszczu, oczemia czas na wspomnienia, toby o Annie
i

kiwania

uszkowskiej i jej córce Jadwiszce rzewn, sieroc
piosenk móg opowiedzie.
Przypomniaby najpierw Jana uszkowskiego,
a zarazem, jaki by z niego kupiec i obywatel
lwowski — clvis et mercator leopoliensis, jak z trudem
prac cik, po jarmarkach, po wilanych spaw-ach, gdzie daleko w Gdasku dorabia si fortuny i jak ta fortuna powoli poczynaa mu ju
otwiera podwoje do ratusza na krzeso radzieckie.
Jan uszkowski wybrany zosta do koUegium czterdziestomów, skd saa si ju prosta droga do
i

patrycjatu*).
')

Arch. m. „Liber electionum" z

r.

1627.
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W

Ale przyszed czas klski

ogroi utrapienia.
Jarosawia, na jarmarku, spono
sukno, na kredyt kupione w Gdasku do spóki
z mieszczaninem Brynnikiem *). Zy spólnik narazi
na proces kosztowny i utrat kredytu u kupców
g-daskich, a gdy na domiar zatony na Wile
znalaz si on nad brzeg-alary uszkowskiego
giem przepaci, z której uratowa go na chwil list

mnym poarze

—

zwoki

króla

Zygmunta

III.

z r.

1627,

nakazujcy

wierzycielom cisz i milczenie przez rok cay, dopóki si nieszczsny dunik z biedy nie wygramoli **).
Syn oto nieboszczyka Króla Jegomoci i dobrodzieja,

sam najmilociwszy

zjeda

teraz

do

Lwowa. Z oddali ju byo wida chmur pyu, unoszcego si z pod kopyt koskich. Chmura zbliaa
si coraz ku bramie halickiej, a w tej chwili z baszt,
strzelnic,
z
przekopów waowych wykwity pomienne wstgi, skdzierzawiy si oboki dymu
i huk stu dzia
modzierzy pomiesza si z szumn,
radosn mow dzwonów kocielnych, gonym krzyi

kiem rozradowanych
Burmistrz

przemow

ludzi...

Hayder rozpocz witaln

Maciej

do króla.

ju

Jan uszkowski

tego wszystkiego

nie

wi-

dzia. mier daa mu wieczne moratorjum od twardych wierzycieli, a cay ból i troska ycia spada
na wdow z nieletniem dziewczciem. Pamitaa

*) Inducta lud. civil.
""*)

Acta cons. z

r.

tom 48

1627.

p.

1093

i

dalsz
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dobrze

Anna uszkowska

ani ludiiie

oba, kiedy
Vvili

w

si€j

pra

ani

tu w

,vo

straszne

te

miao

nie

czasy,

lit'jci

nad

ma

kilka dni po |fOt>rzebie

izdebce Stanisaw Wilczek

jej

kiedy
jej

azja-

Szymon

i

Guga, lawnic^y lwowscy
na zrozpaczonej wymogli
jako Annie Szwarcowej, ssiadce swojej
i
wspówacicielce kamienicy Jakubuszowskiej. dujest 1.U0 zp, po
200 zip., kióre poyczya na jego pogrzeb A równoczenie, jak grad,
sypny si pozwy Jdrzeja Jaryczowskiego, ks.
Krzysztofa Janeckiego i wszystkich, którym cokolwiek winien pozosta nieboszczyk. Za pozwami poszed sekwestr i ostatni akt doli sierocej
familja
magistracka, vidgo pachokowie, si wyrzucili wdoi

zeznanie,

n

mu

i

:

w

z jej

czci

a gdy jeszcze do tego
Rohatyna, dozna srogiej
swojego tysica zp., musiaa

kamienicy,

ks. Janecki,

proboszcz

niepewnoci

o

los

z

Anna uszkowska pój,

jako

ywy

fant,

do ratu-

szowego wizienia za dugi Byo to w r. 1631*).
Nieletni Jadwszk zaopiekowa si wówczas
dr. Pawe Dominik Hepner.
Ten sam Hepner szed teraz z orszakiem królewskim ulic Halick. Zdaa wieciy zote gaki
baldachimu, niesioneg-o nad majestatem królewskim^
przodem jechao dwunastu senatorów, co najprzedniejszych w KrólestAie, huk armat zagusza
okrzyki radoci tumu, który cisn si i toczy, by

cho

z

daleka

zobacy osob

króla.

W

ciasnocie

*) Wszystkie szczegóy tu
w dalszym cigu podane,,
zaczerpnite
z ksig radzieckich Iwowskici (Acta cons.) z r.

s

1629

i

dalej.

i
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zmieszao si wszystko
zlotem tkane szaty
Ormian
bro byszczca dugie cienie jesiennego
mroku herbovvny snopelv Wazów na Iconterfektach
ulicznej

i

i

i

i

tryumfalnym. A gdy
do tego zagrzmia z wntrza katedry uroczysty glos organów, gdy zach3^botay óte wiata
na setkach wiec woskowych, a run si uczyni od
wchodzcego do* wityni orszaku królewskiego, to
byo we Lwowie tak, jak w dzie olbrzymiego wesela lub rezurekcji. Wszystkim, którzy szli dokoa
i patrzyli na królewsk posta
zdao si, jakoby miasto lwowskie na stóp kilka si ponad ziemi unioso
obokiem otoczyo chway, promieniami zwycir^stw, ii wiekopomnych czynów ora,
których glorj przynosi ze sob kró), pogrom.ca
carów iMoskw}'.
I glorja gorzaa nad miastem,
siedmiobarwn
tcz kojc w niem smutki bole...
i

czarne

na

inskrypcje

uku

jeszcze

mn,

i

i

Takiej chwili

mniaa

o czasach

cia waciwie
szcie proboszcz

sn

zapo-

swojego wizienia za dugi

Cho-

i

Anna uszkowska

nie tak to

rohatyski

dawno opamita si wrewpad na pomys, e
i

prdzej dojdzie do sw^ego tysica, jeeli duniczk
z kani latuszowj wypuci. Nie mogo si to jednak odby inaczej, jak tylko z wielk parad i ceremonj. Na ratuszu stano
trzech kanoników:
Jan Baranowski, Wojciech Peczyski i Mateusz

a

Kozowski, wobec których Anna uszkowska uroczyst zoya przysig, »i ona ze Lwowa nikdy
nie wyjdzie, pokd zotych tysic, dugu istotnego,
swego wasnego, ksidzu Janeckiemu, wierzycielowi
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swemu, na raty
czasy postanowione nie zapaci
i
cnemu si nie zici".
Jako si potem wypogodzio nad
utrapionej duniczki, tak, e razem z Jadwiszk oglda dzi moga z wasnego, ciocia mocno obdluonego okna, tryumf przyjazdu królewskiego.
A wanie na rynku wród ciby ludzkiej
powany, sam kanclerz Królestwa perorowa imieniem króla, szumne podzikowanie; orszak królewski, w okurzonych
do szaroci szatach, odcina
si ywo od barwnego
wystrojonego tumu lwowskiego, a oczy wszystkich kieroway si w jego
rodek, kdy pod baldachimem sta sam król Wai

gow

m

a

i

dysaw

IV.

Mw

sile wielu, niezwykej
urody i o „pi"
skadzie ciaa", chocia ju nieco ^cielistyc.
Jeszcze zbyteczna tusza nie zabraa mu owych
wdzików, które „dawniej byy jego ozdob, cigay na nieg(A oczy wszystkich i ujmoway mu
-serca". Pewne zmczenie i melancholja nieokrelona,
tskna, rwca si na bkitne loty, widniaa ze
wszystkich rysów królewskich, a smutek dusz wy
branych owietla je rozlewnym blaskiem monarszej
wrodzonej grandezzy. Bya w niej aureola wie-

knvm

-ych tryumfów nad Moskw, pomieszana z wielkoduszn dobroci majestatu, zniajcego si chtnie
do poziomu otoczenia, by te i smtek ducha zawiedzionego w swoich pragnieniach i dalekich plaviiach.

Jadwiszk uszkowczanka patrzya, jak
cz. Za nic

jej

cay

w

orszak królewski, za nic ta

t-

caa
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mocno grzmica pompa. Z oboków kurzu,
cznych cieniów jesiennego

zapaem

piersi

mocarza,

wiec^:oru,

caego miasta sza

rozgrzanej^

z

Icu niej

zawrotna mara, zapierajca
blunierc?. myl...
prawie

mro-

z

posta

oddecli

zu-

a

ciwa,

Czy wzrok Wadysawa IV, spotka si w tej
zorz spojrzenia dziewczyny, o tem milcz
akta radzieckie i wszelakie inne kroniki. Ale to
pewna, e onej godziny Jadwiszka przesza do hiciwili z

storji.

Skromnej, biednej dziewczynie wielkie si losy

pisay i penio przeznaczenie
nawici powszechnej i zemsty
Siódma ju bya godzina
ony król wraz ze swoimi

mioci

szalonej,

nie-

losu okrutnej...

wieczorna,

ruszy

gdy

zdro-

ku kamienicy

wygody trzy spoczono razem, jako re-

Korniaktowskiej*), gdzie dla jego
siednie

domy

przebito

i

zydencj królewsk.
II.

pobyt Wadysawa IV. we
historykom jego powód do
kilku zgryliwych uwag na temat pospolitowania
si majestatu królewskiego z szarym tumem pod-

Czterotygniowy
Lwowie, dat znowu

danych.

Sam

nuncjusz papieski

delikatnie nad tem,
rzystwie, poufali
i

e

Yisconti**)

si atwo

z

biada

w

towa-

luimi niszego

stanu

»król nie przebiera

chtnie zaglda nawet do niechlujnych chat wie*)

Rynek

1.

**) Relacje

6, pónie] kamienica Sobieskich.
nuncjuszów apostolskich. Tom II.

str.

187.
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a

We

Lwowie za postpowanie królewskie
e okazaa si potrzeba sign
wzorów
do
klasycznycii
z onglersk zrczno-

niaków«.

byo

tego rodzaju,

i

ci

obchodzi temat zbyt draliwy
Lubic nadewszystko swobodne ycie — pisa tene sam Yisconti do papiea
nie cierpic
w niczem przymusu,
na siebie podejrzenie
zbytecznego moe zamiowania tych przyjemnoci,
które zmysowemi zowi, a dla których niegdy
sam Jowisz zstpowa z wysokoci Olimpu na padó ziemski pod postaciami, mniej godnemi ojca
bogów i ludzi«. I chocia suszno kazaa poczci:

;>

—

cign

wemu nuncjuszowi porówna Wadysawa IV.
»z owym wielkim Demetrjuszem, synem Antygona,
który,

o

umia nad

ile

by

niemi

zwolennikiem

panowa, gdy

—

rozkoszy,

o

tyle

by zajty

sprawami
kto wie, czy na widok

wojny lub pokoju*
to
zabaw królewskich we Lwowie nie zjeyby mu
si nawet tonzura ze strachu i grozy.
St^a si bowiem rzec;z zgoa nieoczekiwana.
Król zapaa gwatown mioci ku Jadwiszce
uszkowskiej, a e by ju w tytn wieku, kiedy
kocha si po raz ostatni, wic
obja gorcym pomieniem serce królewskie miaa zadecydowa o caem przyszem yciu jego.
Jako istotnie czerwon wstg przesuwa si
ten afekt ku córce mieszczaskiej po przez wszystkie plany matrymonjalne króla, ten sam afekt
chmurzy mu horyzont poycia maeskiego z Cecylj Renat, ponury rzuca cie na wycieczki kró-

mio
i
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odlegego Merecza *). I trwaa namido samej mierci Wadysawa. Umar podobno na rkaci Jadwiszki, niosc jej wspomnienie
do grobu, a zarazem gorzk niech caej szlachty,
odbit w zjadliwych wierszach, dowcipach i w zabobonnym strachu caego ówczesnego wiata oficjalnego, który w mioci tej widzia czar siy nieczystej, a w samej Jadwisce wiedm niedobr.
lewskie do

tno a

e

Wadysaw IV., natura
Jak si to zoyo,
wysubtelniona dalekiemi podróami, obcowaniem
król
w kole uczonych, zotoustych humanistów,
ten tak daleko wyszy od swego otoczenia poziomem ducha i wyksztaceniem, ugrzz w piknych
oczach pospolitej mieszczki, trudno dzi na zimno
w ówczesnym Lwowyrachowa. Ale to pewna,
wie nie byo trudno o czar miosny i ziele serdeczne. Kwiat sadów winiowych, a urok polnego
barwinku grzdki
bawatka, macierzanki
przedokienne, wszystko to kras sypao na lwowskie dziewczta, których ^gadkoci porówna nie
moe jutrzenka, chocia z ust ogniste róe rzuca po
kos co dzie wylewa kryniebie, chocia na
sztaow ros*.
Pikne one byy Roksolanki róanolice. O nich
po gajach pasterze piewali szumne sielanki, a spisywa je ratuszowy skryba wierszami skadnymi.
I pene byy drzewa zakl miosnych, pene pa-

e

e

wo

i

sw

*) Prof. dr. Czermak w szczegóowe] swe] pracy p. t.
dworze Wadysawa IV." (Szkice historyczne, Kraków
mówi
1901) nie znalaz ladu Jadwigi uszkowskie], mimo,
na kilku miejscach o stosunku króla do kobiet.

„Na

e
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kady
nych

kady sad mieszczaski,
podlwowski
roi si od boginek lewzgórek
nimf nadobnych, które z mitologicznych
i

krain

ywcem

sieki chichotu srebrnego, a

sprowadzili poeci dla wykazania,

e

kosy rozpociera wietne
nie tak wargi swe szkaratne wystawia
wosy
jako moda Telegdona, piknym
wiatu udatne
ogniem rozpalona*...
kada MagoBo i o tem trzeba pamita,
rzata, Agnieszka, czyli Neta lub Greta, jak si najchtniej a pieszczotliwie zway podówczas panny
zamonych rodów mieszczaskich, przybieraa w poetycznej fantazji >uciesznych Rozymundów« miano
klasyczne, albo przynajmniej z woskich sielanek
zaczerpnite. Chodzia wic Tymorynna razem z Licydynn, kocha si Andronik w Koronelli, a Dorymunda w Serapionie, wzdycha Leondary, a nie
chciaa go sucha Amorella.
I by Lwów peen zapachu kobiecego wówczas, gdy do zawita Wadysaw IV., rozkwitay
w nim serca, lada kupczyk o swojej lubej piewa
na nut »liczny aniele, w czowieczem ciele duchu
posag Amoprzewybrany !c A gdy si trafio,
relli zbyt byt wielki dla chudopachoka i za wysokie progi, to i westchnienie si znalazo stwierdza»nietylko zbliska twego ogniska pomie
jce,
ludmi wadnie, ale z daleka palisz czowieka ka»nie tak

zorza

—

z

jasnej

—

e

e

e

dego

szkaradnie*...

A kada

taka lwowska Majoranna czy Lancellota w^dziczya si niebieskiem okiem do równiei

rodzimych Serapionów

i

Amarantów, wzdychajc do
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bardziej skrycie

e

temat,
nie

cho moe

na
»wszystko fraszka, kiedy modzieniaszka
dziewka stroskana«...

nich niemniej czule,

ma

W

atmosferze takiej zakocha si

IV., zwaszcza,

e

Wadysaw

i

zawsze byo
na wdziki niewiecie czue.

to serce królewskie

dziwnie przestronne

i

A móg si zakocha tem snadniej, e oto tutaj na
bruku lwowskim jeszcze jeden wielki poryw duszy
rozpywa si w szaroci codziennej poJecha peen wojennych, pier rozpierajcych
zamiarów, tak si czemprdzej zmierzy pragn:
królewskiej

lityki.

z

e

ca potg

tureck, ale Rzeczpospolita uznaa,

nie czas obecnie, ni

pora.

Wic

zniechconemu

królowi nic innego nie pozostao, jak tylko owy,
no i te uciechy, dla których Jowisz zstpowa nie-

gdy

na ziemi.

Odda si wic jednemu

i
drugiemu z zapaem,
zawzitoci, z jak zwykle duch
nerwowy rzuca si w wir uciech, szukajc w nich

a nawet

z

pewn

zapomnienia. Dworzanin królewski Albrecht Radziwi, który w pamitniku swoim dzie po dniu prawie opisa pobyt królewski we Lwowie, wspomina
dyskretnie tylko o owach, bardziej

natomiast bez-

wzgldny Jczyski*) pitnuje bez ogródki nocne
hulatyki, w których król bra udzia razem z przyrodnim bratem swoim Aleksandrem, obecnym take
podówczas we Lwowie
Janem Kazimierzem, doi

e

póki ten nie zapad na osp.
wielkie, wiadczy jeden autor
*)

liskich

Rafaa Jczyskiego
nr.

:

za zgorszenie byo
i

drugi

Collectanea.

:

Jczyski,

Rkopis

bibl.

Osso-

627.

10
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gdy prawi

którzy

o tych,

psuli

latorole

Wazów

Radziwi znowu, gdy opoperswazj do królewicza Alejak go pobudzi do skruchy. Jczyski
ksandra
dalej, bo rozpucie na nocnych biesiajpszcze
idzie
iiu-euutis),

(corniptores

wiada, jak

uda si

z

i

dach

chorob

przypisuje

królewicza

która zaraz po wyjedzie ze
jego mierci.

Aleksandra,

Lwowa skoczya si
\v,

W

bakchiczny ten taniec zapltaa si równie
Jadwiszka uszkowska, która niebawem ze zwykej,
a bardzo pieninie utrapionej mieszczaneczki, wyrosa w oficjaln faworyt, czy metres królewsk.
nie traktoWadysaw zakocha si po uszy, a
jako
stosunku
przelotnej
tego
miostki,
dowowa
dzi wielka nienawi, jak cay dwór królewski
pocz do Jadwigi, a zarazem pewne
wnet
uszanowanie, z jakiem si o niej odtd wyraaj
akta radzieckie lwowskie. Wspomniany ju wyej
widocznie dobrze poinformoJczyski, nie
wanym, skoro mianuje j »Dorot, córk rzenika«

e

ywi

bdc

—

z ca pasj natomiast wi^yraa si o
okrelajc j raz jako femina formosa sed
biet pikn, której trzeba unika, albo

niej samej,
vitiata,

ko-

jeszcze do-

wyraz lepiej moe, e
nie bdzie tu na polskie przetumaczony. Radziwi
przechodzi nad ni w milczeniu do porzdku, ale
z uczuciem, któremu w pamitnikach swoich dopiero
w par lat póniej da dosadny wyraz, mianujc j
kobiet synn z niewstydu niesawy.
Na innem natomiast stanowisku stoj urzdowe
akta radzieckie, ilekro Jadwiga uszkowska znaa-

sadniej y^scortum'^

y

który

to

i

[47

za si

z

niemi

w pewnym

kontakcie.

Dla nich

—

przedewszystkiem przestaa ona by »wstydliw«
który to przymiotnik nalea si kadej
pudica
pannie, stajcej w towarzystwie zastpcy prawnego
prz-ed urzdem, a poczyna si stawa nohilis
szlaba nawet szlachetnie urodzon — generosa.
chetn

—

—

—

Sdzc
dysaw

z

powyszych wiadectw, musia

Wa-

swego czterotygodniowego
we Lwowie pobytu przepdzi, jak pierwszy lepszy
pasterz arkadyjski, jeden z tych Dorylasów czy
IV. istotnie czas

s

którymi przepenione
sielanki Zimorowicza. Zreszt sam Zimorowicz zna osobicie
urocz Jadwiszk, by jej ssiadem, w procesach jej
matki wystpowa niejednokrotnie jako rzecznik
prawny, widzia pewnie zaloty królewskie i cay
romans, którym hucznie rozbrzmiewao miasto i on
to niewtpliwie po latach, piszc swoje sielanki,
wspomnia o tem V7szystkiem,
piewa Panasowi pie o uroczej Marelli
»Kdy prosz, Marello, co poranek chodzisz?*
tam przerocze
alluzje do niezwykego tego romansu, dziki któremu na gowie Alarelli czsto wida byo »kwiaty
paskie, narcyzy, hijacynty, lilje albaskie*
zamiast w^asilka i mity, któremi brzydz si panita:
Narc3'zusóWj

kac

:

S

—

ka

„A w wirydarzach swoich
tulipany
Z koronami carskimi sadzi na przemiany"...

Zimorowicz wie take,
rzej

przyszoci, bo
1634,

e

Marella jak najgo-

to ju muzyka
owego padziernika r.
sza miosnego upojenia by udziaem tak bar-

wysza na

tych faworach.

w

tej

Ale

chwili,

dzo niedobranej pary, a dziw szed poprzez wczyst-'
10*
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kie gaje,

sady

i

pasieki,

szelestem jesiennego

najpotniejszy
cznych.

w

Powtarzay

szemra na pól uschym'

listowia,

t

e

oto król,

wizach
yje
dziwn nowin, jakby

niewoli

i

strachem dryjady lene, sprowadzone, jak

wadca
serdez

prze-

ju wyej

wspomniano, przez poetów z dalekiej mitologji, wypiewywa j kochliwy pasterz Menalka na zgitym
kornecie, a wie sza coraz dalej i dalej... „gdzie
owiecone jutrzenk trzy góry w ostrych pazurach
trzyma ótoskóry lew".
.

I

pene byy komnaty tajemniczych szeptów,

pene westchnie alkowy panieskie wszdzie bya
peno tak nieprawdopodobnej, e a trwonej mowyi
Król ukocha Jadwiszk, której pani matka
dopiero co wysza z aresztu za dugi.
i

Nuncjuszowi Yiscontiemu mogo si istotnie
wracaj czasy, kiedy Jowisz zstpowa
na ziemi pod postaciami, mniej godnemi ojca bo-

wydawa,
gów

i

e

ludzi.

Jedne tylko mury kamienicy Korniaktowskiej
kryy zazdronie, cakiem ju zreszt publiczn, taje-

mnic

serca królewskiego. I gdyby te ciany przykamienicy Sobieskich nie byy póniej tylekro przerabiane, gdyby do nich nie przylgo tyle
wspomnie o Janie Sobieskim i Marji Kazimierze,
to kto wie, czy w tej kamienicy, któr zakupio obe-

szej

cnie miasto

Lwów,

nie

odezwayby si

jeszcze echa

stumione szepty i miosne zaklcia, kto wie, czyby si nie rozgrza jeszcze tak
dawno zamary pomie namitnoci, który igra
tutaj wród tych komnat z zamurowanymi ladami
sielanki królewskiej,
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do ssiednich

drzwi

obu kamienic, zczonych ku

^królewskiej rezydencji.

A

tak ze w^szystkich tych szmerów serdecznych,

owego szumnego grania namitnoci pozosta
tylko niemiy zgrzyt gsiego pióra skrybów ratu*
z

szowych
dzy.

W

i

prozaiczny

sielank

i

dwik

przeliczanych pieni-

pasterski nastrój

romansu króle-

prawie równoczesne, paday
niemiym, przykrym dysonansem, który rozwiewa
wskiego, zgrzyty

uud

te,

pasterskiej fletni granie, róanolic zorz
barwi chciwem podaniem zota.
Wanie bowiem wtenczas, gdy król gorza
namitnoci, poczo si nagle i w tym
i szala
samym stosunku polepsza materjalne pooenie
Anny uszkowskiej. Co chwila staje ona na ratuszu
paci wiksze sumy swoim wierzycielom, porzi
dkuje prawa wasnoci do kamienicy Jakubuszoi

wskiej.

Notuj

pisarze

skrztnie

jej

zeznania finan-

sowe w ksigach radzieckich, a równoczenie na
widok wypacanej gotówki umiechaj si zapewne
pod wsem
spogldaj jeden na drugiego...
i

brutalnie
szczerze poczy si robrzkiem zota, aeby móg si osta urok
pasterskiej sielanki. Na szczcie jednak w r. 1634
nie byo we Lwowie zbyt subtelnych
przerfinowanych umysów, wic nikogo to nie dziwio, e

Zanadto

mans

i

z

i

najpowaniejsi patrycjusze ówczeni, Pawe
i
Maciej Hayder, towarzyszyli pani uszkor
wskiej do ratusza, gdy ta skadaa sum 2000 zp*
tia rzecz Anny Szwarcowej, jako zapat dugu ci-*
cego na kamienicy Jakubuszowskiej, a Bartomiej

dwaj

Boim
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Zimorowicz interweniowa przy sensacyjnym kon^
kupna i sprzeday, na mocy którego szla-

trakcie

chetna
za

—

sum

nobilis

—

3000 zp.,

drug

cz

Jadwiga uszkowczanka kupia
po 80 groszy za kady

liczc

kamienicy Jakubuszowskiej od
Agnieszki vuIgo Nety Szymonowiczó*
wnej. Sensacja bya tem wiksza,
Jadwiszka wyliczya cae 3000 zp. natychmiast i w gotówce.
zoty,

» wstydliwej*

e

Opowiadano wic

szczegóach kontraktu^
w tej kamienicy
doywotnie mieszkanie, zoone z izby, alkowy, ku*
chni i komórki, o tem, jak pan Mikoaj Adamkowicz, krawiec, ma pretensj do trzeciej czci ciany
granicznej...
Sowem sielankowy charakter caej
afery zmienia si pocz powoli na kupiecki, o ile
potem jeszcze nie przybra pewnego odcienia piesobie

o

o tem, jak panna zastrzega sobie

niackiego.

Wadysaw

za doszed w pomiennym
postanowi zabra Jadwiszk ze
sob do Warszawy, a co wiksza, osadzi j na
zamku królewskim. Sama Jadwiszka oczywicie zgo*
dzia si, a chodzio tylko o to, aeby uspokoi
macierzyskie uczucia i wtpliwoci pani Anny u*
szkowskiej. Jako znalaz si rycho plaster na roz*
bolae serce w oryginalnej postaci... dyplomu królewskiego na pergamirtie, z podpisem królewskim
Na samym wyjedzie
i pieczci wiksz koronn.
afekcie do tego,

IV.

e

26. padziernika, wygotowaa kankrólewska zupenie formalny przywilej, na*
dajcy Annie uszkowskiej wolno ód wszelkich

ze

Lwowa, dnia

celarja

podatków

i

prawo

wyrbu w

lasach królewskich.
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Ciekawy ten i charakterystyczny dokument
w tumaczeniu polskiem, jak nastpuje*)
•Wadysaw z Boej aski Król polski, Wielki
ksi litewski etc. Oznajmiamy tym listem naszym,
komu o tem wiedzie naley, wszem wobec i ka-

brzmi

:

demu z osobna, e majc w askawoci naszej
niedostatek uczciwej Anny
wzgld na ubóstwo
uszkowskiej, wdowy po. obywatelu lwowskim, jako
przez wiele nieszcz,
yjcej w stanie wdowim
i

i

jakote zej wiary wierzycieli dotknit, postanowilimy przyj jej z pomoc. I dlatego uwalniamy j
od wszystkich ciarów i podatków, tak starocie,
jak miastu lwowskiemu, jak wreszcie komukolwiek
nalecych si i wyjmujemy j od opaty tyche na
mocy najwyszej wadzy naszej królewskiej, przywilejem tak, aeby od wszelakich danin, ciarów
i podatków
do mierci
publicznych i innych

a

swojej

ask

bya woln. Aeby za
nasz okaza, dozwalamy

wilejem naszym, wolnego

wiksz

jej
jej

jeszcze

niniejszym przy-

wrbu w

lasach,

nale-

cych do starostwa naszego lwowskiego, zwanych
„Drowacz", a to na ognisko i uytek domowy
do koca jej ycia...
Tak paci król za swoje uczucia. Pani matka
za, majc dostateczn nawizk za ból swój macierzy-^ki, zgodzia si na wyjazd Jadwiszki w tych
warunkach, a sama ukrywszy przywilej królewski
w skrzynce, wzia si do g'ospodarstwa do procesów ze ssiadami.
gospodarstwie pomoga jej

a

i

W

**) Acta cons. z

r.

1638.
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znakomicie dodatkowa subwencja z kieszeni królew procesach za obrocno i energja. zwyka
u kobiet w dawnych czasach. Oporzdzia przedewszystkiem swoj
kamienicy tak,
^wszystka
wskiej,

izba

bya piknie

powprawiane*,

cz

e

pobielona, osadzona

i

okna

insze

gdy ssiadka, wspomniana ju
wielekrotnie, Szwarcowa swoj znowu
w zaniedbaniu utrzymywaa, rozpocz si midzy obiema
kobietami uporczywy proces, w którym wiele duplik i tryplik wnieli do ksig radzieckich rzecznicy
prawni*). Drugi znowu proces rozpocz sawetny
Mikoaj Adamkowicz, krawiec, ssiadujcy z tyami
a

cz

Pozwa on Ann upann Net Szymonowiczówn o wa-

kamienicy Jakubuszowskiej.

szkowsk

sno

i

czci muru

jednej trzeciej

granicznego,

a

e

wyczajc

panny Nety, dostatecznie byy fertyczne i nie dajce si zje w kaszy, wic znowu polay si strugi atramentu, a pan
Adamkowicz mia sporo utrapienia. Musia nawet
wystpi w obronie powagi sdu, woajc w jednej
ze swoich duplik, e » panna Neta lekce sobie way
obie niewiasty,

nie

urzd Waszmociów«,

waj

na

gdy

bo,

inne mieszczki sta-

to panna wspomniana ignoruje wszelkie zarzdzenia wadz i nic
sobie nie robi z adnych nakazów prawnych.

skrupulatnie

Tak

to

wprzg

do

wskiej,

a

byszczaa
*)

terminach,

si one bawiy niewiasty, które los
wspówasnoci kamienicy Jakubuszo-

tymczasem Jadwiszka uszkowczanka
królewskim w Warszawie ca-

w paacu

Acta cons. tom 42, 43

i

dalsze.
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ym ogniem urody, bogactwem królewskiego
chanka i wasn elegancj a wytwornoci...
Tylko ju sielanki nie byo.

ko-

III.

Jeeli

w

padzierniku

r.

1634-

tylko

Lwów

roz-

brzmiewa romansem królewskim, to ju z pocztkiem roku nastpnego komentowaa go bardzo zjadliwie caa Rzeczpospolita. Widok bowiem tak niezwykle uprzywilejowanej faworyty burzy
we
wntrzu wszystkich, którzy si tylko dworem interesowali. Jadwiszka uszkowczanka zamieszkaa publicznie na zamku w Warszawie w wyznaczonych
na drugiem pitrze, a gdy pójej apartamentach
niej urodzi si syn z tego zwizku, da mu król
swoje nazwisko rodowe, Konstantyn de Waza, zu-

ó

penie tak jak

dziecku

lubnemu*).

Byo

to

wic

pogwacenie wszelkich ustalonych
zapatrywa, aby je znie moga opinja,

zanadto jawne

poj

i

tembardziej,

dzenia

i

e

chodzio

o

osob

niskiego pocho-

marnej mieszczaskiej prozapji.

Mimo tej prozapji jednak potrafia si Jadwiszka utrzyma na wysokoci damy dworu. Przeniesiona ze skromnej izdebki w kamienicy Jakubuszowskiej do paacu królewskiego przystosowaa si
bardzo szybko do nowych warunków ycia i otoczenia, a co wiksza, w jednej niemal chwili przedzierzgna si
*)
str.

359.

w wielk dam, pen

Kwiatkowski: Dzieje

Wadysawa

IV.

smaku,

ele-

Warszawa

1822,
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wytwornoci. Powiadaj, e ulubiona przez
damy ówczesne forma poduszeczki na szpilki przy*
ja od naszej bohaterki nazw »jadwiszki« *), coby
dowodzio, e córka pani Anny ze Lwowa staa si
wyroczni w rzeczach mody elegancji. Pak samo
bowiem
pani Fontaigne daa nazw synnemu
przez dugie lata fontaziowi.
Po za tem jednak nie dorosa, zdaje si, Jadwiszka nasza do poziomu dam francuskich, chwytajcych niekiedy ster rzdów w swoje rczki.
Umiaa natomiast roztoczy dokoa osoby królewskiej tyle czaru i niewieciego uroku, e trzymaa
nim dostojnego kochanka przez dugie lata u stóp
swoich, wywierajc na wpyw demoniczny
do
samej mierci. Jest to wogóle rzecz trudna do pojcia, jak dziewczyna niskiego stanu i niewielkiego
zapewne wyksztacenia potrafia do tego stopnia
gancji

i

i

i

a

opanowa umys

tak niepospolity, jak

Wadysawa

byy

zapatrywania wspóczesnych, to przecie nie uznaway one zdaje si tej
prawdy,
przepastnych cieek, po których
IV., ale jakiekolwiek

mio

e

wyrozumie nie zdoa ani sprostowa.
Nie moga ich te wyrozumie caa wspócze-

chadza, nikt

sna

Co blisi

Rzeczpospolita.

dziwili

si

bardzo,

dalsi

osoby

szkalowali

królewskiej

ten

stosunek^

w nim

nieczyst moc czarów».
Dziwi si wic dwór, zazdroszczcy mieszczce
wpywów, aski i chtnego oka królewskiego, ta
te plotek byo sporo, domysów podejrze, które
inni wreszcie widzieli

i

pezay w
*)

szerokie

Rozmaitoci

Iw.

kola szlacheckie,
Rok

1828, nr. 48.

jak

zwykle
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królowi niechtne. Std potworne powieci^
yciu, o marnotrawstwie grosza purozpustnem
o

kademu

blicznego »na nierzdnice*.

Jczyski

krotnie

—

ca

Wspomniany ju

pasj nazywa

kilka-

'króla, i^ublicus

publicznym rozpustnikiem, dodajc,
wszystkim wstyd byo mie takiego króla.

concuhinarlus

e

z

•

duchowiestwo. Sam nuncjusz Viktóry gdzie co zasysza o gusach i cza-

Dziwio
sconti,

s>\<\

e

król zosta
donosi papieowi,
nieposkromiona to
czar tylko i sia djabeUka. Przekonanie to podziela
take i arcybiskup gnienieski, który wpad na
godny czasów swoich pomys wypdzenia mioci

rach

na

Rusi,

urzeczony,

e

wicon wod

caa jego

egzorcyzmem...

i

Ceremonja

wspóczesnych

mio

ta

odbya si

istotnie,

a

nikt ze

poaowa

biednego arcybiskupa,
Homer
aden
si nie znalaz, któryby heksametrem
opisa walk pobonego
i
jego wypraw
z pastoraem na psotnego syna nadobnej Wenus.
Za prymasem i cay senat Rzeczypospolitej
zmobilizowa si na niechlubn wojn ze skrzydlatym, a tak bardzo niebezpiecznym amorkiem. Posypay si gsto vota senatorów i pynne przemówienia, tak,
zdawao si, i samem tylko gadaniem potrafi senatus zaciuka nieszczsnego Kupi*
nie

ma

e

dyna.

Nadzieje

chwyci

byy ponne

bardziej

wiono tedy

wybi

politycznych
klin klinem

Dzieje pierwszego

s

—
i

trzeba si byo
rodków. Postano-*-króla
oeni.
..

maestwa Wadysawa IV.

znane
dobrze historyKom, a równie i swaty, tak.
bardzo podobne do jarmarku ywym towarem. Ze

[56

dworów w caej Europie nadesano kon

vwszystkich
terfekty

co

ksiniczek, ubiegali

najpikniejszych

si róni mocarze wiata o pokrewiestwo z dworem polskim, senat Rzeczypospolitej obradowa zawzicie, a senatorowie wygaszali dugie mowy za
jednemi ksiniczkami a przeciwko drugim ksiniczkom, wyszukujc ich wady
zalety, nie osobiste,
bro Boe ale polityczne, oparte na midzynarodowych korzyciach, posagach, targach, obietnii

!

cach

..

Rzeczpospolita chciaa sprzeda swego króla
jak najdroej, zagraniczni oferenci swoich córek patrzyli znowu, czy im si nie uda okpi senatu co
do wysokoci posagu, albo przynajmniej zami mu

gow

splendorem pokrewiestwa lub korzyci po-

litycznej konjunktury.

A w

tym chaosie targów, zabiegów swatów
sam król odgrywa
rol najzupeniej biern. Chwia si na jedn drug
stron, jak trzcina, wiatrem miotana, zapala si do
i

josoba najbardziej interesowana,

i

e

owej ksiniczki krwi tem atwiej,
byo mu wszystko jedno, któr
jego penomocnik do otarza poprowadzi. Mia ju
swoj wybran po nad wszystkie t mieszczk
lwowsk, która siedziaa na drugiem pitrze zamskowem i do której ucieka, gdy mu ju za duo
tbyo tego maeskiego jarmarku.
Raz tylko jeden porwa si i wyrzek w se*
nacie sowo, które prawdopodubnie nie zostao dobrze zrozumiane i dlatego *:ylko nie wywoao szalonej burzy. Kiedy ju bowiem zdecydowa si na
tej

lub

do

'W gruncie rzeczy
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córk Palatyna reskiego, a senat go pocz gromi, e to przecie Kai winka, Wadysaw odpowiedzia w najwyszem rozdranieniu: »Gdy pomieniona wybrana si nie podoba, insz namknijcie,

w Królestwie polskiem
urodzon, królowi obra za maonk«.
Zachodzono w gow, któr król móg mie
na myli z kobiet, *w Królestwie Polskiem urodzonych*
wszyscy magnaci poczli si oglda na
albo pozwólcie insz jak,

—

swoje córki,

snuto

najnieprawdopodobniejsze kom-

nawet o Jadwiszce uszkowczance. Moe wreszcie zmora jaka zamajaczya
u tych, co znali bliej charakter królewski i jego
wicej ni egzotyczne pomysy, ale sama myl bya
musiatak potworn, tak dzik i fantastyczn,
aby by uznan za blunierstwo przeciw majestakogo
towi. Sam król zreszt nigdy nie powied^iia,
mia na myli i nigdy ju wicej nie objawi pragnienia pojcia ony, »w Królestwie Polskiem urodzonej*. Poniós do grobu tajemnic swego pragnienia, ale moe nie bardzo bdzie od prawdy odlegym domys,
wówczas, gdy w rozdranieniu
dyktowa te sowa kanclerzowi, myl jego biega
równoczenie do tej, która siedziaa na drugiem pitrze paacu, piastujc syna królewskiego.
binacje, a nikt nie

pomyla

e

e

Jarmark zakoczy si wreszcie maestwem
króla z arcyksieniczk austrjack Cecylj Renat^
we wrzeniu roku 1637, a wic równo w trzy lata
po poznaniu si z Jadwig uszkowsk.

Mimo przygotowa weselnych, mimo nawet
zawartego ju lubu, Wadysaw nie usun ko-

15S

e

zamku, ani te ona nie uczua,
jest teraz jak najmniej potrzebn. I trzeba byo dopiero publicznego skandalu, aby przypomnie królowi zmian sytuacji, a Jadwiszce pokaza, którdy
prowadzi droga... z zamku. Skandal ten opisa z luboci Jczyski i przekaza go w ten sposób potomnoci.
Podczas uroczystoci weselnych, po lubie,
odbyway si mianowicie na dziedzicu zamku królewskiego igrzyska koni, niedwiedzi, dzików i turów. Przypatrywa im si cay dwór królewski,
moda królowa, mnóstwo goci, a ponad gowami
wszystkich, z wysokoci drugiego pitra patrzya
na zabaw take Jadwiszka. Apartamenty jej wypady tu nad sypialni modej królowej.
Nagle w pewnej chwili zadzwoni z tej wanie
wysokoci wesoy miech rozbawionej kobiety srebrzyst kaskad zlecia na cae dostojne zgromadznie. Jczyski powiada,
miech ten by zuchwaym, gminnym i krzykliwym, ale wobec niechci,
jak nasz autor stale ywi do Jadwiszki, nic dziwnego,
nie dosysza on w nim tych metalicznych dwików, które tak mie byy królowi. Nie
dosyszeli ich take dworzanie, mimo, i wszyscy,
jak na komend, podnieli gowy w t stron. Spojrzaa take i Cecylja Renata, a zwracajc si do
otoczenia, zapytaa, kimby bya ta miejca si kobieta. Jak zwykle w takich wypadkach, znaleli si
usuni, którzy królow o wszystkiem poinformowali
i... skandal wybuch natychmiast.
Skromna, pobona i poczciwa Niemka oburzya si
do gbi duszy i zaraz pod pierwszem
chanki swojej

z

i

e

e

a

Cd
O)

o
O)

o

CC

y-'
03

-

sucego na drugie pitro, z
daniem, aby Jadwiszka w tej cliwili wynosia si
z zamku, jeeli nie clice wylecie przez okno. Sensacja naturalnie bya olbrzymia, a oczy wszystkich
zwróciy si na króla, czekajc, w jaki sposób zdoa
wraeniem wysaa

wybrn z tego, nad wyraz gupiego kopotliwego pooenia. Wadysaw IV. wykrci si dyplomatycznym zwrotem: »Niechaj ustpi suga, kiedy
on

i

nadchodzi pani«, a równoczenie cichaczem przeniós

Jadwiszk do paacu swego w Ujazdowie, gdzie j
odwiedza tak czsto, e Cecylja Renata robi mu
musiaa na ten temat cikie gorzkie wymówki,
a horyzont maeski schmurzy si zaraz w pierwszych tygodniach poycia pary królewskiej.
i

Od tego czasu zapaaa Jadwiszka gwatown,
prawdziwie kobiec nienawici do królowej.
za
bya w przekonaniu wspóczesnych czarownic, wic
wszystko ze, jakie tylko Cecylj Renat w jej bardzo nieszczsnem poyciu maeskiem spotkao,
przypisywano natychmiast demonicznej sile mieszczki
lwowskiej *). Zabobonny te strach czua przed ni
Cecylja Renata, ale te za
cen nie chciaa

e

adn

zrezygnowa

z

praw swych maeskich.

Stany wic
z

nich

miaa do

przykuwajcych

urod

tw

—

dwie kobiety. Jedna
dyspozycji cay arsena rodków,
do

walki

mczyzn:

zalotno, wytworno,

a druga, córka cesarza,

nic,

tylko modli-

rezygnacj, wybuchajc niekiedy alem paczliwym i uporem, ufnym w luby i sakrament.
i

*)

Denhoffa.

Kubala: Jerzy Ossoliski.

Tom

I.

przy opisie sprawy

161

IV.

w

nieznonej atmosferze

poycia pary

wskiej postanowiono jeszcze raz

wybi

króle-

klinem
Król zde-

klin

wyda, teraz znowu, Jadwiszke^ za m.
cydowa si na to zapewne w jednej z chwil
i

refle-

zblienia si

do Cecylji Renaty, a chodzio
tylko o wyszukanie odpowiedniego amanta i
odwanego konkurenta do rki Jadwiszki. Musia
to by czowiek przedewszystkiem bez skrupuów,
a powtóre dajcy si skusi atwo widokami karjery
i sut nawizk za
czego si ju nie móg spoto,
dziewa w tem maestwie.
Obydwa te przymioty posiada w wysokiej
Pan Jan z Wypych Wy pyski herbu
mierze
Grabie, dworzanin królewski i chory ziemi nurksji

i

do

Im

skiej.

Z trudem tylko udao si zebra troch wiadomoci o tym czowieku, ale za to z kadej wyazi
posta pospolitego karjerowicza, owcy okruchów,
spadych ze stou królewskiego, jednego z tych,
»pana ze wszystkiem doo których mawiano,
brego cignli ledwo nie ze skóry«. Jan Wypyski
zosta chorym nurskim 28 stycznia 1634 po Jakóbie Pogorzelskim, zaraz potem sprzeda jak ma-

e

jtno/ Chrzanowe niejakiemu Zawiszy, otrzyma
w doywocie wójtowstwo bezkie, a w dwa lata pó
grudnia 163G otrzyma od króla starostwo
mostowskie *).

niej 23

*)

Metryka koronna

^Donat. grodu warsz.

t.

w

Warszawie tom 180

48. p. 1719. Metr. kor.

p.

268

i

awdziczam uprzejmoci p. Adama Bonieckiego
wydawcy „Herbarza polskiego".

z

49L

Daty
Warszawy,

182. p.278.

U
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Na takiej platformie odbyy si z nim rokowania co do oenku z Jadwiszk. Starostwo mostobyo widocznie nagrod za
wskie za
stwo w takicli warunkach, a moe i król mia jaki
interes w tem, aeby osadzi Jadwiszk-^ w ukocha-

ma

nym

mae-

przez siebie Mereczu,

do, e

pod dat

7. sier-

pnia r. 1637 zapisano w metryce koronnej konsens
królewski na odstpienie starostwa mostowskiego
niejakiemu Rozdraewskiemu, a Wypyski otrzyma
starostwo mereckie.

Po zaatwieniu tych formalnoci stan dopiero
Wypyski na lubnym kobiercu. Wesele byo bardzo huczne, sam król podobno oddawa rarzeczon
oblubiecowi, a mow weseln mia Jakób Maksymiljan Fredro,

Mowa

podkomorzy przemyski.

Pani Jadwigi ze Lwowa,
Faworitey Jego K. Mci Wadysawa IV. « zrobia
bardzo wielkie wraenie na wspóczesnych*). Szlachta przepisywaa j sobie do raptularzów, jako kapitalny przykad oratorstwa, w warunkach bardzo
trudnych, dyskretnych i w sytuacji cakiem... gukonceptów pana podkomopiej. Zamiewano si z
prawdziwie
wielkopaskim humorem
z
który
rzego,
wywija si z zaszczytnego swego zadania i z takim
dobrodusznym umiechem traktowa rzecz ca,
nie mona byo wiedzie, czy kpi pan podkomorzy,
czy na serjo kadzi prosto w nos oblubiecom niezwykym, a zwaszcza Jadwiszce.
woa pan
»Nie zawsze pokora szczliwa
ta »na w^eselu

e

—

podkomorzy
*)

—

Rkopis

tak

bibl.

i

szczcie

Ossoliskich

nr.

nie zaw^sze korne,

240

str. 91.

KRÓLOWA CECYLIA KENATA, PIERWSZA ZONA
{Wedug

WADYSAWA

sztychu Wilhelma Hondiusa)

.

IV.
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ale

pokora rzadka

przy

szczciu

W

cnota.

tej

dziwowa si kady musi takowej ludzskromnoci, która kademu przystpna, ka-

matronie

koci
demu dobroczynna,
i

nikomu

(nieprzyjazna)

infesta

nie bya...
I

tak

a zszedszy

dalej

brn mówca

wreszcie

bez opamitania,
na grunt weselny, rozpocz

mod

od przeznaczenia, które wida zczyo
par^
mimo,
waciwie wszystko j rozczao
»Nie bez tego, eby zacno domu Waszmo^ci,
gdzie zawsze staroytno z poczciwoci w jednej
sforze chodzia, nie do innego cigno postanowienia, nie bez tego, eby tak wysokie iialitates (zdolnoci) Waszmoci i we wszelkich sprawach dexteritas
i pnidentia (rozwaga i roztropno) czego innego nie
i aska
radzia. Nie bez tego, aby kwitnca
i tak wielki fawor ludzi, któryche. sobie
Mci
K.
J.
cnot, godnoci, usugami zjedna, do czego innego
nie prowadziy. Szede jednak tam, gdzie ci fata
kieroway, stane na tem miejscu, gdzie z góry
naznaczono i zahamowano«

e

:

modo

To

samo tyczy si i pani Jadwigi, »która za
szczciem swojem przyszedszy do tego, e si J.
K. Mci jako najprzedniejszemu wszystkich sierot
opiekunowi dostaa, wreszcie dostpia tego, e fata
i
skojej serce i oczy J. K. Mci do niej obróciy
nad
insze doniy. Otrzymawszy ten los, e bliej
upodobania i uciech królewskich przypuszczona,
aza nie moga sobie za ask tak wielkiego i monego, hojnego monarchy coraz to wikszych nadzieji i fortunnych ozdób swych czyni ? Aza nie

moga

z

rk

tak

wielkiego

o-piekuna

wielmonego towarzysza upatrowa

?

i

patrona,

Moga

nieo-

16Ó

chybnie! Damom takim niczego si zwykle nie odmawia.
przecie do tego towarzysza serce skonia, którego jej szczcie i niebo oznaczyo*.
Mówca przewidzia nawet zarzuty, które moewentualnie przeciw temu maestwu
gyby
podniesione i rozprawi si z nimi w^ sposób taki,
suciacze chyba caej siy woli potrzebowali, aby

A

by

e

nie

rykn

mo —
(i

niech

chóralnym miechem. „A nie

mówi —

si

tego

rozumienia

bd Wasz-

et

?ion

haere

myli Waszmoci, aby

nie czepia) to

to

miao co dehonesare (ublia), e do poufaych stosunków pana swego przypuszczon bya«. Inaczej
bowiem mówi prawo polityczne o zwykych miertelnikach, a inaczej o królach, w dowód czego przytoczy mówca faworyt Henryka IV. francuskiego,
syn midzy ksit krwi zosta policzony
arcybiskupa Verdumskiego, który by takiego
i
pochodzenia, zreszt mógby mówca ,,wiele przykadów przytoczy, jako takowe damy wielkich
królów zawsze za zacne byy uwaane-.
Najwicej jednak, zdaje si przemówi do serca
której

pana modego ten ustp z przemówienia, w którym
mówca wyliczy korzyci z tego maestwa:
•

wszystko cokolwiek

nie

moe by

z

rk panów

które

poczciwego, jeno
majestatów królewskich,
szlachectwa, lubo rónym

jeno zacnego, jeno

ozdobnego, poniewa od

s ródem

sposobem,

swych bierzemy,

ozdoby

i

na poddanych

zwyky honory

i

ozdoby

przychodzi...*

Wyliczeniem tych honorów
»ozdób« zakoczy mówca, ku zadowoleniu Jadwiszki, która, jak
to atwo zrozumie, suchaa wynurze podkomorzego z uczuciem, jakby j brano na mki.
i
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V.

miesice przepdzi chory riursk
przy akompaniamencie brzesku zota, przegldajc
wielkie dary
prezenty królewskie, w miem upou,
jen
które niós szumny tytu starosty mereckiego.
Sowa podkomorzego przemyskiego speniay si
Jakby jaki sen zoty o dukatowym blasku.
na »honor« i aska królewska bogactwo, a w dodatku do tego wszystkiego i Jadwiszka wraz
z dwiema czciami kamienicy Jakubuszowskiej we
Lwowie. Istny róg Amaltei — Fortuny umiech ra^liodowe

i

Spyn

i

dosny.

A pan Wypyski coraz gbiej zapuszcza niewód, celem poowu ryb zotych Skoro za król
opaci mu si ju sowicie, to i Jadwiszka powinna
uczyni to samo, bo i dla niej si przecie powici ten rycerz nadobny.
Z takiego punktu zapatrywania wychodzc,
nikt nie móg mie jakichkolwiek zarzutów co do
darowizny dwu czci kamienicy Jakubuszowskiej
na jego, Wypyskiego,
wasno. Jako
w rok przeszo po lubie zeznaa Jadwiszka w grodzie warszawskim *),
darowuje
zapisuje swemu
maonkowi po wieczne czasy swoj kaijiienic we

wyczn

e

i

Lwowie. Wszystko to, co Anna uszkowska bolera
macierzyskim okupia, wszystko, co wyprocesowaa
na krzykliwej ssiadce, miao sta si obecnie wa-

snoci

jej

zicia,

bez

adnych zarzutów

ani

za-

strzee.

By

e

to cios srogi dla pani

nawet jeszcze
*)

w

ciwili,

Anny, tem

bardziej,

gdy penomocnik

Donat, grodu warszawskiego 49

p.

133.

Wy-

.67

w tutejszym urzwspomniany dokument,

pyskiego jecha do Lwowa, aby
dzie radzieckim oblatowa
ona nie zasypiaa sprawcy

ssiadk swoj

z

Ann

Szwarcow. Niedawno uzyskaa od króla zupenie
formalny mandat, nakazujcy rajcom, aby przyspieszyli zaatwienie sporu z ssiadk, a na mocy tego
mandatu komisja miejska rozgraniczya jak najdowasno obu kobiet. Pani Anna uszkowska zdawaa sie by u szczytu swoich marze
spacanie dalszych dugów
o »wasnym kcie«, bo
mowskich szo bardzo rano, niewtpliwie przy

kadniej

i

pomocy kasy

Teraz

królewskiej.

przecite zostay intromisj

jej

oto marzenia te

wasnego

zicia, który

po tym akcie nie mia nic pilniejszego do czynienia,
jak sprzeda obydwie czci kamienicy Jakubuszowskiej mieszczaninowi lwowskiemu Jakóbowi Szolcowi za 5 500 zp. Spisano bardzo dugi i bardzo
formalny kontrakt*"^), zapisano go w aktach radzieckich lwowskich pod r. 1610 i odtd ginie w aktach
lwowskich wszelki lad po Annie uszkowskiej i jej
córce Jadwiszce. Zapomniano o nich powoli w miecie — a sielanka nasza z bruku lwowskiego i p iaców warszawskich przenosi si w ciemne bory li-

a

tam, gdzie Niemen przyjmowa w objswoje rzeczk Mereczank i gdzie niedaleko od
Trok rozsiado si miasteczko Merecz z zamkiem
murowanym na wzgórzu.
Tutaj osiedli Ichm pastwo Wypyscy, jako

tewskie
cia

starostowie, bez jurysdykcji grodowej, tu przy
dej parze

')

koci swe

Acta cons.

t.

48

stare

p.

1090.

i

mo-

sterane przytulia pe-
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wnie

i

Anna uszkowska*). Czuy
kupi za pienidze, uzyskane

pani matka

zi zdoa ju

jej

ze

sprzeday kamienicy we Lwowie, cae miasteczko
Grodzisk
Wol grodzisk w ziemi sochaczewskiej
od niejakiego Okonia**).
Wadysaw IV. cierpia zapewne bardzo na
widok tych wszystkicli obrotów pieninych, których ródem
osi bya jego namitno, a cieri

i

kpi przedewszystkiem. Tak kady zgorzkniay czowiek szydzi z pazów, wijcych si u nóg
jego, tak kady pan wielki z pcgard patrzy na
pic,

chciwo sug

swoich.

Da

starostwo mereckie, ale

ca

Rzeczpospolit zjadliwy
równoczenie obieg
kalembur, którego autorem mia by on sam, e to
mianowicie
censt^).

ju

nie capitaneaus merecertse ale meretrl-

Ostrze tego dowcipu zwrócone

przeciwko

byo

wprost
Jadwiszce, ale nie osabio ani na mo-

ment mioci, któr król gorza bez przerwy, ani
demonicznego wpywu Jadwiszki, któremu ulega.
lasów litewskich, w poowie drogi midzy
Grodnem a Trokami, wród echa rogów myliwskich i grania ogarów, pod poetyck stra >Silviludiów«K Macieja Sarbiewskiego rozgrywa si dalej
coraz
romans królewski, trwa sielanka. Tylko,
mtów
wicej
coraz
si
padaj,
ni
dusze cienie na
gromadzi u dna puharu z napojem miosnym. Król

Na

tle

e

*) Poycie Wypyskich opisa z pewnem prawdopodobiestwem historycznem p. Wincenty Rapacki w powieci p. t.
„Grzeciy Królewskie". (Wysza w r. 1908 pod zmienionym tytu-

em

W

licie do autora owiadczy p. Ra„Kostka Napierski").
rzecz ta jest prawie wycznie
uprzejmoci,
packi z
przez niego pomylan fabu powieciow.
**) Metr. kor. t. 185. p. 622.
*) p. jczyski. Meretrix kobieta lekkich obyczajów.

ca

e
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coraz

wiksz niemoc zoony,

bardziej

leciwa,

a

midzy

nimi

Jadwiszka coraz
ten nieszczsny

ca

n
o
•N

I3

'Wy pyski

z

jednej

strony

i

nieszczliwa

Cecylia

zabobonnym strachem przejta królowa.
Lasy mereckie byy dla Cecylji Renaty ró-

^Renata,

170

dem

wszelakiego nieszczcia. Za kadym powrotych ukochanych knieji chmurniao dla niej
oblicze królewskie, król stawa si bezwzgldniejszym, coraz bardziej szorstkim, odpychajcym. Baa
si tedy królowa tego demona, lenego chochlika,
a widmo Jadwiszki przeladowao
cigle, widmo
ze, niedobre, wydzierajce szczcie rodzinne i serce

tem

z

j

maonka.

Raz nawet

w

Daugnach.

w

gocinie

e

u Albrychta Radziwia, uczua Cecylja Renata,
kto; sam w alkowie
mocno
do bólu
ciska za rk. Nikogo innego nie byo w alkowie,
ale tak królowej, jak i wszystkim, którym to zdarzenie opowiedziaa, zaraz -przysza suspicja na

bdc,

j

a

metres niegdy królewsk z bezwstydu i publicznej
niesawy o czarodziejstwo sawn, jeeli by czego
nie knbwaa przeciwko pobonej królowej*.

A
nieraz

król co roku prawie wyjeda do Merecza,
po Kilka miesicy tam przesiadywa. Bo o-

wów by cora^ ciszym z powodu nadmiernej otyoci trapicej go choroby,
dyskretni dworacy,
notujc skrztnie kady wyjazd królewski na Litw,
etfl^

i

dodaj zawsze,

e

król

»owami si bawi«.

Miny ju

jednak czasy, gdy ks." ;Sarbiewskl
pisa przeliczne » Zabawy lene« i woa:
miki wietrze
wonne zioa,
„Pój si kwiatów woni,

„Pieszczotliwy!

„Pocho w

siebie

„Niech Iwe wianie pot obetrze,

„Co królowi pynie

z czoa...."

Jezuita, towarzysz owów WadyIV-go, który Bersztaskie bory z nim przebieg i w Solecznikach do porannej rosy si modli,.

Ztotousty

sawa

I

oKH>Niit;PoLi'NL;in- Swjci.f,l/rA GR/ca^ 1?xuin

KRÓLOWA MARJA LUDWIKA, DRUGA
(Wedug

r.

etc rrc nre

ONA WADYSAWA

sztychu Wilhelma Hondiusa).
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—

W

ks. Maciej
Kotrze pod drzewem siadywa
Sarbiewski leg ju na spoczynek wieczny w kole•giacie warszawskiej, gdy z innej strony rozlega si

—

potrca niechci
pocz zgryliwy piew gfjli
^tumy szlacheckie, zgorszeniem je poi...
To Wacaw z Potoka Potocki brzka szywyrzutem*).
derstwem swojemu królowi
i

Turczynem szuka sawy w mieczu,
„Puciem cug pieszczony Wenerze w Mereczu...
Mijay lata. Król owdowia i po raz drugi si

„Gdy mi broni

z

-oeni z Marj Ludwik — a dalsze dzieje romansu
skryy si w mrokach lasów litewskich.

O Jadwiszce w tych czasach nic ju nie sycha o jej synu, wspomnianym ju Konstantym
'de Waza slych zagin I byaby tajemnic zupen,
gdyby nie porednia wiadomo o dacie mierci
i

Jana Wypyskiego.
1647

Chory nurski umar przed dniem
w tym bowiem dniu mianowany
r
,

nastpc

na urzd

chorego

18 grudnia

zosta jego
nurskiego Zygmunt

Pogorzelski**),

W

miesicy póniej, bo ju

w

kwietniu
IV-ty
w ukochanym przez siebie Mereczu w nieobecnoci
królowej. Jest przypuszczenie,
umar na rkach
kilka

umar

nasrpn^fego

Troku

i

król

Wadysaw

e

Jadwiszki...

Równoczenie od wschodnich granic Rzeczy-

una wojny kozackiej.
na
zostaa
sama
wiecie, a nad jej
Jadwiszka
nagromadzio si tyle ludzkiej nienawici, tyle

pospolitej rozgorzaa straszna

gow

*)

W.

Potocki

**) Metr. kor.

:

Jovialitates.
t.

189., p. 736.
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posdzenia o czary, taka ogólna pogarda
czya, jako

osob nieznanego

j

oto--

a niskiego pochodze-

podej kondycji, e zmiowania u tych, co popo mierci opiekuna i kochanka, znale
chyba nie moga. A gdy si zway ponadto, z jak,
zapalczywoci rzucali si zwykle krewni
na
jego majtek, ile wdów, nawet nie tak niezwykych
znachodzilo si w ndzy bez adnej
i osawionych,
prawnej ochrony — to moe przecie dalsze jej losy
dadz si zwiza z opowiadaniem Panasa o losachnia

i

zostali,

ma

Marelli

w

pierwszej sielance Zimorowicza.

Wspomnielimy ju

przedtem,

e

znan bya

Zimorowiczowi jaka Marella. majca kochanka dostojnego, który w wirydarzu swoim sadzi ^carskie
korony «. Otó ta Marella » niewidzianej piknoci,
do kraju przeniesiona zimnego, bez pochyby z raju c
doznaa póniej wszystkich goryczy w^ygnania i ndzy do tei-.o stopnia, e »kto si nie leni,
a ona sama, »jak^
moe twoim zosta panem «

—

—

ponka lena
stoi szpetnie

bez

fruktów, bez pana, bez^ latoroli

pokrelana«.

Jeeli tak, to

atwo

by

moe,

e

sielanka tak.

piknie na bruku lwowskim rozpoczta, skoczya
si na bruku Iwow-kim, ale smutnym, dramatem^

ndzy

i

opuszczenia.

AMOR

Z

PASTORAEM.

(Z ycia Ormian lwowskich).
I.

...Niech was Bóg- bogosawi na niebie i ziemi,
na ldzie i morzu, od strony anioów i ludzi i we
wszystkiem kwitn pozwala, w zaszczytach i sawie
córkami waszemi...
na ziemi, z synami
i

cha
2.

Takie niosc bogoslawie>two, stan patrjarkatolikos ormiaski Melchizedech w dniu

—

maja 1626 we Lwowie.

Pobonym szmerem

—

odrzeka mu
»amen«
zdawao, jakby po niej
przelecia ptak srebrny z wieci od dalekiego
Araratu i wynionej armeskiej ojczyzny. Sam
patrjarcha nawiedzi swe wierne we Lwowie i w ów
bujny kawa Orjentu, który od wieków kry si
dokoa katedry ormiaskiej, tchn nowe wspomnienie utsknionej macierzy. Wiec si rozdyszaa dzielnica zawrotn, prawdziwie wschodni fantazj hymnów radoci i powitania. Jak z trybularza, kiedy
do spadnie kadzida wonnego gar i unios si
kdzierzawe smugi, kadc w niebiesk^ pomierzwiow aureol
tak arabeskowo kady si i rozbiegay witalne sowa wród patrjarchy i wiernego
ulica

Ormiaska

—

i

tak

si^

:
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mu

ludu.

miasta,

tomków

oto »do tego, od Boga zachowanego
ukochanych wielkiego Owieciciela po-

Bo

do

—

przyby

—

»do wierMelchizedech
nych i prawowitych synów matki wiatoci Eczmiadzyn, do najsprawiedliwszych i najrozumniejszych sdziów i caego ludu wiernego, wszelkiego
przyby on, katolikos »wysokiej,
wieku«
stanu
witej i wielkiej stolicy Eczmiadzyn«.
Z nim razem wspomnienie nieszczsnej, obcym
panom ulegej ojczyzny, wielkiego miasta Ani, co
tysic liczyo kocioów. Kadzielne dymy klasztoru
Eczmiadzyzkiego i Wagarsciabal, armeska stolica
niosa pozdrowienie dzieciom swoim, we Lwowie
i

on,

—

mieszkajcym.
Ale potomkowie

w.

Grzegorza Owieciciela
zanadto byli kupcami, a *katolikos« zanadto Ormiadrugi mogli si zaninem, aeby tak pierwsi, jak
dowolni dymem kadzide. Zrozumieli te odrazu,
patrjarch do
nie sam tylko sentyment sprowadzi
chodzi tu raczej o pienidze,
odlegego Lwowa,
nie tak aa patrjarcha znowu wiedzia dobrze,
two przyjd mu postrzyyny przebiegych owieczek.
Byo to bowiem po mierci biskupa ormiaskiego
Miesroba, kwestja za jego nastpcy, jak zwykle
w kociele wschodnim, stawaa si teronem wielkich
operacji finansowych, a pienidzy bardzo potrzebowa wanie katolikos Melchizedech. piewano tedy
i

e

e

e

hymny Dioskura piew seraficki z wykltym przez
koció rzymski dodatkiem Piotra FuUona, ale równoi

czenie patrzyli Ormianie bystro na palce patrjarchy
a zwaszcza nie podobay si im tajne jego knowania z modym ksidzem, a wielkim hulak, Mikoa-

176

e

jem Torosowiczem, Obawiano si po prostu,
ka^olikos, przekupiony przez Torosowicza,
wywici
go na biskupa z pominisiein praw gminy ormiaskiej, która wspólnie z duchowiestwem sama wybieraa kandydata na t godno.

Obawy nie byy ponne, a wzajemna obawa
podejrzliwo doprowadziy do sceny bardzo dramatycznej
niepowszedniej. Oto pewnego wieczora
zamkn si patrjarcha sam na sam z Torosiewiczem w ormiaskim kociele w. Krzya na przedmieciu
cichaczem pocz go wywica na biskui

i

i

Wród

pa.

ótym

ciszy nocnej, przy

woskowych prawi
rosowicz klcza u

blasku

wiec

dug
stóp

wschodni liturgj, a Tojego
przyjmowa wicei

plamami wiata patrzya noc na
niezwyk ceremonj, z zaktków wityni dugie
wypezy cienie, a twardych wyrazów ormiaskich
gos ama si i brzmia jako nieswojsko wród
IVIigotliwemi

nia.

ciszy nocnej

lege

i

i

szelest

pustkowia: tylko hukanie

sowy od-

skrzyde nietoperzy odpowiaday na

psalmy...

Nagle;
pocza si podnosi pyta, kryjca
podziemia kociene, a z gbi dolecia grony brzk
szabel i jakie zmieszane gosy. Zdawao si,
chór duchów nocnych przybiea uczestniczy cere.

e

monji, a

ska

i

w

katolikos

e

zabobonn bya bardzo

nacja

ormia-

wierzca, wic poblad miertelnie
mrowie przeszo po plecach przyszego

czary
i

biskupa,

Duchy

—

jednak nie byy, a tylko erespochan
i
starsi narodu ormiaskiego, którzy
galerj przybiegli do kocioa, aby
to

senior nacji

podziemn
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W

przeszkodzi aktowi i uroczycie
niemu
przeciwko
zaprotestowa. Jako kilkanacie
czarnych, brodatych postaci rzucio si do stopni
otarza z krzykiem wielkim,
paczem a wyrywaniem wosów z gowy woa poczy na patrjarch,
aby zaniecha obrzdu. On jednak, zrozumiawszy,
e do czynienia ma tylko ze swemi owieczkami,
a nie duchami, przybra odrazu stanowcz postaw,
a gdy erespochan wraz ze starszymi narodu, dajc
upust wschodniemu swemu temperamentowi, poczli si szarpa z patrjarch, a nawet wydziera
mu z rk Torosowicza, katolikos, zapominajc o wasnej powadze, potrzsn gronie krzyem, który
trzyma w rku i wymyla im pocz tak nieprzystojnemi sowy,
wstyd je byo powtórzy wspóczesnemu historykowi Ormian, Arakieiowi.
Nie wiedzie, czy tak samo zawstydzi si erespochan i starsi narodu, ale w kadym razie grubiastwo katolikosa podziaao na nich uspakajco.
Wyszli z kocioa, niosc ludowi wiadomo o samym fakcie i moliwych jego nastpstwach. Lud
pocz si burzy, a na drugi dzie rano ulica Ormiaska przedstawiaa fragment dnia sdnego. Wród
piekielnego harmideru wyleciay szable z pochew,
kobiety wydzieray kamienie z bruków, w chuczu
t. j. w sali obrad sdowych wrzao, jak w ulu
Synowie matki wiatoci postanowili rozsieka
czas

jeszcze

e

;

patrjarch

Ale

i

w

roznie biskupa.
zamiaa si do nich

na szablach
tej

chwili

wisto skrzywionym

grymasem

satyra.

rzeczy-

Stany

przed oczyma dugie pozwy, olbrzymie koszty, a

kupieckim

by

naród ormiaski,

wic

szable

e

spady
12
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powrotem do pochew, a kalkulacja wypada w ten
sposób, e lepiej byo uzna Mikoaja Torosowicza
Z

biskupem.
Uznali go, a fatum dziejowe znowu skrzywio
si piekielnym grymasem. Bo sta si Mikoaj To-

kltw

rosowicz

swojego

narodu

i

nieszczciem,

przyczyn »wielkiego alu i paczu, a prawie krwawych ez wylewania «. Jako by to temperament

W

nieposkromiony.

czasach renesansu

byby móg

stanowi ozdob tronu Aleksandra VI., w siedmnastym za wieku budzi tylko powszechne zgorszenie.
wieckich nawyczek, rozszalay
Peen fantazji
wród uciech ywota, wród pieni, kobiet i wina
dziery pastora ku swojej tylko korzyci, sam wyniosy, dumny, samowolny, z lisi przytem czy
wschodni przebiegoci, nie cofajcy si przed
adnym rodkiem prowadzcym do celu.
Lud ormiaski martwia ze strachu przed
gniewem Boym, bo oto na paacu arcybiskupim
usiad amor zotoskrzydy i miasto hymnów raonofizyckich zawiód canzon miosny i » dobre myli«
namitne
Arcybiskup porwa z klasztoru zakonnic Helen.
i

:

Groza pada na rzesze wiernych, bo oto splusudzy Pascy
gawione zostay sprzty kocielne
cierpieli niewymownie
i

:

Arcybiskup zastawi aparat katedralny, a du-

chowiestwu
I

grozi,

e

gniew targa

arcybiskup handlu si

dawa, kupujc

je

w

koci mu poprzetrca...

pocz serca ormiaskie, bo
ima pocz konie sprze-

czasie wizytacji

i

kanonicznych.
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A

obaw, zgroz

potgowali
i

uczeni,

griiew ludu

ormiaskiego

Biada

Eczmiadzynu.

jamuny dla patrjarsprzeday olejów witych, zy wylewali
a poboni anardraci, co za posug duchown

newiragh, delegat

chy

i

wysacy

jeszcze

do zbierania

adnej nigdy nie brali zapaty, agitowa wartabied,
dolitor z lask trójramienn co nad biskupy nawet
orzeka prawo kanoniczne.

bawicy
Doszo wreszcie do ostatecznoci
we Lwowie wartabied Grzegorz rzuci
Torosowicz broni si
na arcybiskupa kltw.
pokor gwatem, bezprawiem i apelacj, a wród
wzajemnych niesnasek pocza w gozamieszania
i

wanie

i

i

wie jego dojrzewa myl przyjcia unji z kocioem
rzymskim. Gdy wic spór doszed do kulminacyjnego punktu, a katolikos Mojesz, nastpca jNIelchizedecha, wysta drugiego swego delegata, wartabieda Chaczadura dla zaatwienia kontrowersji, Torosowicz uda si do kocioa Karmelitów
tam wyznanie wiary r/.ymsko katolickie...
i

zoy

I znowu niemiosiernym grymasem zachichotao fatum dziejowe po nad ulic Ormiask, a take
nad
samego Torosowicza Rozpacz ogarna
podyktowaa
tumy ormiaskie
rozsiekania
arcybiskupa
rozniesienia go na szablach. Ale zanadto kupieck bya nacja ormiaska
wic skoczyo si tylko na wysmarowaniu sadz portretu
Torosowicza i przebiciu mu (t. j. portretowi) czoa
gwodziem. Zniewaga ta obesza bardzo arcybiskupa
bo w uporczywym a dugoletnim procesie, który
wyprzedzi przyczenie si Ormian do unji, ali

gow

i

ch

i

—

12*
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si on

ze

niejednokrotnie,

e

owieczki jego

»murzyna

uczyniy*.

Wysmarowanie te

wiksz

portretu

sadz byo jedyn

satysfakcj przeciwników

uiiji, bo za Toroduchowiestwo
sowiczem stano, jak jeden
Ludwika
caa
katolickie, Jezuici, królowa Marja
polska spoeczno Lwowa razem z magistratem.
Unja w4c z kocioem rzymskim staa si faktem
dokonanym, mimo caego szeregu póniejszych jeszcze sporów i burzliwych zaj.
przyMyli si jednake Torosowicz sdzc,
jcie unji zapewni be/karno jego yciowym nawyczkom. Duchowiestwo katolickie z nuncjuszem
Pignatellim i arcybiskupem lwowskim poczo wglda bystro w ycie domowe Torosowicza i wypowiedziao przedewszystkiem mierteln wojn amo-

m,

i

e

gniedzi si w

rowi, który

salach

paacu arcybi-

sn

jedna z tych wielkich ludzkich
namitnoci, szalejca jak burza nad yciem, zamieszkiwaa w domu i sercu arcybiskupa, bo szermierze
przemoc, zamali
kanonów kocielnych, amic
take ycie jednostki ludzkiej i dokonali prawdziwej

skupiego.

I

j

tragedji.

Alioci swojej

nie

chcia si

pozby

Torosoformalny spisek

za adn cen Uknuto wic
gwatem a potajemnie uprowadzono wspomnian
ju wyej Helen. Znalaz si nawet jaki amator
midzy dworzanami królewskimi, który za sowitem
wynagrodzeniem oeni si z »arcybiskupi westalk«

wicz
i

ak powiada uczony Teatyn wspóczesny, Alojzy
Marja Pidou. Oczywicie maestwo nie mogo byó
trwae, a osobliwy maonek, przeputaws-zy w po-
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spiesznem tempie posag,
we Lwowie, zostawiajc

stw

sam

j

»westalk" porzuci
na asce losu i na pa-

clioroby...
I tutaj

zgorszenia

i

czy moe

zaczyna si co, co mimo publicznego
caej kanonicznej niewaciwoci wiado wiernoci Torosowicza oraz o serde-

cznych sprynach,
a podstpn dusz.

które

kieroway

t

niesforn,

Porzucon a chor »westalk« przyj z powroprzez cae dwa lata jej cikiej choroby, nie
szczdzc kosztów, a »ku wielkiemu alowi i ustawicznym ludu narzekaniom < pielgnowa j a do
t-em

i

—

samej mierci. »Umara wic ta Helena
wiada z uczuciem ulgi O. Pidou, Teatyn
tylko w osobie dwu synów swych, którzy,

jak poi

ya

ze

ode-

—

brawszy wychowanie, mao daj nadzieji, aby si
wiele od sw«go rodzica rónili*.
Na jej pogrzebie omal
znowu caa nacja
ormiaska nie porwaa si do miecza. Arcybiskup

e

bowiem upar si, aby zwoki pochowane byy w ormiaskim kociele w. Krzya. Przedtem za »sarr
mackim zwyczajemc urzdzi bardzo wystawn styp,
na któr zaprosi swego sufragana
mnóstwo osób.
Rozdranienie Ormian doszo do kulminacyjnego
punktu, owiadczyli kategorycznie, e ormiaskiego
kocioa profanowa nie pozwol. Prefekt kolegjum.
i

teatyskiego posa w czasie uczty pogrzebowej Teatyna O. Anioa z perswazjami, ale arcybiskup nij^
chcia o niczem sysze, a owszem gwatem zatrzy^
mywa O. Anioa na stypie. Dopiero za wdaniem
si duchowiestwa aciskiego odstpi od swego
zamiaru
jak powiada kronikarz Teatynów Iwoi

—

wskich, ^zniósszy
tów, przy

dwiku

chowa westalk«.
Zdawao si.

ciao do kocioa 00. Reformamuzyki i organu ukochan po-

e

nastpi ju spokój, Ale
niebawem znowu "zgroza pada na cai ormiask
spoeczno, a kronikarz teatyski z ubolewaniem
»Torosowicz na miejsce zmarej modsz
notuje,
przyj pod nazw sucej*. Tego ju byo za wiele.
Za staraniem wic Teatynów i nuncjusza zwabiono
Torosowicza pod rónymi pozorami do Rzymu i tam
go przez lat kilka trzymano z nalenymi honorami,,
ale te pod siln opiek kongregacji de propaganda
tera/,

e

fide.

znowu w pocieszny grymas. Dziwn bowiem logik rzeczy Ormianie poczli nagle aowa swego arcybiskupa
i sta do Rzymu uprzykrzone proby, aby go uwolniono. Rzym waha si dugo, ale ostatecznie po

A

dziejowe fatum skrzywio si

szeciu latach niewoli wypuci Torosowicza...
I jeszcze dziwniejsz logik rzeczy powrót znienawidzonego arcybiskupa sta si pochodem tryumfaldo Janowa
nym. Na spotkanie je^o wyjecha
w konnenn
sufragan
i
Teatynów
prefekt kollegium
otoczeniu wszystkich alumnów i wielu innych Ormiani którzy przyjechali powita ródo tylu swoich

a

strapie,

w

wszystka

modzie ormiaska na

karetach

i

powozach.

Ruszya take

szlachetnych

ko-

Wystaniach, w uki i sajdaki
powikszy jeszcze Ormianin perski Bogdanbek, który wanie powróci z poselstwa do szacha
ozdobnie

ubrana.

wno

perskiego

i

wyszed o mil

na spotkanie arcybiskupa,

za przedmiecia

w

Lwowa

kosztowne przybrany
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w kapeluszu, zdobnym perami i brylantami,
licznym zastpem sug, którzy mieli na kraju sukien utwierdzone dzwoneczki i kóka stalowe, wydajce podczas pochodu »miy« dwik, a na czele
nieli mae chorgwie, na kocach dzid umieszczone.
polu urzdzili rajcy ormiascy uczt na
cze arcybiskupa, poczem odby si wjazd do miasta

szaty,
z

W

wród tumów ludnoci, »co si do okien iw ulicach cisna «.
katedrze ormiaskiej duchowiestwo odpie-

W

wao

uroczyste Te Deum, graa muzyka,
radosne hymny piewali w swoim jzyku
nikogo, ktoby odczu groteskowy grymas
ironi
fatum dziejowego.
..

Ormianie

byo

i

nie

i

zjadliw

VI.

DWAJ GOCIE

asBs:^

WJAZD STEFANA CZARNIECKIEGO.
Wita Lwów

wszystkich królów, wita kadegotryumfalnym pochodem zajedajcego, kadego arcybiskupa przy jego uroczystym
ingresie, hetmana, wojewod, kadego
nieledwie
dygnitarza, co wjeda w progi bramy halickiej,
starost,

w y go mury

pewien zawsze salw witalnych
miejskiej artylerji i gromkich wiwatów lwowskiego
pospólstwa. Jeeli jednak przy tych witalnych obchodach niekiedy tylko anio stawa tryumfu
mistyczny wykwita promie zapau, to tylko dlatego,
e utrapion bya zawsze lwowska Rzeczpospolita
lub

krakowskiej,

i

na punkcie

pieninym,

a

kady

burmistrz

i

rajca,,

choby niewiedzie jak szumn wygasza przemow
na powitanie, to musia równocze.4nie 7^e srntkien>
w duszy pomyle o prezencie dla dygnitarza i o teni
kady prezent, czy to u Ormian, czy u ydów
kupiony, na szwank finanse miejskie naraa i zwichniciem grozi budetowej równowadze.

e

W

chwili jednak, kiedy Stefan Czarniecki, zo-

stawszy wojewod ziem ruskich, odbywa tryumfalny
wjazd do stolicy województwa, do Lwowa, miasta

zapomiao

o wszelkich

finansach, a

sam tylko

try-

irs

•umf

i

dymu

wesele gorzay

w

baszt strzelay

z

trbami

z ratusza

By

i

bkitnymi smugi

sercach,

wieyc

i

miejskicli,

Te Deiim radosnem

grzmiay

katedry.

z

bowiem czas diiwnie podniosy dziwnie zaziemskim ogniem gorejcy, co jakby ostatni
to

bysk soca

i

przed zachodem, jakby wcielenie cudu,

jakich rzeczy niezwyczajnych,
kolenia,

które

ratunek, nie

patrzao

na

a wielkich, dla po-

nagy upadek
skory
a witych
cui

cakiem zrozumiaych,

i

downych.
Odrodzona

w mistycznych blaskach Jasnaj góry,
w czynie tyszowieckiej konfederacji zaskrzepa otrzsa
•si Rzeczpospolita

od najazdu, a ostatni

przyjació, pogromiony pod Magiero wem

umyka

z jej

nie-

Rakoczy,

w

swe góry siedmiogrodzkie. Zamilk
ora a z oparów jednego pobojowiska, jakie wówczas tworzya caa ziemia polska
szed gos olbrzymi, niby trba chórów archanielco tchu

na chwil szczk

skich,

goszcy chwa

imienia...

Stefana Czarnie-

zbawcy ojczyzny, herosa, tytana,
-co w chwili upadku gmach Rzeczypospolitej wzi
na swe barki, powtarzay wszystkie usta z podziwem
i czci najwiksz, a panegiryci suszyli swe mózgi
nad wynalezieniem sów górnych, najklasyczniejszych porów^na na cze tego, co ani z soli, ani
z roli... hetmanem mia zosta dopiero na
miertelnem. A równoczenie u polskich rubiey zamieray
serca molojcom kozackm na samo wspomnienie
^rabego psa«, na to samo wspomnienie .Karol Gustaw zgrzyta zbami, pieni si Chowaski
komuckiego. Nazwisko

ou

i

Tiikiem uchodzi Rakoczy.

Wanie

po pogro.mie Rakoczego,

rem promienny, zjecha

wieym

.Stefan Czarniecki

z

lau-

pocz-
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tkiem sierpnia 1657 do Lwowa. BDhater do miasta^
nad którem równie brzmiao jeszcze niewyg^ase
wspomnienie nadludzkiej obrony przed najazdem,

grzmia

w

jeszcze

powietrzu

zimierza, ostatnie byski siy

polskiego
lita

gos lubów Jana Kai

potg-i mieszczastwa-

mury jego rozpieray,

pen bya

powieci

i

a

caa Rzeczpospo-

sawy Lwowa

niezdoby-

tego, przedmurza Polski.

A wic

wjazd Stefana Czarnieckiego do Lwowabyt chwil, w której si syszy jpot olbrzymich
ptaków w powietrzu, chwil, której nawet napuszy-

przemowy panegirystów, ani jezuickie hody
nie zdoay.
Nadszed wreszcie dzie siódmego sierpnia
powiada wiadek wspóczesny*)
pogodny nadspodziewanie po wczorajszym deszczu, dzie przeste

obniy

—

—

znaczony

w

na

wjazd

uroczysty.

Czarniecki

stan

pod Rzsn, gdzie obypod namiotem nocowa, a tymgotowa si na jego przyjcie. Z ude-

poudnie dnia

6.

sierpnia

czajem onierskim

czasem

Lwów

caym zegarzewiey ratuszowej

rzeniem- pierwszej nocnej godziny na

czyli o zmierzchu,
odegrano z
hejna na trbach
bbnach, który te powtórzono
ze witem dnia nastpnego, jako haso do zbierania
si orszaku powitalnego. A orszak ów, który ruszy
naprzeciw na pola midzy Rzsn a Lwowem, skai

*) Szczegóy pobytu Stefana Czarnieckiego
we Lwowieczerpiemy z rzadkie] dzi niezmiernie broszury wspóczesnej
której tytu
„Iiigressus illustr. ac Inclytis D. D. Stephani iti
Czanica Czarniecki, Terraruni Russiae Palatitii, Petricov. Covlen.
et Ratnensis praefedi — Leopolim Metropolitanani eiusdeni Russiae urbem, post Hungaros, Cosacosgue et Yalachos ac Molda:

vos insignibus aligiiot cladibus

Sumptibus G. Forsteri 1659".

affectos.

Anno

1657.

Dantisci..
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si przedewszystkiem z cechów wszystkich z insygniami i chorgwiami, urzfjdu radzieckiego na
rydwanie ratuszowym, bogato przystrojonym i konnej szlachty, na czele której stan starosta lwowski
Jan ^Iniszech. Na polu pod namiotem przemawia
do wojewody ziem ruskich najpierw imieniem szlachty Piotr Ozga,
podkomorzy ziemi lwowskiej,
imieniem za miasta Walerjan Aiembek, rajca
lwowski.
"dal

Nastpnie ruszy cay orszak porzdnie sformowany w stron miasta
Przodem postpoway oddziay piechoty, zbrojne,
utworzone z rzemielników lwowskich i uformowane
na sposób wojskowy a bardzo liczne. Za nimi Ormianie na koniach tureckich i arabskich, we wschodnie rzdy przybranych, sami strojni i zbrojni, ze
wschodnim »perskim i trackim* przepychem przedstawiali »miy dla wszystkich widok«, jak powiada
nasz sprawozdawca.
Postpowaa dalej kohorta

modziey

lwowskiej,

z

samych synów patrycjuszo-

wybrana, w liczbie dwustu gów, ustrojona
w kapice od zota szaty mieszczaskie narodowe.
Szaty te jednak niebard/jo si podobay autorowi
naszej broszury, bo twierdzi, e ta modzie wicej
miaa blasku na sobie, anieli podziwu u widzów.
Potem szed oddzia onierzy miejskich przy odgosie trb i bbnów w wyuczonym ordynku, który
naturalnie przypomnia autorowi natychmiast rzymsk aren,
Za nimi, a przed samym wojewod jecha orszak szlachty, konno, zbrojno buczucznie, w liczbie
trzystu »lub wicej* osób. Tu ju nie byo jedna-

wskich

i
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kowego

ani ordynku.

stroju,

w

w

Jechali jedni

lam-

narzuconych na rainni,
miona,
pancernych znaków
towarzystwo,
w byszczcej, polerowanej zbroji. Kady z osobna
wystpi, jak tylko móg okazale, tote nic dziwnego
>podziw by wielki wród patrzcych«.
Niektórzy chwytali za oczy widzów nie tylko
parcich, inni

rysich skórach

e

z

powodu barwnego

stroju.

Im

byo

bliej

woje-

wody, tem gciej onierzy i pukowników, wojennych towarzyszy pana Czarnieckiego, ogorzaych
okrutnie w subie wojennej i rycerskimi czynami
wsawionych. Znaa ich ju wonczas caa Rzeczpospolita, tych rycerzy, upadej Ojczyzny obroców,
-zna ich take Lwów, wic palcami sobie pokazy-

wano

i

gono wywoywano

tych, co najdzielniejsi,

w

kadej koronnej potrzebie zawsze pierwsi
co
twarze, mieczem
•stawali. A im si poszczerbane
miae z dum radoci,
i znojnym potem zorany
koo kochanego wodza jadcym.
i

A

on

sam,

Stefan

a dzi ju wojewoda

ruski

Czarniecki,
i

senator jecha jak orze

poród drobniejszych sokoów

osp

zorana

i

regimentarz,

szabl pocita

i

kobuzów.

twarz jego,

Raba,

o dugiej

zotem podniebieniu, co mu je kula armatnia wyrwaa,
nie miaa, w tej chwili tryumfu,
owych gronych bysków, które strachem przepeniay najmniejsze nawet serca nieprzyjació. Jecha
radosny, na wiernym swoim koniu, tym samym, co,
brodzie

i

sn

znacznie póniej

nem

egna

w Sokoówce

na

ou mia

W

miertel-

hetmana umierajcego.
tej jednak
chwili radonie strzyg uszami, bo tu obok dwu
trbaczy wojenn grao pobudk.

102

zbliajcemu si do miasta orszaków?
kamienny
forteczny gród^
dziesitkiem wieyc, piknie w socu byszczNareszcie

zamigota
z

w

oczach,

i

druga salwa artylerji miejskiej, a ju
bramie halickiej zsiada z konia pan Czarniecki
i
z nim
wszyscy jego towarzysze, aeby starym
obyczajem, piesz3 przej ulic Halick
do kacych. Jedna

i

w

a

tedry.

W

kiego

powodu wielbardzo si powoli

krótkiej cnej drodze, która z

toku

i

ciasnoty miejsca,

dugo odbywaa, towarzyszy bohaterowi

wszystkich polskich wspóczesnych pobojowisk prawdziwie
wojenny alarm. Grzmot dzia guchy a donony
i

miesza si

grzechotem rcznej strzelby, póhaków
i samopaów, bo strzela kady mieszczanin,
kady
onierz, ku czci wodza i zbawcy ojczyzny. Kto nie
strzela, ten okrzyki wznosi radosne i tak si czyni gwar ogromny i radosny
do samego proga
katedry, gdzie kapitua czekaa na wojewod z krzyem, magistrat miejski, tumy pospólstwa i kanonik
Wojciech Pigowski z przemówieniem.
z

a

Mimo wielkich sów i biblijnych zwrotów prze*
mówienie to nie czyni wcale wraenia przesady^
Fakty tylko przytacza ks. kanonik Pigowski, a one
same za siebie przemawiay i uprawniay zupenie
do takiego zakoczenia
»Ty jeste ów
wojenny od modoci swojej. Ty ska, na której
podstawa królestwa ugruntowana i sam dom Boy, który Ci tu wita caem
sercem. Ty jeste
kolumn zot, na srebrnej
podstawie, na której szczycie wieniec niemiertelnoci zoy potomno. Ty jeste synem mdrym.

m

ow

193

którego susznie cieszy si matka, Ty chwaa
Jeruzalemu, rado Izraela, Ty pociecia ludu Twoz

jego.

Poniewa dziaae mnie, wzmocnione

rka Paska umocnia Ci,

Twoje,

serce

bogosawi Ci
I nie

bd

przysze wieki*

pomyli si kaznodzieja

jest

przeto

..

katedralny, ale

do którego owe wieszcze sowa byy skierowane, nie lubi wcale dugich cratorskich popisów.
Na acisk przemow kanonika, odpowiedzia krótko po polsku, a mowa jego, jak powiada autor
broszury, z której czerpiemy, trwaa wszystkiego
pó kwandransa i nie przypada mu wida wcale do
gustu, gdy nie uzna za stosowne przytoczy jej
nawet w streszczenia. Có bo móg powiedzie na
ten,

kwieciste

mowy zawodowych

oratorów,

ów

»pies

orze spada z góry na wrae zapowiedzie
móg ów, któremu kula pod
co
stpy,
Monasterzyskami podniebienie wyrwaa, a druga
pod Batowem nog przebia, ów, co ycie cae
co niby

raby*,

sucha

tylko

wymowy

armat,

zgrzytu koncerza,

skrzyde i proporców husarskich? Pewnie
takiego, coby wywiczonym w jezuickich kole-

szumu
nic

smaku przypa mogo.
Tymczasem dziekan katedralny, ukasz Witkowski, rozpocz naboestwo, któremu razem z organami przygryway wszystkie miejskie armaty,
gjach retorom do

umieszczone

na murach

miejskich,

basztach

i

bra-

póhaków.
chorgwie husarskie,
dwie
stany
rynku
na
A
cae obywaza niemi puk piechoty niemieckiej
telstwo miejskie. Po naboestwie poszed Stefan
Czarniecki piechot przez rynek lwowski do paacu
mach

i

caa

milicja miejska z

i

13
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mieci si w rynku w domu
oznaczonym. Chyliy si przed nim
sztandary cechowe, gray rusznice i póhal^i, to
znowu muzyka, to wreszcie przeguszajce wszystko
entuzjazmu pospólstwa lwowokrzyki radoci
arcybiskupiego, który

dzi liczb

9

i

skiego.

W

paacu arcybiskupim odby si wspaniay
który zakoczy uroczystoci dnia owego.
Nazajutrz odwiedzi Czarniecki koUegium jezuickie,
gdzie prowincja Jezuitów Andrzej Sikorski, w otoczeniu caego kolegjum, wygosi dugie przemówienie po acinie. Czego tam nie byo w tej mowie:
wszyscy bogowie greccy i rzymscy, Homer, Patromówca odwoywa si do caego wiata
kles, AL^ides
kaza mu na swoje pytanie odpowiada, parafrazoimi »Stefan«, wieczy niem bohatera i t. d.
Zaledwie Czarniecki krótkiemi sowy po polsku
obiad,

—

wa

a

odpowiedzia,

tu

znowu jeden

uczniów koleperor, w której

z

gjum jezuickiego z now wystpi
Bellona spacerowaa po Scylli i Charybdzie, zodjak
topi si w morzu Batyckiem, Mars z Pallad pod
boki chodzili, a

szczliwych

Ateczyków

uwaa

mówca

za nie-

e

Czarnieckiego nie
tego powodu,
pomieci w^ rzdzie swoich bohaterów...
Wojewoda krótko odpowiedzia i tak to trwao
przez cae trzy dni pobytu jego we Lwowie, Coz

mog

odbywaa si

dziennie

nowi gocie.

uczta,

Cay Lwów

a

na

niej

coraz to

przesun si wówczas

obok osoby Czarnieckiego, jak w barwnym kalejdoskopie
dygnitarze wieccy z ks. Dymitrem AViniowieckim na czele, kanonicy, mieszczanie, sza:

19.'

caa chmara mnichów, ile ich tylko
lwowskich
klasztorach.
'byo po
Powoany przez króla do Krakowa, wyjecha
wreszcie Czarniecki z gocinnego miasta, odprowa•dzany i egnany z takim samym ceremoniaem
i orszakiem, jak przy powitaniu.
•chta,

a wreszcie

13*

POBYT

JÓZEFA PONIATOWSKIEGO.

KS.

Jesieni roku 1874 ogoszono po wszystkich
dominiach galicyjskich dekret nadworny
miastach
wiadomoci,
na czas grocej wojny z Turcj^
z
utworzony zostanie w Galicji ochotniczy korpus
jazdy, skadajcy si z 300 towarzyszy i 300 pocztowych. Przymusowy werbunek do szeregów armji
austrjackiej nie wystarcza jako. Trzeba byo zaapelowa do rycerskiego ducha modziey polskiej^
i

e

da

jej

uud,

e w

narodowych

suy

szeregach,

zwabi na ochotnika nadziej odu wikszego, piknym polskim skusi mundurem.

Wic
zupenie na

formowano

mod

wojskowy
Te same mundury, ten

galicyjski korpus

polsk.

sam podzia na towarzyszy

ywcem

do tego

stopnia,

e

i

pocztowych, wzitym

pokrcono sowa na

niemieckie »towarziken« i»posdowen«. Dla modziey
galicyjski
szlacheckiej znalazo si zapewnienie,

e

nawet w czasach pokojowych uwaanym
ma by za korpus narodowy (N a t io n al c o r p s)
a pocztowych, czyli pachoków werbowano zwykym wówczas sposobem, »mit Pauken und Tromkorpus,
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petten«

miasta

i

przy piewie
przedmiecia.

i

muzyce,

obchodzc

wsie,

Tak powstali austrjaccy uani.
Zasad przy ich formowaniu byo take oszczdzanie ludnoci miejscowej. Poddanych galicyjskich
brano stosunkowo nielicznie, natomiast gsto rozmieszczone byy komendy werbunkowe na granicach
-okrojonej Rzeczypospolitej
stamtd gównie werbowano materja ludzki, za przykadem Fryderyka
Wielkiego, zmodyfikowanym o tyle tylko, e w miejsce gwatownego porywania ludzi do wojska prui

skiego tu zachowano wolny system werbunkowy.

Komendy werbunkowe odsyay ochotników
Lwowa, Przemyla i Tarnowa, skd poszczególne
szwadrony, po odbyciu pocztkowej musztry zebra
si miay w Bernie morawskiem pod dowództwem
•do

•chewaliera

de Hotze, Szwajcara, wojskowego rosyj-

skiego, póniej kirasjera austrjackiego, który

troch po polsku

Dowódc

i

zna miejscowe

umia

stosunki.

dywizjonu formujcego
si we Lwowie mianowany zosta ks. Józef Poniatowski i std jego gocina we Lwowiej i kilkumiesiczny pobyt na bruku tutejszym.
K?* Józef Poniatowski, by podówczas oficerem austrjackim. Wstpi do armji dnia 6. lutego
1780, jako nadliczbowy podporucznik (superumerarer Unterleutnant) do drugiego puku karabinierów
f(obecnie pierwszy puk dragonów)
pierwszego
lutego 1781 zosta rzeczywistym podporucznikiem,
24. wrzenia tego roku drugim rotmistrzem, 26.
lipca 1782 komendantem szwadronu, a 9. wrzenia
1783 trzecim majorem.
pierwszego

—
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W

tym charakterze przeniesiony on zosta
dniem 1. grudnia I78i do Lwowa, w charakterze
komendanta I. dywizjonu nowo formujcego si
korpusu galicyjskiego. Nominacja jego miaa charakter wybitnie polityczny i rzd austrjacki, wzgldnie,
rada wojenna cesarza Józefa II. obiecywaa sobie
wiele po modym bratanku króla polskiego Stanisawa Augusta By on bowiem widomym niejako
znakiem dobrych chci rzdu austrjackiego w kierunku stworzenia narodowego korpusu galicyjskiego
mia za wabika dla modziey szlacheckiej^
i

z

suy

Do

tego wszystkiego mianowano rotmistrzami

tego dywizjonu

hr.

Michaa Wielhorskiego

i

hr..

Piotra Wodzickiego.

Józef spieszy z objciem nowego stanowimu myli przy tem przywiecay niewiapomimo tego i nominacja jego
domo, .do,
miao dopiero z pierwszym
nastpi
przeniesienie
i

Ks

ska. Jakie

e

poowie listopada stan
swymi towarzyszami, którzy:
istniejcej podówczas we Wiedniu,

grudnia, on ju w
we LvvOwie razem

wyszli wprost, z

drugiej
ze

galicyjskiej gwardji szlacheckiej.

wojskowy, w urzdowym charakterze
stacjonowany, mia on prawo do bezpatnej kwatery
któr magistrat wyznaczy mu w kamienicy w rynku
pod nrem. kons. 155 (dzi rynek 1. 36, gdzie sklep<
Narodnej Torhowli). Byo to najlepsze pomieszczenie, jakiem tylko dysponowa magistrat ówczesny
wyznaczane bywao tylko najwyszym dostojnii
kom, przebywajcym czasowo we Lwowie. Przed
ks. Józefem mieszka tam genera Ronikier, hr.
Cortum (na II. pitrze), a z prywatnych lokatorów
Jako
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hetman Rzewuski
dzie w pierbya wówczas wasnoci obywatela

Rzeczycka

Starocina
i

td.

Sama kamienica

(na

I.

p

),

istniejca po dzi

wotnej postaci,
lwowskiego Franciszka Rosslera, który

z

icie nie-

mieck pedanterj prowadzi ksig wydatków na

budow

jej

i

reparacji (Baubuch), oraz rejester loka-

torów. Wanie z rejestru owego, znajdujcego si
obecnie w Archiwum mieiskiem, czerpiemy wiadoo pobycie ks. Józefa we Lwowie, wraz z kilku

mo

szczegóami z dziejóvv samej kamienicy. Stana ona
na miejscu zburzonego domu, zwanego lapidea Gelazinowska, siedziby patrycjuszów lwowskich mieszków, którzy majc w rodzie swoim kilku uczonych

mów,
zwali.

ladem

ich

W

r.

z

aciska Gelazinami si przeplac kupi za 17.500 zp.

1778, pusty

Róssler i wedug planów architekta Gibeaut wybudowa na nim now trzypitrow kamienic ogólnym
kosztem 101.954 zp. Budowa skoczya si w roku
1781, a Ró-sler mimo dystyngowanych lokatorów

e

i
kamienica w kilkanacie lat
zbankrutowa, tak
póniej posza na bben i otrzymaa nowego waciciela w osobie Antoniego Fischera.
Ks. Józef Poniatowski sprowadzi si na now

kwater

24 listopada

siedztwie

czenie
i

w

w

tej

,,Obrist

1784.

W

bezporedniem s-

Kriegs

Commissair"

^Obrist und Yerpflegs Directeur" br.

otoczeniu

za

równov. Schlager
Humbracht,

samej kamienicy mies/^kali

ks.

Józefa

znajdowali si

wyej

wymienieni oficerowie, za których kwatery otrzyma
Róssler od magistratu komorne 100 fl. (fiir die Herm
Officiers hey Fiirst Poniatowski), Za lokal zajmowany
przez samego ks. Józefa wypacia kasa miejska
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Rósslerowi 156 florenów. Czas, w którym ks. Józet
mieszka u niego, okrela Róssler ogólnikowo od
24. listopada 1784 do roku 1785.
zima przesza ks. JóPrzypuszcza naley,
bardzo wesoo,
Lwowie
Poniatowskiemu
we
zefowi
by to bowiem czas kiedy karnawa lwowski sawny
by w caej Polsce. Tu si bowiem ludzie najlepiej
w tych smutnych czasach bawili, a ks. Józef w mundurze uana galicyjskiego podobnym udzco do
munduru polskiego przedmiotem by powszechnego
podziwu, a równoczenie razem ze swymi dwoma
szwadronami pierwszego dywizjonu budzi daleko

e

idce

nadzieje, co do

W

zamysów rzdu

austrjackiego

styczniu roku 1785 by ju jeden szwadron
zupenie gotów. Odbya si tedy z wielk uroczystoci przed mieszkaniem ksicia defilada poczem szwadron w dniu 6. stycznia, odprowadzony
we Lwoprzez ks. Józefa i modzie polsk,
odjepocztowej,
stacji
pierwszej
do
wie wojskowo,
zborny
cha do Tarnowa gdzie by gówny punkt

suc

caego korpusu.

te

drugi szwadron, a znim
razem i ks. Józef do Tarnowa, potem do Berna,
gdzie si zebra cay korpus, aby ruszy do WieWiedniu sta korpus przez dwa lata, podnia.

D.

7.

tutego odjecha

We

czem rozbity zosta i przydzielony do poszczególnych puków szwoleierskich.
Ks. Józef Poniatowski by galicyjskim uanem
do wrzenia roku 1786. Mianowany bowiem
pierwszym podpukownikiem, przeniesiony zosta

tylko

równoczenie do cesarskich szwoleerów (dzi

6

puk
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uanów), gdzie te 15. lutego 1788 mianowany zo
sta drugim pukownikiem.
lipcu r. 1789 skwitowa ze stopnia wojskowego i wróci do suby polskiej.
Po upadku Konstytucji 3 maja i po zoeniu
dowództwa w rce Kociuszki, Lwów mia sposo-

W

bno, jak twierdzi prof. Aszkenaze, po raz drugi
goci w swoici murach ks Józefa »Z kocem sierpnia 1792 wyjecha z Warszawy, zatrzyma si we
Lwowie, gdzie zamieszka u ks. Jabonowskiej i wypoczywa w martwej ciszy galicyjskiej po mczcych
przeprawach obozowych i warszawskich do koca
wrzenia 1792*.
Paac Jabonowskich (dzi koszary), miejsce
gdzie ongi hetman Stanisaw Jabonowski z niesychanym przepychem i wystawnoci przyjmowa
Augusta II. sta si cich ostoj dla synowca kró-

lewskiego. Szum odwiecznych drzew w ogrodzie
i na pobliskiej
»Skace<, caa owa malownicza i dzi
Jeszcze tak

pikna

okolica

Lwowa, wszystko

to rzecze-

moe dusz skoatan ukojeniem. Czy
dozna w cienistych szpalerach ogrodu

wicie napeni
ukojenia tego

Jabonowskich póniejszy marszaek Francji? By
moe, bo podobno w tym wanie czasie spisywa
rswoje pamitniki.

VII.

ZEGARMISTRZE

i

ZEGARY.

I.

MISTRZOWIE.
archiwalna wzmianka
we Lwowie pochodzi z r. 1404.

Pierwsza
strzach

zegarmi-

o

By

to ze-

garmistrz miejski przeznaczony do nakrcania, regu-

ratuszowego i by
równie jedynym we Lwowne adeptem sztuki zegarmistrzowskiej. Mae zapotrzebowanie zegarów mechanicznych nie mogo utrzyma wielu zegarmistrzów, ani te wytworzy odrazu rzemiosa cechowego, tak
przez cay wiek pitnasty, a nawet
spory kawa szesnastego, nie mogo by mowy we
Lwowie o rzemiole zegarmistrzowskiem, we wacilowania

i

naprawiania

zegaru

e

wem, cechowem tego sowa

znaczeniu.

Byo wic

zegarmistrzowstwo, podobnie zreszt, jak pocztkowo wszystkie rzemiosa wynike z nowych wynala-

zków, lub ze zwikszenia si potrzeb cywilizacyjnych, czy zbytkowych, sztuk woln, któr si
móg zajmowa kady, k'o tylko mia ku temu ochot. Najwicej czasu i ochoty do urzdzania zawiych mechanizmów zegarowych posiadao duchotradycja,
wiestwo zakonne, w którem zreszt
przez
Facyfikusa.
wynalazku zegarów mechanicznych

ya
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biskupa Werony, czy te arcybiskupa z Rheims,
póniejszego papiea Sylwestra II. Podobnie wic

we Lwowie, jak wskazuj róda archiwalne, sztuka zegarmistrzowska uprawian bya po klasztorach.
roku 1504 Grzegorz mnich (Gregor ius monachus) sporzdzi zegar ratuszowy, za co mu z kasy
miejskiej przez
8 tygodni wypacano po 37 gn
wynagrodzenia, w czterdzieci lat póniej (1548)
gwardjan Bernardynów, syn mieszczanki lwowskiej
Stencel Hazowy, za oporzdzenie zegaru na wiey
bramy halickiej otrzyma dwa garce mamazji, za
które urzd radziecki zapaci 1772 §"^- Odwrotnie
znowu zegarmistrze miejscy, utrzymywani na koszt
i

W

miasta, mieli najrozmaitsze zajcia uboczne, zostajce

sztuk zegarmistrzowsk w bardzo czasami luzwizku. I tak pierwszy wymieniony w ksigach rachunkowych zegarmistrz, Jan Gutjar, by
równoczenie postrzygaczem sukna, drugi Piotr
ze

nym

Scheffelar puszkarzem miejskim, trzeci Waw^rzyniec

Hellebezem kupcem hurtownym, inni jak Szczepan
Sporer (1421), Mikoaj Burkhardt (1459), Mikoaj

W

Schonfelt (1462) lusarzami.
r. 1505 miasto przyjzegarmistrza Konrada zastrzega sobie w kon-

mujc

e ma on mie równoczenie piecz nad
armat miejsk. Stanisaw Sroka znowu, zegarmistrz

trakcie,

podj si w

r. 1536
wyrobu hakownic miejskich^
nieumiejtnoci narobi tyle szkody miastu,
przez cay rok musia w nagrod, nakrca zegar ratuszowy za darmo Robili wreszcie zegarmistrze formy na cegy do cegielni, naprawiali wodocigi, oprawiali szyby okienne w oów, zegarmistrz Balcer w r, 1563 robi piecz z lewkiem

ale

e

z
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miejskim do pitnowania

beczek

z

rybami,

a

na

wzajem znowu majstrowa koo zegaru miejskiego
kowal Jan, naprawiali go lusarze itp.
Zegar ratuszowy by te gównem polem popisu dla zegarmistrzowstwa lwowskiego,
mistrze miejscy stanowili przez

dugi

a

zegar-

i

czas niejako

elit swojego stanu. Sta si »jurgeltnikiem« miejskim, oznaczao najwysz karjer zawodow i wyzbycie si wielu trosk yciowych. Otrzymywa bo-

wiem

zegarmistrz

a

w

lub

przedewszystkiem

miejski

w

szkanie in natura,

osobnym domu obok

pobliu jatek szewskich

—

lapidea Zegarmistrzowska,

171

in

mie-

ratusza

domo Zegermagistri

któr miasto zawsze

kosztem swoim konserwowao. Kamieniczka ta jednopitrowa zburzon zostaa ju przez rzd austrjacki przy kocu omnastego wieku. Obok pomieszkania, otrzymywa take zegarmistrz miejski
honorarjum, które w rónych czasach byo róne.
Zegarmistrz Wawrzyniec Helienbazem (1414) pobiera rocznie 3 grzywny wypacane na w. Stanisawa, nowy zegarmistrz Antoni przyjty w r. 1496
pobiera

Konrad

2

pótora florena kwartalnie, zegarmistrz
marki na kwarta, za co m-a dba take

w razie » potrzeby lub niebezpieo armat miejsk
czestwa od nieprzyjació okaza si dobrym obywatelem«. Tene Konrad jednak wyemigrowa niei

bawem
biera

do Sambora, a jego nastpca Ambroy, potylko 8 gr. na tydzie, które to »salarium*

ju

podwyszono

w

obeszo si
te bez specjalnych honorarjów za wiksze napr wki
i róine dodatki
witeczne, lub >pro contentatione«
z rónych powodów np. »gdy si eni zegarmistrz
r.

1563 do

gr.

15.

Nie
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obesano go winem
pókwarty za zip. 6 gr. 24«

miejski, na rozkazanie patiów,

garcy 2
ksidze wydatków za rok 1630, podarunki za na witd Boego narodzenia powtarzaj
si corocznie. Nie mia si tedy le zegarmistrz
miejski, zwaszcza jeeli by » porzdnym
prdkim
w naprawianiu zegarków ludziom tak duchownym,
z

flaszami

czytamy

i

w

i

szlacheckim

jako

miejskim*,

i

bardziej cudzej roboty

ju

a

pilnowa ni

wcale,

gdy

co
zdarzao,
czsto, cho z
drugiej
strony zegarmistrze miejscy stawiani
mogli
na wzór sumiennoci. »Ja, zegarmistrz, mieszczanin lwowski, którym przez 30 lat zegar miejski

si

miejskiej «

równie

by

suc

Ich M. P. P. Raycom y miastu wszystkiemu
dirigowa y w swoim staraniu mial« - tak reasumuje cae swoje ycie Sebastjan Szwaynowski, w r.
1629 w testamencie, ale wida, e obowizki jego
nie przeszkadzay mu prowadzi handlu miodem,
jak to wynika z dalszych postanowie tego testa-

mentu.

Zreszt prawa

i

obowizki zegarmistrza miej-

skiego okreli najlepiej

zachowany
osnowy:

w

»kontrakt

z

zegarmistrzem

<'

„ksigach lonherskich" nastpujcej

»My lonherowie

miasta

Lwowa, w

r.

1648

mów

do disponoRady, awicy i Czterdziestu
wania i zarzdywania dobrami mieyskimi a Spti.
deputowani
Mgtu consulari Leopoliensis obrani
bdc, wiadomo czyniemy. I Jm. Pana Caspra Szez

i

obywatela lwowskiego, którego
od wielu ludzi zacnych mielimy sobie zaliconego
do opatrywania y nakrcania, tudzie sporzdzenia

linga zegarmistrza

i
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y naprawiania zegarów raieyskich na wiey ratuszney y Bramie Halickiey bdcych za zegarmistrza
takowe
y jurgieltnika mieyskiego zacignlimy
zegary, z mieszkaniem mieyskim wolnym tu pod ratuszem przy szewskich jatkach z dawna do zegarmistrzów nalecym pucilimy y konferowali. Przy
którym mieszkaniu salarium roczne zp. 156, na kady tydzie po zp. 3 rachujc, wzgldem pracy jego
okoo tych zegarów nakrcania, naprawiania i opatrywania podeymowanych, pucilimy Do których
to zegarów tak oprawiania jako i smarowania elaza, stali,
drutu y oliwy co miesic po gs. 12 ex
aerario publico. gdy potrzeba, dawa pozwolilimy.
A pomieniony P. Casper Szeling zegarmistrz y jurgieltnik mieyski podczas trzymania zegarów mieyskich wszelak pilno, aby zegary dobrze, porzdnie, wedle biegu sonecznego, tudzie indeksy wedug godzin szy i skazoway, powinien mie, trze;:wo si chowa i dobrym a porzdnym gospodarzem byd. Przy których to zegarach i mieszkaniu,
gdy dobrym, czuym, trzewym rzemielnikiem i gospodarzem przerzeczony P. Casper Szeling zegarmistrz bdzie, wcale zachowa obiecalimy y sukcesorów naszych P. P. Oeconomów teraz i na potym
bdcych do zadzierzenia i przy tych zegarach zachowania onego, obligowalimy y obligujemy. Czym
salarium
wszysikiem, tak mieszkaniem jako y
w zwy opisanym, czsto mianowany P. Casper
Szeling przed nami oczywicie stojc kontentowa
si i dobrym, a trzewym zegarmistrzem ludziom
i

tak duchownym, szlacheckim jako y mieyskim
prawianiu zegarków porzinym i prdkim

w nabyd
14

10

przyobieca. Co dla lepszey wiary to postanowienie
y kontrakt teraz zawarty do ksig- lonherskich wpisa rozkazalimy. Dziao si we Lwowie dnia 6

miesica marca roku paskiego 1649".
Inni zegarmistrze uprawiali swe rzemioso we

w dawniejszych wieprzekraczaa nigdy kilku rodzin, które
z pokolenia w pokolenie przekazyway sobie tajemnice zawodu. Najduej utrzymaa si tradycja zegarmistrzowska w rodzinie Sokoowskich, której
protoplast w zawodzie by Szymon Sokoowski,
który ze lusarza przeksztaci si w zegarmistrza
Lwowie

samoistnie. Liczba ich

kach nie

w

1573,

r.

przyj prawo

a

do
zegarmistrzowstwem
rodowi, który
(178 i)

miejskie

i

da pocztek

koca XVIII
i

w

wieku trudni si
osobie Jana Sokoowskiego

wygas.

Drug tak

rodzin

zegarmistrzowsk byli
Grabiscy, której przodek Grzegorz Grabiski ju
jako zegarmistrz przyby w r. 1588 ze remu do
Lwowa i tu przyj prawo miejskie. Sztuka zegardo
mistrzowska przechowaa si w tej rodzinie
reprezentantami
byli
ostatnimi
jej
a
naszych czasów,
Ksawery Grabiski (1825) i zmary niedawno p.
Wacaw Grabiski.
Jak wogóle lwowskie mieszczastwo, tak te
i ywio zegarmistrzowski, chtnie zasila si jednostkami, które zdaa przybyway, osiaday tutaj i zaaklimatyzowane podnosiy poziom rzemiosa, lub te
staway na jego wysokoci. Takim by Melchior
Thyl przybyy ze Striegau na lsku, zegarmistrz
widocznie lepszy, gdy na jego oznaczenie, akta po
raz pierwszy uywaj miana Jiorologiorum magister".

a
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Przyj

w

r.

on prawo miejskie

15S4.

W

mistrz

Micha Herbst

iy tu
way

rodzin,

w

r.

1574,

oeni si, a umar
Lwowa zegar-

przyby do

1601

r.

ze Saceili

w

Karyntji

zalo-

i

dalsze pokolenia jednak zer-

której

ze sztuk zegarmistrzowsk.
Równoczenie
pracowa we Lwowie wspomniany ju Sebastjan
Fonsvano, który rycho nazwisko swoje spol<^zczy

na Szwaynowski.
Z pocztkiem

omnastego wielkiej zaywaa powagi we Lwowie rodzina zegarmistrzowska Bartoszewiczów. Walenty Bartoszewicz spokrewniony z warszawsk rodzin zegarmistrzów
Nietuszewskich, trudni si take jubilerstwem, a jego
wieku

syn Andrys Bartoszewicz
ruchliwym, jak wiadczy

by

zegarmistrzem bardzo

szereg procesów, które
radzieckim zawsze w zwizku

miewa przed urzdem
ze swoj sztuk.
r.

W

1752

y

wreszcie zegarmistrz

Jan Bartoszewicz, prawdopodobnie
tniego.

syn

tego osta-

y

Równoczenie
we Lwowie Wadysaw Skaryski, którego roboty dwa zegarki widzia Alaurycy

hr.

skich

w

Dzieduszycki

*)

w

zbiorach

ks.

Czartory-

Sieniawie.

Z upadkiem rzemios polskich wogóle z pocztkiem XVIII wieku, upada i sztuka zegarmistrzowska we Lwowie, brak za zarobku powodonawa zajade spory konkurencyjne.
r. 1748
Hakiel
i
Rorn,
przykad, zegarmistrze Jan
Ludwik

W

zobowizuj si wobec urzdu
tak

Andrysa
')

Bartoszewicza,

M, Dzieduszycki

:

,

»i

radzieckiego

magistra

Dni, noce, godziny,

oni

zegarmi-

Lwów

1870.
i

.'
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jako
innych panów zygarmistrzów nachodzi
respektem roboty, perturbowa na drogach publicznych, napada, tak sami przez si jako i osoby
subordynowane na zdrowiu onych szkodzi nie be^d^
pod woln sekwestracj osób swoich".
nastpnym,
roku wydaje urzd radziecki wyrok na Andrzeja
strza,

i

W

Karowskiego zegarmistrza ^^respecta i^raepeditionis m
a7'e liorologiari.i^
Pokrzywdzonymi byli zegarmistrze
.

Zacharjasz Filipowicz

i

znowu

Andrzej

Bartosze-

wicz.

Obszerniejsze wiadomoci o osobach zegarmistrzów we Lwowie posiadamy dopiero z szóstegodziesitka lat omnastego wieku, to jest od czasu,
gdy po zaoeniu cechu zegarmistrzowskiego, zao-

ono take

cechowe. Zaoycielami cechu
Antoni Kamiski, Jan Rokser
i Konrad ukasiewicz.
O tym ostatnim nic nie wiadomo. Widocznie
zaraz po roku 1766 wyemigrowa ze Lwowa, albo>
umar, gdy do nowego cechu zegarmistrzowskiego
nie wstpi i wszelki o nim dalszy lad ginie.
Nie wszed równie do nowej konfraternji
i drugi zegarmistrz w dyplomie wymieniony, Rokser, który róvv'nie ani razu nie przychodzi w ksigach cechowych. Dopiero w roku 1784 a wic ju
dawno po »rewindykacji« przyszed do magistratu
lwowskiego list z miasta wgierskiego Nemeth Lipow z prob, aby wyledzono miejsce pobytu Jana
Roksera, który w r. 1746 wyemigrowa z tego miasta, wraz z synem swoim równie Janem do Lwowa, pozostawiajc swój dom i grunt wartoci l.OOO
fl.
na asce i nieasce ssiadów. Ostatecznie z domu.
byli

Jan

i

ksigi

Hakiel,
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pozostao 100 talarów, które Jan Rokser lub jego
spadkobiercy mogli sobie odebra. Std wic poszukiwania za Rokserami. Otrzymawszy ów list
lwowski magistrat udzieli go w krótkiej drodze
konfraternji zegarmistrzowskiej, celem wyledzenia
poszukiwanych. Starszyzna jednak cechowa, wraz
z pisarzem znalaza si wobec tego listu w niemakopocie, gdy ani jeden z nich nie umia tyle
po acinie, aby wytumaczy, czego tam daj.
Wic musiano zapaci tumaczowi pewn sum za
przetumaczenie listu na jzyk polski, a przy sposobnoci tego wydatku zapisanego w ksidze cechow^ej dowiadujemy si,
»Jan Rokser, niegdy
zegarmistrz lwovvski yje« i znajduje si w Krze•miecu, skd wyemigrowa on zdaje si do Warszawy, gdy zegarmistrza tego nazwiska wymienia
Koaczkowski*) midzy zegarmistrzami tamtejszymi.
Natomiast trzeci z zaoycieli lwowskiego cechu zegarmistrzowskiego Antoni
sta si prawdziwym patrjarch lwowskich zegarmistrzów, midzy którymi przez dugie lata wiedzie
prym, powszechnie szanowany i powaany. Samo
pochodzenie z rodu zegarmistrzowskiego stawiao
go bardzo wysoko midzy towarzyszami zawodu
i
dawao mu stanowisko uprzywilejowane, które
wasnymi zasugami podniós jeszcze. Antoni by
synem Jana Kamiskiego, synnego w pocztkach omnastego wieku zegarmistrza lwowskiego. Zegarek z r. 1725 jego wyrobu znajdowa si
wedug Koaczkowskiego na wystawce staroy In jci

ym

e

Kamiski

*) J.

icodzieacti

Koaczkowski:
w

Polsce.

Kraków

Wiadomoci

1879.

o fabrykaci

i

r-

14

we Lwowie w r. 1885. Drugi (a* moe
ten sam)
zeg-arek wyrobu Jana Kamiskiego, stoowy, ze
i

szklanemi szybkami po bokach, bardzo adnie i dokadnie z mosidzu wyrobiony znajduje si obecnie
w archiwum miejskiem we Lwowie.
Antoni Kamiski piastowa bardzo czsto godno cechmistrza seniora cechu, reprezentowa we
i

na zewntrz, a z wielu
tu i ówdzie w pazaywa on ogromnej
pierach cechowych wynika^
midzy wspótowarzyszami swymi powagi. Z wyrobów jego niestety niewiele do dnia dzisiejszego si
dochowao, ale za to, choby ów zegarek wyranie
imieniem jego sygnowany, a w muzeum przemysowem miejskiem si znajdujcy wiadczy bardzo
chlubnie o jego sztuce i zdolnociach zegarmistrzowwszystkich

okazjach

cech

lunych wzmianek rozrzuconych

e

skich.

Antoni Kamiski umar w r. 1783. Pozostaa
po nim wdowa prowadzia dalej warstat, w trzy
lata za póniej obj go syn Antoniego, J a k ó b
Kamiski, równie zegarmistrz bardzo ceniony
i szanowany, kilkakrotny cechmistrz. Jakób Kami^
ski jest ostatnim z mskich potomków Jana i na
nim koczy si ród, w którym sztuka zegarmistrzowska sza z pokolenia w pokolenie.

Czwartym wreszcie

i

gównym zaoycielem

cechu zegarmistrzowskiego by Jan Hakiel, towarzysz Antoniego Kamiskiego i z nim razem'
pierwszy cechmistrz nowej konfraternji. O zdolnociach jego fachowych wiadczy zegarek, który
znajdowa si na powszechnej wystawie krajowej we
Lwowie w r. 189^, w dziale staroytnoci. Jestta
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stoowy bronzowy, pozacany,
z szybkami szka po bokach
Johan Hakiel a heo'pol<{.. Zenapisem wewntrz

mianowicie

zegar

czteroboczny, zarbiony
i

z

•»

garek ten 75 cm. wysoki, 85 cm. szeroki by wasnoci Jerzego hr. Dunina Borkowskiego.
Trzecim magistrem by Jan Sokoowski,
który zaraz z samego pocztku, wszed do ceciu
jako konfrater. Dopiero póniej bo w latach od
1772
1779 pr/ybywaj ponadto Antoni Mar-

—

Piotr Guerrin,
quand, Józef Schmidt
tak e w r. 1779 cech zegarmistrzowski liczy rai

zem szeciu konfratrów.
Po Janie Sokoowskim przechowa si w arciiwum miejskiem we Lwowie srebrny zegarek podróny, w formie ksieczki, bardzo adnie i z artystycznym smakiem wykonany. Zreszt nie ma adnej o tym zegarmistrzu wiadomoci, jalc tylko, e
w r. 1784 umar, a pozostaa po nim wdowa prowad a dalej pracowni swojego ma.
Tak samo ciemn zostaje posta Antoniego
Maruanda, a co si tyczy Józefa Schmidta, to
zwraca on na si uwag tragicznym skonem
dziwnym jakim pechem, który go prowadzi do czi

aresztem miejskim na ratuszu.
jakie zajcia z wadzami czy co

stych stosunków...

Mia

widocznie

podobnego, bo oto
z

polecenia cechu,

trarsport

do

z

w

3

zp.c

1779 zabieraj mu, zapewne
aresztu.

Za

cech z wasnych
»za wikt w areszcie b-

kordygardy paci

funduszów 14 groszy,

dcemu

r.

chopca Grzeka do

W

za

kilka lat póniej

w

r.

1782 znaj-

dujemy zupenie niespodziewanie w zapiskach cechowych »ekspens pogrzebu . p. Józefa Schmidta^

21G

któren w areszcie na ratuszu umar*.
za co dosta si on do wizienia niewiaDlaczego
domo, nie mia równie jak si zdaje adnej bliszej
rodziny, bo cech zajmuje si sam jego pogrzebem
»za trumn stolarzowi 7 zp., za pótno na
i paci
koszul arszynów 10 po gr. 16, aresztantom za obmycie ciaa 26 gr. a wreszcie za koszta pogrzebu
u Karmelitów trzewiczkowych na przedmieciu halickiem ze wiatem
mszami 24 zip «
Nie tak tragicznie wprawdzie, ale w tym samym roku umiera i Piotr Guerrin znowu
pozostaa po nim wdowa pro .vaizi a dalej rzemioso
swojego ma.
Z innych zegarmistrzów, którzy wstpili do
cechu ju po zaborze Lwowa przez Austrjaków
konfratra,

i

i

i

wspomnie by mona

Witkowskim

o

dwu

Ludwiku

jeszcze

Ignacym

Ch u dz

k i m.
Z obcych, a we Lwowie osiadych przybyszów
wspomnie wypada o dwu zwaszcza, Robercie
i

i

i

c

Englu.

Fryderyk Robert

pojawi si we Lwowie

w r. 1788. By z rodu Francuzem, urodzi si bowiem w Ren n es we Francji, pracowa tam przez
cay wiek swój mody, potem bawi we Wiedniu
a bezporednio przed przybyciem do Lwowa na
Wgrzech pod Preszburgiem. Po przezwycieniu
wielu trudnoci, dosta si wreszcie do cechu lwowskiego, a w r 1791 produkowa na .sesji cechowej
»zegarek ordinaryjny, godziny, minuty i dnie pokazujcy, który konfraternia za dobrze zrobiony przyjinuje«. Zegarek jego wyrobu znajdowa si podobno
w posiadaniu zmarego Kalikst ks. Poniskiego.

21'

Nie dugo si jednak cieszy Robert majsterstwem,
Ido ju w r. 1794 umiera, a pozostaa po nim wdowa prowadzia dalej zegarmistrzowstwo.
dwa lata po mierci Roberta przybywa do
Lwowa Szymon Engel wraz z synem swoim
Janem. Starszyzna cechowa nie chce go przyj,
gdy Engel nie moe si nawet wykaza metryk

W

urodzenia, nie

mówic ju

papierach, które

naleao

innych potrzebnych
do lady cechowej.
wygran, ale po prostu

nic o

zoy

Engel jednak nie dat za
wytoczy cechowi proces. Spór trwa przez 3 lata,
przeszed wszystkie instancje, a ostatecznie dekret
-dworski

W

r,

rozstrzygn spraw

1799 wpisaay

on zostaje

na

w

korzy

Engla.

poczet majstrów

pod warunkiem, e jako sztuk majster sk\ zrób
»stoowy zygar idoy, z czterema kwadransami «.
Równoczenie wyzwoli te Eagel syna s vVojego
Jana na towarzysza i z nim wspólnie utworzy we
Lwowie warsztat zegarmistrzowski, który wkrótce
zasyn dobroci swoich wyrobów.
O wiele mniej trudnoci z przyjciem do cechu,
mia inny sawniejszy lwowski zegarmistrz StaniDbrowski. AV r. 1798 »melduje si on
aby by przyjty za konfratra, na co si konfrater,
nia z ochot zgadza, pod warunkiem jedynie, aby
jako sztuk mistern
dobry Minut-Uhr z dniami
zrobi* z czego si on te niebawem wywiza.
Wyliczeniem wreszcie mniej znanych Igna-

saw

cego Kocha, Jana Kocha

którego
zegary szafkowe trafiaj si nawet dzi

wyrobu

do czsto.

Antoniego Brandysa z Debreczynu
jakieStocka, mona zamkn poczet lwowskich
i

go

zegarmistrzów

a

do

koca omnastego

wieku.
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Osobna wzmianka naley si

jeszcze

wdowom,

po zegarmistrzach, które wedle zwyczaju ustawy
mogy prowadzi warsztat po mierci
w dalszym cigu.
aktach znajdujemy kilka wypadków, e zegarmistrzynie, daway sobie doskonale rad z trudnociami zawodu. Tyczy si to
zwaszcza Agnieszki Wso wieowej, ony zegarmii

cechowej,

W

Wsowicza, który w

strza Piotra

r.

1632

ma

zoy

na-

stpujc

charakterystyczn deklaracj przed urzdem radzieckim »i maonki swej wicej bija, ani
si upija nie bdzie, ale rzemiesa pilnowa i z
pracy rk swoich
submituje si i dóbr przez
rce maonki wyrobionych tyra, ani w riwec obraca, ale jej wspólnie do wszystkiego dopomaga
bdzie i z ni wedle woli Boej i przysigi swojej
uczynionej mieszka obliguje si, a to pod win u:

y

rzdow

etc.«

Deklaracja ta jednak na nic si zdaa, bo Piotr
AVsowicz zapija si dalej i skoczy w szpitalu

w.

azarza. ona, która przed nim umara, zastrzetestamencie: »mowi memu po mierci mjojej
nie polecam adnego rzdu, przez niedono jego
tak na rozumie, jak na czonkach, które
jawnie
ga

w

s

Bogu

i

ludziom*.

Mimo

takich przeszkód potrafia

Agnieszka wychowa przyzwoicie dwu synów, którzy kosztem 900 zp. jej wasnych pokoczyli nauki
szkolne i wyuczyli si rzemiosa.

Drug
stencj

zegarmistrzyni, która uwiecznia egzyaktach cechowych, bya wdowa po

swoj w

Piotrze Guerrinie, która po

mu

warsztat zegarmistrzowski

z

dla

przeoestwa

swoim prowadzia

wielkiem litrapleniem
cechowego. Bya to bowiem ko-
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bieta energiczna

wasnej skórze

jego to bowiem
od wasnej pani
czeladzi,
rej

by

po

i

msku

danie

nastpia

uproszony

silna...

czeladnik

jej

pobity,

i

co

poczu na

Stobnicki.

Piotr

Na

»na jego ualenie, i by
nie majc przymierza u

do któwiceregent

sesja ekstraordynaryjna,
I.

M

P. Tabornino,

sesji wszystka czelad doku ualonemu, gdzie decyzja
stana, aby pani Guerrinowa za pobicie czeladnika
swego sztrofa zapacia 6 zp. na ubogich i pobitego,
przeprosi i aby wicej tego nie czynia*.
r. 1803 znajdujemy we Lwowie 9 majstrów
praktykujcych, w r. I8ll majstrów 10 i 9 czela-

lwowski. Podczas której

magaa si

satysfakcji,

W

dników, a

w

Wród

roku 1814 majstrów
nich najwikszej

Engel. On
metr,

dajcy

powagi

Jan

we Lwowie zrobi chronocisego pomiaru czasu. Chro-

pierwszy

mono

nometr iei znajduje si obecnie
wskiej politechniki, a

w

posiadaniu

lwo-

jak by w swoim

czasie rza-

e szlachta

galicyjska,

dkoci wiadczy okoliczno,
która

11.

zaywa

urzdzaa konne wycigi, przyjedaa

przez

dugi czas corocznie pod sklep Engla szeciokonnym
powozem, zabieraa zegarmistrza z wielk pomp
razem z onym chronometrem na plac wycigowy^
a potem gdy chronometr odda ju naleyte usugi
odwozia go gremialnie do miasta.
O innym nadzwyczajnym zegarze zrobionym
przez Jana Engla sysza , p. Józef Weiss z opowiadania. Mia to by zegar penduowy, którego

wykoczenie kosztowao dwanacie lat mudnej
nakrceniem szed ów zegar sze-

pracy. Za jednem

snacie

miesicy,

a

posiada

cztery wskazówki, z

óte

wskazyway

czas redni, czarne za
sekundnik, a nadto wskazywa ów
zegar caoroczny kalendarz. Urzdzenie jego i mechanizm równie by bardzo dowcipny.
sam nowy rok bowiem otwieraa si dziurka od nakrcania

których

czas miejscowy

i

W

staa przez dziesi dni otworem. Jeeli w tym
nakrci, otwór do nakrcania
•zamyka si automatycznie, zegar szed jeszcze przez
dalsze cztery miesice, a potem stawa.
r. 1850
sprzeda syn Jana, Franciszek Engel zegar ów za
1800 zr., po kilku latach jednak zosta on przez
prowincjonalnych fuszerów zupenie zrujnowany. Na
wiadomo o tem nie móg si Engel utuli z paa jeszcze po kilku latach wspomina o tem
czu
dziele ojca swojego ze zami w oczach.
Jan Engel pozostawi kilkoro dzieci, z których
i

czasie nikt zegara nie

W

—

Dominik Engel wspomniany ju Franciszek
Engel byli bardzo cenionymi zegarmistrzami.
i

Dzieo Dominika Engla, zegar cienny, na sposób
gdaski zrobiony peni jeszcze do dnia dzisiejszego

sub

w prezydjum magistratu lwowskiego.
Córka wreszcie Jana Engla wysza równie za

K s a w e r e g o Grabiskiego,

zegarmistrza

ju w

•który

Sz merg
Grabiski

1

e

r.

ws

1825
k i m,

by

razem

starszym

z

zegarmistrzem

cechu.

Ksawery

wsawi si

wyrabianiem zegarów o krótkiem wahadle i zegarków kieszonkowych, za syn
Grabiski
jego, zmary niedawno p.
przez dugie lata by pierwszorzdnym we Lwowie

Wacaw

zegarmistrzem.

Z

innych

wspóczesnych

zegarmistrzów

wy-

mieni naley wspomnianego ju poprzednio Sta-

nisawa Dbrowskiego,
do

dzi

trudni

Bittnera,
ne isa.

W

si

jeszcze

którego potomkowie
zegarmistrzowstwem,

Mayera, Nowackiego

latach

pidziesitych

ubiegego

i

Pr

o-

stulecia

znajdujemy we Lwowie dziewiciu razem zegarmistrzów, a mianowicie z wyjtkiem znanych nam juKsawerego Grabiskiego, Franciszka i Dominika
Englów yli jeszcze podówczas we Lwowie zegarmistrze

:

Bauer,

Siennicki,

Majewski,

Bartomiej

Erazm Schatz,
Kronik.

zegarmistrz miejski,

a nadto dw^aj ydzi bracia

Nieco póniej liczba ta uzupenia si jeszcze
kilkoma zegarmistrzami, z poród których wyrónia^
si jako dugoletni zegarmistrz miejski, zmary niedawno . p. Józef Weis, pochodzcy z rodziny,
której czonkowie od trzech pokole wstecz trudnili
si zegarmistrzowstwem. Dziadek i ojciec jego byli
zegarmistrzami w Wieliczce, stryj zegarmistrzem w.
Bochni. Równie i wszyscy trzej jego wujowie truw
dnili si zegarmistrzowstwem. Jeden z nich
Szwajcarji w Chaud Fond mia fabryk zegarów,

a

drugi

w Londynie,

a trzeci,

Erazm Schatz we

Lwowie.
Przez lat pidziesit opiekowa si p. Józef
Weis lwowskim zegarem" ratuszowym i tak ten swój
obowizek ukocha serdecznie, e gdy razu pewnego^
zegar ów przypadkow^o stan na czas jaki, . p.
Weis dowiedziawszy si o tem, pad na miejscu ra-

ony

Wróci wprawdzie do

ycia, ale
z choroby si ju nie podwign. Wspomnie wreszcie naley,
p. Józef Weis jest wynalazc gnoapopleksj.

e

monu kieszonkowego zegara o tarczy wieowej z
jedn wskazówk, nadajcego sit^ doskonale z posiach
maych
wodu taniej ceny do uytku po
miasteczkach. Zegar ów premiowany by na wystai

v\

i

wie krajowej w r. 1894, labrykacja jego jednak z
powodu braku finansowego poparcia nie moga by
rozwinita na szersz skal.
Nie brako te i w tych ostatnich czasach ludzi niefachowych, amatorów, którzy lgnli do zegarmistrzowstwa, znajdujc w tej mudnej robocie
wytchnienie, a wród szmerów wahade cisz i ukojenie, któr daje myl o wiecznoci.
ciela pewien odrobi
Opowiada p. Weis,
zupenie dokadnie na wzór lwowskiego zegara ratuszowego, zegar wieowy, kióry nastpnie zakupia
gmina miasta Sambora Wspomnie tu take naley,
o zaogujcym we Lwowie przed pidziesiciu
mniej wicej laty rotmistrzu Kin dl u, który dnie
cae trawi na wiey ratuszowej, gdzie przy pomocy

e

zbudowanego przez siebie sekstanta oznacza dokadny czas soneczny przez wyznaczony przez si, na
jednej z kamienic przy ul. Akademickiej poudnik
Lwowa. Sekstant ów by podówczas jedynym regulatorem lwowskiego czasu sonecznego i znajdowa
ostatnich czasów w posiadaniu , p. Józefa
Weisa. A wreszcie i urzdnik pewien z namiestnictwa niejaki Kieliszkiewicz urzd swój pozegarmistrzowstwa.
rzuci po to, aby si

si do

j

II.

CECH ZEGARMISTRZOWSKI.
zwani w amayistri horologiijZei/geruieister {nigdy

Nie mieli pierwotni zegarmistrze,
ktach

horologistae,

okrelonego

Uhrmacher)

stale

o które tak

dbao kade

wnych wieków,

zakresu

s/^anujce

dziaania,

si rzemioso

da-

najbardziej jednak zblieni byli do

e

lusarzy. Zdarza si te nieraz,
akta na oznaczenie rzemielnika, który rozumia si na zegaracti

uywaj
serrifaher

alternatywnego okrelenia:

—

liorologiariys seu

zegarmistrz czyli lusarz.

Podobnie jednak jak lusarstwo wyrobio si
kowalstwa jako jego delikatniejsza, nowym potrzebom odpowiadajca forma, tak znowu ze lusarstwa wyoni si cay szereg nowych rzemios, dzisiaj nawet po czci dla nas zagadkowych jak ruz

sznika.rstwo, szyftyrstwo, samostrzelnictwo, tromber-

nictwo,

pobraycarstwo,

platnyrstwo,

stwo, iglarstwo, kapsarstwo

i

t.

d.,

rynkmacher-

a wreszcie

i

ze-

chwil kiedy zegary stawa si
niezbdniejszym sprztem domowym i wypiera uywane dotychczas klepsydry
czyli t. zw. s-zegarki ciekce«. Stao si to jednak
dopiero w pierwszej poowie siedmnastego stulecia.
garmistrzowstwo,

poczy

coraz to

z

z chwil kiedy zegarmisirzowstwo ze sztuki
poczo si przeobraa w rzemioso, musiao

wolnej

si równie zmieci w ramach istniejcej organizacechowej. Pon ewa za mao byo mistrzów kunsztu zegarowego, aby utworzy osobny cech, przeto
miecili si oni pocztkowo, razem ze lusarzami
i pokrewnymi mu rzemiosami, w jednym wspólnym
cechu kowalskim. Separacja nastpia dopiero w r.
cji

1637 na mocy uchway urzdu radzieckiego, zatwierdzajcej ordynacj nowego cechu, do którego
weszli, wydzieleni z cechu kowalskiego ^mistrzowie
i

bracia lusarskiego, rusznikarskiego, szyftyrskiego^

samostrzelniczego, tromberniczego, pobraycarznego,

patnyrskiego, zegarmistrzowskiego i rynkmacherskiego rzemiosa.**
Statut tego nowego cechu zatwierdzi osobnym

dyplomem

Wadysaw

grudnia 1638,

ale

nie

IV. w Warszawie dnia 29.
zawiera on adnych specjal-

nych przepisóWj odnoszcych si do zegarrnistrzów.
Dopiero przy potwierdzeniu tego statutu przez Michaa Winiowieckiego w r. 1671 dodano tam arty-

ku nastpujcy

e w teye cesze (lusarskiej etc.) zaktórzy tyme porzdkom
zegarmistrze,
si
wieraj
cechowym podlega powinni, jednak i dotd sztuki
adne, onym naznaczone nie byiy, przeto kady
zegarmistrz, przyprawiajcy sobie cech ma zrobi
may stoowy zegarek z kwadransami bijcemi,
»Wic,

z

ekscitarzem

i

taki robiony, z

w.

To

may

indeks kwadransowy. Unloft

jedn

spryn bijc

zygarmistrz

garmistrz powinien

robi

ma

robi.
sztuk, to

i

ma by

kwadranso-

A
jest

wielki

zy-

zygar na

OBESANIE (CECHA) LUSARZY, ZEGARMISTRZÓW

LWOWSKICH
(Orygina

Z

POCZTKU

w Archiwum

XVIII

I

WIEKU.

micjskiem).

RUSZNIKARZY
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cian

sznurami

ze

zygar bi

i

kwadransami, coby na cay

eby wskazywa miesic

i

W

za górami*.

spólnoci ze lusarzami zostali zegarmistrze
do drugiej poowy omnastego wieku,
kiedy to zdobyli si na cech osobny.
lat pitnacie po utworzeniu osobnego cechu zegarmistrzowskiego w Warszawie, a wic w r.
1766 stanli przed ^prezydentem i radcami miasta
J. Królewskiej Moci Lwowa « sawetni a wyej ju
wspomniani Jan Hakiel, Antoni Kamiski i tego
imienia Rokser, czterdziesto mowie, tudzie uczciwy Konrad ukasiewicz, mieszczanie miasta tego,
magistrowie
kunsztu
zegarmistrzowskiego
jako
z gotow ordynacj cechu zegarmistrzowskiego i ze
zwyk formalistyczn prob, aby wreszcie osobny
cech zegarmistrzowski zosta we Lwowie zaoony.
»Prezydent i radcy* przychylili si do tej
proby » poniewa w tym miecie dotd konfraternia
czyli cech zegarmistrzowski nie jest postanowiony,
a ludzi, magistrów w tym kunszcie zegarmistrzowskim dobrze wyuczonych liczba coraz wiksza przybywa i uczniowie z rónych mJast i miejsc do miasta tutejszego wdrówki swoje odprawuj. Rzdzesprawowania w tym kunszcie adnego
nia za si
nie ma- przepisu, gdy dla skpoci naonczas ludzi
w zegarmistrzowskim kunszcie, jeeli si jawny zegarmistrz w miecie Lwowie znajdowa, do cechu
i bractwa
lusarskiego w miecie tym zdawna bdcego, nalee by obligowany i pod ordynacj
podpada z uczniami
kunsztowi lusarskiemu
swemi musia, przez co trudno w terminowaniu
uczniom i w wyzwoleniu onych, a przeto zamiesza-

lwowscy

a

W

i

suc
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nie midzy wielu kunsztami, rónic midzy sob
majcym.i, prakt3^kowa zwyko si«.
Pomijajc jednak prawdziw powód sów
i ciaraktery styczn dla czasów dawnych formalistystatut cechu zek, stwierdzi naley po prostu,
garmistrzowskiego potwierdzony zosta na ratuszu
lwowskim dnia 23. czerwca 1766, dwunastego wrzenia tego samego roku król Stanisaw August or-

e

t

sankcjonowa osobnym dyplomem, któznajduje si w archiwum miejskiem
we Lwowie. Odtd te rozpoczyna lwowski cech

dynacj

rego orygina

zegarmistrzowski swoje istnienie.
Zanim jednak przyszo do
czteru ówczesnych zegarmistrzów

pokona

trzeba

byo

tej

uroczystej dla

lwowskich chwili
trudnoci
wiele
i przeby mnó-

stwo przedwstpnych rokowa. Hakiel z Kamiskim
do Warszawy, sypali piejedzili w tym celu
nidzmi na wszystkie strony, zwaszcza rónym dytytuem >kontentacji«.
gnitarzom kancelaryjnym
Pan Filimowicz regent otrzyma midzy innymi 100
zp., skóra pergaminowa na przywilej kosztow^aa
wybicie pieczci majestatycznej 216 zp
16 zp
oprawa przywileju 22 zp. i t. p. Jednem sowem
cay »ekspens na prawa czyli przywileje y ordynacje* wyniós 613 zp., które Hakiel i Kamiski wyoyli z wasnej kie>zeni, a potem
do roku 1772

a

,

,

a

cigali
na,

dochodów cechowych
Caa ta, przez Stanisawa Augusta zatwierdzoordynacja cechowa wzorowana jest miejscami
je

sobie

ratami

z

Ksiga ekspenzy

''^').

percepcji (kodeks papieoprawny, znajdujcy si w ladzie cechowej zegarmistrzowskiej w Archiwum miejskiem we Lwowie.
*)

rowy

in folio,

i
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dosownie na ordynacji warszawskiej*).
wiele zwyczajów cechowych przyjli zegarmistrze lwowscy od swoich zawodowych kolezupenie

Równie

i

gów w Warszawie. Midzy innymi »ekspens na rok
cay dla czterech czeladzi konsolacji wedug zwywarszawskiej

czaju konfraternji

si w ksigach ctcliowych

e

10

z}p.«

powtarza

corocznie, drugi zwyczaj

kady

wyzwoleniec mia obowizek
przy wyzwolinach do lady cechowej ootum
srebrne t. z
»s^yld«, równie jest warszawskiega
pochodzenia. Voium to, wzgldnie szyld, by niczem
innem jak srebrn monet Avspólczesn, zwykle talarem, ozdobionym srebrn dekoracj, z nazwiskiem
mianowicie,

zoy

odnonego

w

Cao

wyzwoleca.

urzdzon

bya

formie inedala do zawieszania"^'*).

Wracajc jednak do
si ona od warszawskiej

wzgldu na

stosunki

samej ordynacji,
o

tylko,

tyle

lokalne

byo

n

o

to
ile

róni
to ze

ezbdnie ko-

niecznem. Takim lokalnym przydatkiem jest. midzy
innemi postanowienie pierwszego zaraz artykuu,
czonkiem konfraternji moe
mianowicie,

e
by

tylko zegarmistrz rzymsko katolickiej religji »albo
si trafi obrzdku ruskiego z kocioem

wi-

jeeli

tym rzymskim poczonego''.
Zebrawszy przepisy poszczególnych artykuów"
o ile one s identyczne z normami wogóle polskich
zegarmistrzów obov\izujcemi, spostrzega si daj
braki i niewaciwoci, na które wogóle rzemioso
wspóczesne chromao, obok postanowie, które ro*) por.

F.

R-n

:

Cech zegarmistrzowski

Tygodnik illustrowany
**) Ibidem.

r.

1892.

w

Warszawie..

:29

zwojowi jego sprzyja w danych warunkach mogy.
Nie tu jednak czas i miejsce rozbiera je ze stanowiska spoecznego i ekonomicznego, a zauway

mona mimochodem
garmistrzowska, jak
dawnych przepisów

tylko,
i

inne

e

i

nasza ordynacja ze-

zachoway

w

sobie wiele

cechowych, skutecznych moe
dla zwalczania nieuczciwej konkurencji zawodowej,
ale równoczenie i takich, które chronic uprzywilejowanych czonków cechu, wydaway konsumentów, to jest kupujc publiczno na ask i nieask monopolu.
Co natomiast podnie naley, to wikszy stopie uzdolnienia fachowego, który dano od kandydata na mistrza. Mistrzem bowiem zosta móg
taki tylko towarzysz cechowy, który odby przepisan kilkuletni wdrówk po obcych miastach, nastpnie przez rok jeden pozostawa w pracy u mistrza lwowskiego, przyj prawo miejskie, a wreszcie
wykaza si doskonaoci w zawodzie przedoeniem
zrobionej przez siebie

»

sztuki misternej €,

Wykazawszy przy pomocy metryki »poczciwe
swoje pochodzenie*, wiadectwami i attestami fachowe uzdolnienie, stawa si towarzysz mistrzem
kunsztu i wchodzi w stosunek cechowy, po uiszczeniu nadto caego szeregu opat cechowych, z których najwiksza 200 zp. wynoszca, sza do skrzynki
brackiej.

Mistrz kunsztu

wie

(i

indziej)

zegarmistrzowskiego we Lwo»zegary tak mae jak

mia obowizek

due, do noszenia lub stawiania, jakiejkolwiek deporzdnie robi, eby nikt na nich
adnej nie miat sie skary racji«. Równoczenie
i

nominacji, one
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jednak,

kilka

o

e

ordynacja,

wierszy poniej postanawia nasza
ma jeden drugiego roboty gani,

>nie

szacowa, a to pod kar pienin, od której przysuguje wprawdzie apelacja do »szlachetnego magi-

STARA PRACOWNIA ZEGARMISTRZOWSKA.
(Wedug

drzeworytu Josta

Ammana

z dziea
z r. )568).

„Bescircibung

aller

Stande*

stratu albo prezydenta*, ale apelacja ta utrudniona

bya

kaucj, któr
odwoanie. Kaucja

skada musia

ona w

jedynem

tern tylko

ta

i

wstrzymanie pieniactwa

ciowym w

tej

jednej

apelant

wnoszcy

utrudnienie apelacji, zastrze-

i

miejscu,

nadanie

miaa na celu
orzeczeniom ce-

tylko kwestji,

wikszej

siy

prawnej.

j

131

To

samo

i

handel zegarami pozostawa wy-

cznie w rku cechu. Nikomu wicej nie wolno
trudni si sprzeda zegarów jak zegarmistrzowi
lub starszynie cechowej, wszelkie
któreby si po za cechem znalazy

by

za

w

inne zegarki,

obiegu,

maj

skonfiskowane a ich posiadacze, wzgldnie
tym te celu, kady
sprzedawcy przytrzymani.
zegar nosi na sobie mark cechow.
Kady, kto po za obrbem cechu trudni si
zegarmistrzowstwem, otrzymywa miano » partacza
niecechowego« i »na którymkolwiek miejscu tu we
Lwowie znajdowa si mia i roboty zegarmistrzowskiej uywa, taki niech bdzie kto chce i gdziekolwiek mieszkajcy, wszystkie zegary i naczynia
z pomoc sdu przyzwoitego traci ma«.
O ordynacj postarali si sami samoistni zetrudem i pienidzmi wywalczyli,
garmistrze, oni
prawo cechowe to ich
wic nic te dziwnego,
przywilej, to ich dobre prawo, z którego wynika
tylko obowizek innych. Std te niema w caej
ordynacji ani jednego przepisu, któryby okrela
obowizki magistrów wobec »dyscypuów« lub towarzyszy, jest natomiast cigle mowa o obowizkach tych ostatnich wobec magistrów, opatach
rónorodnych wnoszonych
to do skrzynki brackiej,
te przy wielu sposobnociach paconych pisarzowi cechowemu, a nawet »serwitorowi«

W

j

e

bd

bd

i

t.

d.

Dalsze

utrudnienie

i

ograniczenie

wstpu do

zawodu stanowi postanowienie co do liczby uczniów,
któr majstrowi utrzymywa wolno równoczenie.
adnemu majstrowi nie wolno mie wicej uczniów
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trzech równoczenie, czwartego za przyj
wolno dopiero wtedy, gdy jeden z nich ju przynajmniej poow lat swych wyterminuje.
Stosunek wreszcie robotników do pracodawcy
unormowany jest z wyicznem tylko uwzgldnieniem interesu tych ostatnich. Robotnik stosowa si
winien tylko do potrzeb swojego pracodawcy, jest
do niego kontraktem przywizany, a niemonoci
wypowiedzenia miejsca i pracy potnie skrpowany. » Jeeliby kióry z towarzyszy
mówi. przywilej zegarmistrzowski
nie mia woli u swego magistra, powinien go wczenie o tym uwiadomi,

jak

—

—

a osobliwie

w

tych czisiech, jak

trakty lub inne zjazdy jakie

Trybuna
konbywaj, ma
i

publiczne

to opowiedzie przed zjazdem na cztery niedziele,
a po zjedzie take we cztery niedziele, a po tem
dwojakiem obwieszczeniu przebywszy wier roku
u magistra wolnym dopiero bdzie od kondycji«,

Prawdziwie ciernista droga ywota cielia si
kto doj pragn! do tego ideau, jakiem

kademu,

byo
sia

samoistne majsterstuo.
7,

a przynajmniej

sze

Chopiec przeby mulat

terminu, jako »dy-

scypu< terminu cikiego, w którym adnych praw
nie mia a wszystkie obowizki, zdany by na ask
nieask, cakowit samowol swojego majstra.
i
Znane s wypadki nieludzkiego wprost postpowaterminatorem a nie musiay by
nia z czeladzi
i

one zupenie odosobnione tam, gdzie tylko platoniczne przykazanie boe, bez srogiej sankcji kary ludzkiej w gr wchodzio. A póniej kiedy ju wreszcie stan taki dyscypu, jako » wyzwoleniec*, czekaa go duga, cztery lata trwajca droga »do cu-

dzych krajów
cznych Polski

albo

przynajmniej

do

miast

wci wdrowa« a wreszcie

stoe-

mnóstwo

2:U

wspomnianych ju trudnoci u samego progu majsterstwa.

Dla jednej tylko kategorji ludzi, droga do majsterstwa w ogólnym ustroju cechowym, lejsz bya
nieco, a to mianowicie, dla »synów magistrów* lub
za oich ziciów »co córki magistrowe mie
ny*. Podobnie jak wszystkie wogóle statuty cecho-

bd

s

e

uwolnieni
nasza ordynacja postanawia,
które
cechowych,
:h
opat
wszelki
oni od poowy

we, tak

i

towarzyscy skadane by miay do
skrzynki brackiej, chocia co do jednej rzeczy, najwaniejszej, byli synowie zegarmistrzów zrównani

przez uczniów

i

innymi adeptami sziuki zegarmistrzowskiej, a to
mianowicie pod wzgldem wykonywania »sztuk

z

misternych^ czyli z niemiecka »m a s t er s z t yków«. Tu ju kady bez wzgldu na swoje pochoj

ubiega si móg o majsterstwo, jeeli pozadouczynieniu innym warunkom zrobi „jeden
kieszenny zegarek ze wszelkiemi nalenemi rekwizytami, potym drugi do rychtowania lub polny zedzenie

te taki, jaki panowie starsi i bracia
Sztuka
ta zrobion by musiaa w przenaka*.
cigu jednego roku, jeeliby si za okazaa niedoskonaa lub wadliw, to taki mniej uzdolniony lub
niefortunny kandydat musia pój jeszcze na czas
garek,

jaki

albo

w kondycj

do jednego z mistrzów.
uprzywilejowane byo stanowiska

Równie
wdowy po zegarmistrzu. Wolno

przedewszyst>póki
kiem prowadzi dalej proceder swojego
swój stan nie odmieni i za innej profesji nie pójdzie
czeka*, ucznia jednak wolno jej trzyma jednego
opatrzotylko »a najlepszym towarzyszem ma
jej

ma

by

23Ó

gdzie indziej taki by w kondycji, ma^
odebrany, a jej dany*.
Z innych artykuów niniejszej ordynacji, których jest razem siedmnacie, wymieni by jeszcze
mona przepis »o sesjach*, które »co kwarta byna,

choby

by

wa

powinny

etiam

w

przytomnoci deputowanego-

PIECZ CECHU ZEGARMISTRZÓW LWOWSKICH.
(Z toku znajdujcego si

w Archiwum

miejskicm).

od szlachetnego magistratu <. »Kóci si« na tych»
sesjach niewolno, pod kar porzdkow :»salva jednak apelatione do szlachetnego Magistratu*. Kady
towarzysz i magister skada maj po 2 zp. kwartalnie do skrzynki brackiej na ogólne potrzeby cechowe. Co rok wreszcie na w. Macieja Apostoa.
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dokona

lutego)

cechowej,

czem

a

wybór starszyzny
cechmistrzów, przywszelkie rachunki, bi-

musi

sit^

mianowicie

dwu

by maj

skadane

lanse etc.

Tak

jest

w

tre

ogólnych zarysach

strzowskiej ordynacji cechowej,

zegarmi-

zatwierdzonej przez

August a. Szczegóów pod wzglnie zawiera ona wcale,
ogólnym szablonem cechowym, stoso-

króla Stanisawa

dem lokalnym ciekawych
a

jest raczej

wanym na danie interesowanych w kadym poszczególnym wypadku. Na ogól zawiera ona w sobie wiele przepisów przestarzaych ju nawet w tym
czasie, kiedy zostaa wydana. Nie jest to jednako-

wo win

prawodawców, ale tego
cechowy, tak dobry
zbawienny
kach i w tamtejszych warunkach

faktu,

e

ustrój

w

rednich wiegospodarczych
i zarobkowych,
nie postpi od tego czasu ani na
krok naprzód, nie chcia uzna ani zrozumie noi

wych czasów, zwikszonego zakresu

potrzeb, cywili-

wszdzie zreszt uniemoliwiay rozwój rkodziea, które ponadto z innych stron duszone, nieledwie przeladowane, nie
mogo mie w owych cikich smutnych czasach
tyle siy, aby wasnym rozpdem rozerwa krpujce je pta, aby nie dozwoli na dyktowanie sobie
praw, lecz stan tak silnie, aby samo mogo sobie
prawa postanawia.
zacyjnych. Niedomagania

te

i

Ale mimo wszystko, miaa ordynacja niniejsza
lwowskich bardzo doniose znaczenie. Wyemancypowani z pod wpywu innych
rzemios pokrewnych staj zegarmistrze lwowscy
samodzielnie, wytwarzaj zwarte grono ludzi, które
dla zegarmistrzów

!^7

bez przeszkód

i

triidnoci

w swoim

zawodzie wydo-

skonala si mogo.

A

to pierwsze

pokolenie

cechowych zegarmi-

strzów lwowskich, sdzc po nielicznych wyrobach,
które po dzi dzie si jeszcze przechoway, stanowi mogo jak najwietniejszy zawizek na przyszo. Robili rzeczy dobre i adne, wasnymi siami
i rodkami, dbali o artystyczne prawie przyozdobienie

e

tych kilka zegarów, które
dzie swojej pracy, tak
pozostay, dzi jeszcze za mode aby mie warto
archeologiczn, stanowi jednak prawdziwe okazy
wchodz ju po trosze
muzealne, a wartoci

sw

w

zakres

przemysu artystycznego.

e

tylko,
emancypacja owa i usamozegarmistrzów lwowskich dokonao si
zapóno. Zbyt [)rdko niestety
ju po niewczasie
przyszy nowe czasy i nowi ludzie, przynoszc ze
sob nowy kurs, który ze samodzielnoci zrezygno-

Szkoda

dzielnienie

—

wa, a wzorów i gotowych wyrobów tam szuka
pocz, gdzie ich jak najmniej szuka naleao, ju
choby z tej przyczyny, e adnych tam naladowania godnych wzorów nie byo.
Zmiana stosunków gospodarczych i ekonomiktóra si dokonaa w ostainiem stuleciu,
polityka
rzdu austrjackiego, fatalne wpywy
wroga
obce, doprowadziy jak tyle innych rzeczy, tak
i
lwowskie zegarmistrzowstwo do tego stanu,
zegar na wiey ratuszowej lwowskiej, ten na który
obecnie patrzymy, po tylu wiekach jest pierwszym,
który nie zosta u nas na miejscu zrobiony,
u nas zegarek krajowego wyrobu sta si prawdziw
rzadkoci, biaym krukiem wród obcego zalewu.

cznych,

e

e

:-;s

Praca i ekspeas tych Dierwszych lwowskich
magistrów kunsztu zegarmistrzowskiego poszy na
marne. A jednak mimo wszystko postacie ich pocigaj jako ku sobie, wielkiem zamiowaniem swojego zawodu, a moe take
dla tego potrosze,

e

i

to

ju

szcztki

ostatnie

lwowskiego

—

dawnego

mieszczastwa

ostatni czterdzieslomf^owie na Iwo-

<wskim ratuszu.

Jak

ju wyej

kilkakrotnie

wspominalimy,

ro-

zwój sztuki zegarmistrzowskiej we Lwowie jest analogiczny do stosunków, które w tym wzgldzie panoway w innych miastach Rzeczypospolitej. I tak,

w

Warszawie twor/ zegarmistrze wspólny cech

lusarzami,
i

puszkarzami,

noownikami

a

ze

szpadnikami

igielnikami,

do roku 1751, kiedy

to

zaoono

osobny cech zegarmistrzowski, w Poznaniu tworz
-zegarmistrze wspólny cech ze lusarzami
do pocztków omnastego wieku, w Krakowie poczeni
razem z kowalami, lusarzami, ostronikami, pancernikami i gwod-iiarzami
do utworzenia osobnego cechu, co nastpifo dopiero w r. 1797. Tak
samo miaa si rzecz w Wilnie 1610 i innych wi-

a

s

a

kszych miastach polskich.

Tak jak jednakowym by rozwój stosunków
'Cechowych, tak samo jednakim by wszdzie poziom
zegarmistrzowstwa polskiego. Okazuje si to najleporównanie sztuk cechowych, które wyubiegajcy si o majsterstwo w swoim zawodzie. Przytoczylimy wyej
piej przez

konywa

musieli zegarmistrze,

sztuki majsterskie dla » wikszych « i »maych« ze-garmistrzów lwowskich, które im przepijaa ordy-

nacja

cechowa

z

roku

1671.

Otó

równoczenie

.3\)

W

Krakowie, towarzysz chccy zosta majstrem,
wykona masiat »zegar wysoki kwatery i godziny,
pózegarze wybijajcy, któryby
na cay zegar
miesice, 7 panet i 12 znaków niebi^skch p >kaWarszawie znowu, towarzysz chccy
zywa«.
zosta majstrem robit » zegar, któryby bi kwatery
Poznaniu wreszcie wedug
i takie pózegarze«.
statutu z r. 1655 stowarzysz chccy zosta mistrzem
musia zrobi zegar stoowy cay i pólzegarze w sobie zamykajcy, bijcy god^iiny i kwadranse pokazujcy*.
Inne nieco »sztuki misterne* przepisay ordynacje cechowe z omnastego wieku. We Lwowie,
i

W

W

wedug

z r. 1766 ubiegajcy
robi mia, jak wiadomo, jeden
kieszenny zegarek, ze wszelkiemi nalenemi rekwizytami, po tym drugi do rychtowania, lub polny

si

o

przywileju cechowego

maj^terstwo

te

panowie starsi
bracia
samo postanowienie zawiera
i ordynacja c< ch.Mva warszawska z r. 1751, na któmiejscami dosownie statut lworej wzorowa si
zegarek, albo

nakd?. Pia^io

taki, jaki

i

takie

wski.

Przywilej
r. 1706
sros^o odbi si na skórze
tych wszystkich, którym dostp do cechu ze wzgldów wyznaniowych i innych by zamknity. Zaraz
bowiem po ostatecznem unormowaniu stosunków
zegarmistrzowskich, po zakupnie lady cechowej,
piecztki i zaoeniu dwu ksig rachunkowych wzi
si nowy cech przedev\ szystkiem do wytpienia
partactwa Jak wiadomo kady, który nie móg czy
nie cu: a nalee do cechu, a trudni si rzemio-

sem, by

|'arta'ze:n.

Nie wiele co. prawda byo wówczas we Lwowie partaczy.
miecie do szcztu zuboaem i wyniszczonem nie byo potrzeba wiele zegarów, ale
cech zegarmistrzowski z tak moc, energj a na-

W

wet powiedzie by mona zaciekoci zabra si do
owych nieszczliwych partaczy, równoczenie za
tyle przy tem wszysikiem rozwin pieniactwa,
budzi si nawet mimowoli pewne uczucie litoci dla

e

tych nieszczsnych.
Pierwszym, k:óry

ca

groz
poczu na sobie
cechowej i nowej ordynacji byt ^niewierny« Szender (Aleksander) Gerszonowicz, obywatel lwowski, byy kunierz, który mieszka na przed-

wycznoci

mieciu krakowskiem. Ima si on zegarmistrzowstwa poktnego
porzuci go przez lat kilka, mimo
wszystkie przeladowania nie chcia. Spór jego procesy z zegarmistrzami lwowskimi byy bardzo namitne i prowadzone po obu stronach z niesychan
zacitoci
uporem, tak, e nie bdzie moe od
rzeczy przytoczy je tu dla charakterystyki, w gói

i

i

wniejszych przynajmniej zarysach.

»Sprawa midzy niewiernym Szenderem Gerszonowiczem« rozpocza si w r. 1776, kiedy to
ówczeni lwowscy zegarmistrze Antcni Kamiski,
Maruand i Sokoowski przy pomocy wynajtych
ludzi wpadli

do

domu Gerszonowicza,

aresztowali

nieprawnie, osadzili w prywatnem wizieniu
wymusili na nmi wreszcie podpis,
wicej naprawia zegarków nie bdzie.
odpowiedzi na to
zaoy Gerszonowicz, wyszedszy po dwu tygodniach z wizienia, uroczysty protest na niszym.

go
i

W

e

Zamku^ oskarajc wymienionych wyej

trzech ze-
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garmistrzów o

popeniony

i

gwat

publiczny

o zwrot bezprawnie

na

swojej

mu

zabranycli ze-

osobie

garków.

w
podany

urzdzie grodzkim odniós, jak
Gerszonowicza skutek i zegarmistrze spraw przegrali, mimo, i pilnie koo
niej chodzili, trafiajc darami tytuem »kontentacji«
do samego ówczesnego »directora Policji«.
roku wic 1779 wnosz zegarmistrze »not«,
rodzaj rekursu do magistratu, która miaa ten skutek,
na ustnym terminie Gerszonowicz, jak si
zdaje przyparty do muru,
owiadczenie,
partaczy przesta ie^ a co wicej,
si ze Lwowa
wyniesie. Nic mu jednak to ow^iadczenie nie pomogo, bo ostatecznie po dugich zachodach i po
kilku jeszcze notach wyda magistrat dekret, nakazujcy ponowne odebranie Gerszonowiczowi zegarków i zakazujcy mu pod kar dalszego wykonywania rzemiosa.
uroczystoci ogosili zegarZ wielk pomp
mistrze swoje zwycistwo nawet na ulicach Lwowa.
»od publikoCzytamy bowiem w »ekspensach«,
wania bez trb i wonemu za dwa razy wywoaZabrano rónie (dekretu owego) dao si 5 zp.«
wnie skazanemu partaczowi zegarki i wszystkie
przybory zegarmistrzowskie. Ndzny by to warsztat
i
ndzne musia przynosi wacicielowi dochody,
znabo ze spisu skonfiskowanych rzeczy wynika,
leziono tam same tylko rupiecie bezwartociowe,
jak midzy innemi „zygarek bez kluby, indeksu
weizera", »zygarek stary bez perpendykuów«^
i
»zygar drewniany z kwadransami nic wart«, »aProtest ten

si

a

zdaje,

dla

W

e

zoy

e

e

i

e

e

16

242

cuszków

sze

pektoralikowycb«, »instrumenta wszy-

stkie nic warte« itp

e

Zdawaoby si wic,
niewierny Szender
Gerszonowicz zosta raz na zawsze zniszczony i pokonany. Mimo to jednak nie da on wcale za wyrzemioso dalej poktnie prowadzia gdy
grane
w ksidze cechowej pod rokiem 1782 spotykamy
nowy t>ekspens za napisanie noty do dyskryktu wzgldem partacza yda Gerszona«. Zacz sie proces na
nowo, przedsiwzito w mieszkaniu jego ponown
rewizj w obecnoci instygatora i dwóch sug miejskich, »co do aresztu onego wzili*. Na tern urywa
jaki za by
si dalszy lad walki z Gerszonem
i

—

wywnioskowa.
Zaledwie jednak zakoczya si ta sprawa, pojawia si na bruku lwowskim drugi partacz yd
Lewek Eizyk zotnik. Udowodniono mu, e przejej

koniec, nietrudno

ciwko zakazowi przyj * zegarek katolicki do reperacji i zgodzi si za 4 zp. 16 gs.<3:
Wobec tego
przewinienia zainicjowali lwowscy zegarmistrze po-

nown

akcj, której rezultatem

bya

konfiskata ze-

garków Lewkowi przez wonych i onierzy. Postara si równie cech o pozbawienie Eizyka Lewka
pomocników przemysowych, kac aresztowa pewnego terminatora za to, e zbieg rzekomo od swojego majstra » powóczy si i u owego Lewka
robi*.

Trzecim partaczem by jaki ksidz ekstrynitarz.
celi swojej
zakonnej bada, moe nawet
z nudów, tajemnic mechanizmu zegarowego,
nie
przypuszczajc pewnie,
to bdzie kiedy jedyny
dla niego rodek do ycia. Przysza kasata zakonu,

W

e
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wytrcia z ycia jego
koleji, z zacisznej celi na wiat burzliwy. Wiec eby
z godu nie umrze, chwyci si pracy godziwej.
Naprawia ludziom zegarki tak dugo, dopóki go
która spokojnego

mnicha

zazdrosne oko argusów cechowych.
ksidze cechowej pojawia si notatka:

nie dostrzego
I zaraz

w

^wzgldem dowiadczenia ksidza

ekstrynitarza,

e

reperowa zegarki rónym ludziom za pienidze,
by wekowany do Pana Prezydenta« i otrzyma
surowy zakaz nie czynienia tego wicej.
Po za tym wojowniczym wicej charakterem
cechu zegarmistrzowskiego, leao szerokie pole
spoecznej. Ale ycie stamtd
pracy ekonomicznej
coraz szybszem tempem uciekao, chowajc si po
za kilka utartych, sakramentalnych nieledwie fori

muek.

Do

cechu lwowskiego naleeli te zegarmistrze
prowincjonalni, których w chwili zaoenia cechu
Francinie byo zbyt wielu. I tak w Brodach
szek Rudnicki, w Tarnowie Kamienobrod£ki, ponadto posiada zegarmistrzów Przemyl, Jarosaw
i Oleszyce. Wszyscy oni jako »konfratrowie« podle-

y

tym samym prawom mieli te same przywileje,
podobne zreszt do innych cechów. Liczba ich

gali

i

przekraczaa nigdy 10, przez cay za cig
do koca wieku XVIII wyzwoli
swojego istnienia
cech lwowski 24 czeladników. Kady z nich skada
przy v^yzwolinach, jak to ju wyej wspomniano,
do lady cechowej t. z. votum, czyli »szildtalar
cechowy*, krócej szyldem zwany. Byy to przewanie monety ozdobione srebrn dekoracj, z naurzdzozwiskiem odnonego wyzwoleca.
nie

a

Cao

16*
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W

na bya w formie medala do zawieszania.
roku
1802 »z decyzji caej konfraterni szyldy, któryci
byo wszystkicli sztuk 24 sprzedane zostali do
mennicy za zp. 104 gr. 18« a w ten sposób
znika ta pikna pamitka cechowa.

O

ciekawych tajemnicach warsztatów zegarmiz kocem XVIII wieku pouczaj dwa
rozporzdzenia rzdowe, pomieszczone w zbiorze

strzowskich

z.

t.

>Pilleriana«.

Pierwsze z nich z 1 maja 1788 pod tytuem
pomniejsze sztuczki do zegarków za opat
zmniejszonego ca z zagranicy sprowadzone

„i

by

mog",
skie

z

e

wyroby zegarmistrzowfirm miejscow tak rozumie naley, e pow^skazuje na

szczególne

to,

czci sprowadzane byy

a na miejscu tylko

w

cao

z

zagranicy,,

skadane.

^Najjaniejszy Monarcha

—

czytamy bowiem

—

moc przysado dalszego dziedzicznych krajach rozkrzewienia fabryk robicych sztuczki, z których zegarki skadane bywaj, postanowe wspomnianem rozporzdzeniu

nego Nadwornego dekretu

wi

raczy
»Nayprzód

i

trybowanej

i sprowadzenie angielskiej

stali,

jako

zegarków potrzebnej, za

ci

a

te

i

gadkie)

stalowej blachy

opat ca

3 kr.

da

od warto-

zr. reskiego,

»powtóre

i

przywóz spryn, acuszków

sków stalowych do perpendykuu sucych,
lem zwanych za opat ca 6 kr. od wartoci
>potrzecie sprowadzenie

blatów

do

kieszonkowych

i

wo-

spira1

zr.

szmelcowanych cyferzegarków w gównych

1
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skadach

za

opat ca

12 kr. od wartoci

1

zr. po-

wszechnie dozwolone zostaje.
» Przeciwnie za,
co si ty::zy sprowadzenia
szmelcowych cyferblatów do wielkich zegarów, jako
te i innych sztuk do zegarków potrzebnych, zakaz
w tej mierze wydany w swojej dzielnoci tym
ksztatem zostawa ma, i one nie inaczej tylko za
paszportami i za opat 36 kr. od wartoci 1 zr. z
zagranicy sprowadzone
mog«.
Inne rozporzdzenie z 6 grudnia 1793 » wzgldem sztychowania imienia na zegarkachc rzuca
brzydkie wiato na niektórych zegarmistrzów, strojcych si w cudze piórka. Czytamy bowiem
„Z powodu zaszych zaale od zegarmistrzów
wiedeskich,
czstokro na podych zegarkach,
których oai nie robi, ich imiona sztychowane bywaj, a std onyme znaczny uszczerbek w ich reputacji wynika
Najjaniejszy Majestat moc najwyszego Nadwornego wypadego wyroku najaskawiej rozporzdzi raczy, i gdyby kto
si

e

by

e

—

way

imi yjcego

krajowego zegarmistrza, na jakowym zegarku, którego on nie robi
sam sztychowa, lub sztychowa kaza, takowy postpek za oszukanie osdzony, przestpca za stosownie do prawa ukarany bdzie".
Zreszt zajmowa si rzd austrjacki zegarmistrzami raz jeszcze, a to mianowicie w r. 1842, w
którym ogosi zegarmistrzowstwo za » profesj komercjaln, zalec od uprawnienia* z tem jednake
zastrzeeniem,
gdzie zegarmistrzowstwo jako
wolne zatrudnienie uznane zostao
tam i dalej
jeszcze

e

tutejszo

—
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zegarmistrzowie bez przeszkody

k

i

bez koncesji sztu-

swoj wykonywa mog.

a

Tak trwao
do r. 1887, kiedy w myl ustaprzemysowej, cech zamieni si w stowarzyszenie przemysowe.
tej cliwili wanej dla dalszego
rozwoju rzemiosa, pracowao w zawodzie zegarmi-

wy

W

strzowskim 104 osób a mianowicie 35 mistrzów, 42.
czeladników i 27 uczniów.

III.

ZEGARY LWOWSKIE.
Zegar ratuszowy. Pierwsza
o zegarze na lwowskiej
z

1404,

r.

pilnie

od

tego

wzmianka

wiey ratuszowej
te czasu ksigi

pochodzi
miejskie

notuj kady wydatek na zegarmistrza, któ-

rego pieczy powierzony by
czasu lwowskiego. Miasto nie

ów gówny

miernik
bez

mogo si oby

jak oka w gowie, nie
stara, a std historja lwowskiego zegara ratuszowego da si odtworzy z
dokadnoci. Zebrane z aktów miejskich szczegóy
ogosilimy ju w pracy o ratuszu lwowskim i tam

zegara,

wic pilnowao go

szczdzc pienidzy

i

ca

te

ciekawego

i

wiey

przy

odsyamy, podajc tu
przebudowy ratusza

czytelnika

tylko najwaniejsze*).

kocu

W

wieku

czasie

XV.

Olbrachta, zawieszono na niej

garowy wagi

za

w

r.

panowania Jana
1491 dzwon ze-

odlany przez Macieja
konwisarza, wedug formy sporzdzonej przez puszkarza Walentego, zapomoc którego rcznie wybijano godziny dopóki wspomniany ju poprzednio
mnich Grzegorz nie zbudowa nowego zegaru, który
*) F.

centnarów,

11

Jaworski

:

Ratusz lwowski.

Lwów

1907.
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te znalaz si na wiey w r. 1504. Zwyczajem redniowiecznym zegar musia by jak najbardziej ozdobny
dlatego miasto ugodzio si z Janem malarzem, który za cztery czerwone zote podj si
zegar pomalowa i odpowiednio a cakowicie przyozdobi. Olbrzymia na owe czasy suma honorarjum
malarskiego dowodzi, e i malowido musiao by
odpowiednio bogate. Poniewa za miasto nie cakiem dowierzao artycie, przeto pork za pilne,
sumienne i punktualne wykonanie roboty przyj na
siebie Jan Gielitowski obywatel lwowski. Ten to
zegar nazywa Zimorowicz w swojej kronice krótko
zegarem automatycznym wybijajcym godziny.
Po wielkim poarze, który w r. 1527 obróci
w perzyn cay Lwów prawie, zegar na wiey ratuszowej, jakkolwiek mocno zdezelowany, ocala. Oi

kazaa si jednak potrzeba gruntownej reparacji tak
samo jak i caego szczytu wiey.
ostatni wy-

T

rzebiarz w jednej osobie, niejaki
ukasz, malowida za na tarczy zegarowej i »palce
indeksów* odnowi braciszek z zakonu Dominika-

kona

nów

arcliitekt

i

Aleksy, za wynagrodzeniem

W

dwadziecia

lat

1

fl.

6 gr.

póniej zno wu restaurowano

zegar ratuszowy, dajc mu nowe lin)'-, nowe ciary
z kamienia, skrzyda pócienne do mecianizmu itd.

Szymon zrobi nowe wskazówki oraz tarcz,
na której obok cyfr godzinnych wyrysowany by
take bieg soca ksiyca, inne ozdoby w cenie
22 groszy wykona zegarmistrz wraz z swoim po*

Stolarz

i

mocnikiem, a Augustyn malarz, syn Baeja Poruz Kamieca podolskiego otrzyma za malowida i za posrebrzenie tarczy zegarowej 6fl. i3gr.

cznika
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Nowy poar w

r.

1571 zniszczy doszcztnie,

z

takim trudem i kosztem odnowione, dzieo. Przywopo poarze z Przemyla zegarmistrz Baltazar
stary zegar jest ju kompletnie do
Sowik uzna,
niczego. Zdjto go wic z wiey osadzajc na niej
tymczasowo zegar z bramy halickiej, a mistrz Melcliior Tliyl ze lska zabra si natychmiast do roboty nowego zegara za cen 220 fl., przyczem
wszystkie koszta materjau miao ponie miasto.
Robota trwaa przeszo dwa lata, a po jej ukoczeniu uzna, znowu z Przemyla przywoany, Baltazar

any

e

Sowik,

e

wypada cakiem

dobrze,

tak

e w

r.

1574 zegar siedzia ju na wiey. Dodano jeszcze
potem osobno dzwon do wybijania kwadransów za
37 fl., krzy wielki elazny, na którym osadzone
byy wskazówki, nowe ciary, dwie liny 36 sni
dugie, które, specjalnie wynajty, chopak wysmarowa ojem i tuszczem, a potem nastpia caa serja artystycznych wydatków: Pawowi murarzowi
za

wykowanie

stronach

wiey

tablic

zegarowych po wszystkicli
fi.,
Wojciechowi mala-

ratusznej 30

rzowi za wymalowanie tyche tablic czterech 34

fi.,

mied

i pozocenie indeksów
8 fl. itd. Temu to
zegarowi powici Sebastjan Klonowicz kilka wier-

za

w

szy

swojej Roksolanii.

Z pocztkiem siedmnastego wieku odnow ratusza i zegara zaj si bardzo gorliwie synny rajca
i burmistrz
lwowski Marcin Kampian. Reparacj
tego

ostatniego

i

przyozdobienie

wykona

zegar-

mistrz Sebastjan Szwaynowski, robota jego nie

jednak zbyt trwa, bo

bya

1641 pracowali
zegaru malarze i murarze, ci ostatni restauruanioki gipsowe, otaczajce tarcz zegarow.

koo

jc

ju w roku
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Odtd wybija zegar ratuszowy dla miasta
same tylko nieszczsne godziny lub milkn w czasie wielkich katastrof wojennych, które od polowy
siedmnastego wieku nieprzestannie prawie nawiedzay Lwów. Nowy mechanizm sprawiono w r. 1721

^

ten

za ustpi w roku

1788

miejsca

zegarowi ku-

pionemu przez miasto okazyjnie, z wiey kocioa
Jezuitów po kasacie tego^. zakonu, który to zegar
rozbi si razem z wie ratuszow, w czasie jej zawalenia si w r. 1826.
Na nowo zbudowanej wiey osadzono zegar
sprowadzony z Wiednia, a wykonany V7 warsztatach tamtejszego

instytutu

politechnicznego.

Urz-

mechanizm wiey zegarowej wywoay podziw w ówczesnym lwowskim wiecie naukowym
Uregulowaniem jego zaj si profesor Stampfer, a
wyczerpujcy artyku w czasopimie »Mnemozyne«
z r.
1837, pióra profesora matematyki Strasznicky'ego dawa profanom wyobraenie o tym cudzie
wspóczesnej mechaniki. Funkcjonowa on jednak
dzenie

i

tylko lat jedenacie, to jest do bombardacji

Lwowa

przez Hammersteina w r. 1848, kiedy to spon
razem ze szczytem wiey. Po jej odbudowaniu w r.
1851 osadzono na niej nowy zegar z fabryki Wilhelma Stiehle pod Wiedniem, który do dnia dzisiejszego peni swoj sub.

W

czasach
Zegar na Bramie halickiej.
wietno utrzymywao miasto drugi

dobrobytu

i

wieowy, umieszczony na wiey, unoszcej sie nad bram halick. Brama ta cieszya sie
zawsze specjaln opiek urzdu radzieckiego, który
dba o jej przyozdobienie, urzdzenie, a zarazem

jeszcze zegar

;5i

•^^aftfe,^.

(odtworzy

BRAMA HALICKA Z ZEGAREM
opisów Fr.
wedug dawnych planów
i

Kowaliszyn)*

do potrzeb miejskich.

zastosowanie

•praktyczne

Po

w r. 1572 nawiedzi Lwów
alem si wyraaj o sponiciu

wielkim poarze, który
-akta radzieckie

z

wiey nad bram,

bardzo kunsztownie

kosztem wzniesionej

wiksz za

jej

ny na wiey

w

(fabre

ozdob

et

sumptuose

byl zegar

i

wielkim

elevata).

Naj-

wieowy, osadzo-

mniejsz zape\vne wizienie
miejskie, które si miecio tu pod zeg-arem, a najbudy, tak w samej bramie
mniejsz chyba kramy
jakote i za bram w fosie miejskiej si znajdujce.
Zegar na bramie halickiej sporzdzony zosta
?przez gwardjana Bernardynów, syna mieszczanki
15

r.

i9,

i

lwowskiej Stancel Hazowy. Tak przynajmniej sdzi
trzeba ze wzmianki, zawartej w t. z. » Kronice
Alembekowskiej* w Archiwum miejskiem, gdzie

e

zapisano,

urzd

nego gwardjana dwoma
nie

i

trud (cura

et

opera)

Równoczenie w
dzwon zegarowy na wie, zbudowano komor

lickiej.

to

obdarzy wspomniagarcami mamazji za staraokoo zegara na wiey hatym roku (1549) wycigni-

radziecki

na pomieszczenie zegara, a zegarmistrzowi miejskiemu, który odtd mia obowizek regulowa i nakrca oba zegary, podwyszono pac do 12 gr.
na tydzie, a póniej nawet do gr. 15.

W

wspomniany ju kilkakrotnie przedtem Baltazar Sowik, zegarmistrz z Przemyla, który
przyj prawo miejskie we Lwowie zrobi nowy zegar na wie halick, ogólnym kosztem 70 zp.
urzdzio mu warstat w braMiasto wyznaczyo
mie krakowskiej. Po dokonaniu dziea wróci Baltazar z powrotem do Przemyla, a jego zegar przer.

1561-

i

niesiony zosta prowizorycznie na

wie

ratuszow,
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a

gdzie pozostawa
do r. 1574, dopóki Melchior
Thyl nie skoczy budowy nowego zegara ratuszowego.
Wikszej restauracji, wraz z pewnem przyozdobieniem zegara na bramie halickiej dokonano w

kiedy to zegarmistrzowi wypacono za naprawienie 40 zp., »kowalowi od koa.
indeksowego, które u niego zegarmistrz z czeladzi
dwa dni robili 2 zp « Stolarz sporzdzi tablic, „na
olej i farbowanie teje tablicy i indeksów" wydano
poczem j murarz wprawi na wie,,
1 zp. 9 gr.,
a kowal przybi szeciu hakami i pól kop gwodzi.
Z tern wszystkiem jednakowo »zegar halicki*
r.
rycho poszed w zaniedbanie.
1644 kontrola
gospodarki miejskiej (decemwiri ad audiendas rationes)
prosi w „exorbitancji" aeby zegarmistrze miejscy
>zygar na bramie halickiej rozebrali i naprawili,
gdy wzili ad raf ione/n 20 z\p:<si, komisarze za, którzy w r. 1636 dokonali rewizji baszt miejskich, nie
mogli znale nawet kluc/^ów do komory zegarowej.
Czytamy bowiem w sprawozdaniu o stanie wiey
halickiej: »Dzwon tame zegarowy z motem, a do
kó zegarowych o kluc/^u nie moglimy si dowiedzie, tylko udawali,
lepak jeden ma mie klucz,
a nie wiedzie który. Kola te wida, i pordzewiay,
a miecia tam peno*.
To jest ostatnia wzmianka o zegarze na wiey
latach 1638

i

1639,

W

e

bramy

halickiej.

Inne zegary wieowe:

owy

a)

zegar wie-

u Jezuitów. Ulryk Verdum, który podrópo Polsce w latach 1670 1672 wspomina,
Jezuici na kociele swoim posiadali zegar ^niemie-

owa

—

e

iru

cki, jak

yo

tu na miejscu

Tiacie godzin bije

zow'i«, który tylko dwa-

wskazuje, podczas

i

dzwony bij dwadziecia

kie inne

e

gdy wszyst-

cztery godziny.

we Lwowie
rachub czasu. Podczas wielkiej
restauracji kocioa w wieku XVIiI, wyprowadzono
wie wysok, a na niej w r. 1756 osadzono zegar
studentów«. Po ka»z wielk wygod dla miasta

Wynika

pierwsi

z

tego,

Jezuici wprowadzili

dzisiejsz

i

zakonu Jezuitów zegar, który pozosta na opustoszonym kociele odkupio miasto w r. 1788 i
r.
1830 znieosadzio go na wiey ratuszowej.
siono i wie kocioa Jezuitów, z obawy aby j
sacie

W

taki

sam

los nie

spotka, jak przed kilku laty

wie

ratuszow, b) Zegar na kociele Karmelitów
tr ze wi k o w y c h. Karmelici trzewikowi, którzy
posiadali dawniej swój klas^itor
Halickiej,

gdzie dzi

sd

ciszka Józefa, otrzymali

karny

koció

i

i

przy ulicy
gimnazjum Fran-

w poowie omnastego

wie-

ku zegar wieowy, który im zafundowaa Joanna
z Bethumów Jabonowska. Ze»^ar ten wraz z wie
dzwonami spont w r ITGO w czasie napadu
Konfederatów barskich na Lwów. c) Zegar u
Bernardynów powsta za przeoratu ks. Wenanr.
tego Tyszkowskiego w r. 1753.
1785, po wypdzeniu Bernardynów z ich siedziby, zegar zniszcza razem z wie, która stanowia mieszkanie dla
i

W

ptactwa i kryjówk dla kilku braciszków zakonnych,
którzy si tam ukrywali, czekajc lepszych czasów
r.
1817 za powrotem Berdla swego zakonu.
nardynów, zosta i zegar zrestaurowany, a po zawaleniu si wiey ratuszowej, by jedynym zegarem

W

^wieowym we Lwowie. Wtedy

to

»stary

i

niedo-
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4ny«

zegar zrestaurowano na nowo, przyczem powstaa kwestja, kto ma utrzymywa zegar, gdy
zekonwent Bernardynów opiera si, twierdzc,

e

gar

suy

miastu

i

opaca powinno

miasto

zegar-

mistrza do niego. Wedug opowiadania, zmarego
przed paru laty, zegarmistrza p. Józefa Weisa by ów
przed laty olcoo
zegar bardzo starej konstrukcji, tak,
25, gdy si okazaa potrzeba zrestaurowania go, aden
z lwowskich zegarmistrzów nie chcia si podj tej
roboty. Wysano go wic do Pragi, skd powróci
przez dugi czas szed
tak dobrze zregulowany,
dokadnie, wyprzedzajc zegar ratuszowy o

e

e

pi

Bya

po czci take zasuga pewnego
starego braciszka od Bernardynów, który zegar ów
nawet strzformalnie pokocha do tego stopnia,
pami wasnego habitu zatyka dziury i szpary na
minut.

to

e

wiey, aby najmniejszy nawet powiew wiatru

nie

zaszkodzi.

Dwa

inne

dzi zegary wieowe,

istniejce

zupenie nowego pochodzenia.

w. Anny

ustawiona
tego kocioa, zegar
leny przed 20 laty.

w
za

r.

1862

s

Zegar na kociele

w

czasie restauracji

na kociele Marji Magda-

Zegary domowe. O stopniu wyksztacenia
w starym Lwowie mogy-

sztuki zegarmistrzowskiej

by

da

wyobraenie tylko

jej

zabytki,

gdyby si

byy dochoway. Niestety, z wyjtkiem nielicznych
okazów z koca omnastego wieku, nie mamy adnych widomych ladów zegarmistrzowstwa, z wyjtkiem lunych wzmianek archiwalnych, zwaszcza
w inwentarzach spadkowych, opisujcych, co ciekawsze zegary

w

masie spadkowej pozostae.

:56

Zreszt
dry,

obok zegarów

mechanicznych

przez

byy w powszechnem uywaniu klepsyzegary piaszczyste lub wodne. Jeszcze w siedm-

dugie

lata

nastym wieku inwentarze kramów kupieckich zawieraj »zegarki ciekce«, zaliczane do towarów
samym ratuszu godziny urzdonorymberskich.
liczyy si wedug klepsydry,
podpisków
we dla

W

mniejszych by take » wielki piaszczysty
zegar ratusznys za którego popraw wyliczono w
r. 1590 jakiemu Bernardynowi 20 gr.
Oprócz jednak i obok tych »zegarków ciekoprócz

za

cychc uywano na ratuszu i zegarów mechanicznych
r. 1551 spraju od poowy szesnastego wieku.
wiono z funduszów miejskich strun do zegara rcznego (horologium manuale), który w innem miejscu

W

nazwany

jest

»

zegarkiem

spiowym*

(liorologiolum

aeneum).

Nie ulega wtpliwoci,

e

zegary

te

robione

e

byy we

wielu zegarmiLwowie, tembardziej,
cechowych,
majstrów
godno
otrzymawszy
strzów,
w dowód
siebie
przez
zrobione
ofiarowywao zegary
uzdolnienia (majstersztyki) na ratusz. Tak uczyni
w r. 1580 zegarmistrz Szymon Sokoowski, któremu
»za zygar nowy pozocisty, z pózegarzem i kwadrami, jako za sztuk przeze zrobiony i panom do
izby na ratusz oddany« dano tytuem »kontentaciey«
15 zp. Widocznie by to zegar wikszej wartoci,
skoro natychmiast sprawiono mu ^skrzyni od pro-

W

1603 znowu Baej Kozarski zegarmistrz
z Kamieca podolskiego, za otrzymanie prawa miejskiego we Lwowie, darowa do izby radnej zegar,
chu«.

r.

na którego pozocenie dano
zote.

mu

cztery czerwone
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Trudniej

ju oznaczy proweniencj

zegarów,
ówdzie po inwenta-

których opisy trafiaj si tu i
spadkowych. Co ciekawsze

rzach

ju Wadysaw oziski w
np. zegar

wyrytych

okrgy
w okoo

z

nich wyliczy

„Patrycjacie"

(str.

214)

na którym siedm panet
zegarek w omiograniach, na

paski,
;

Zegarek kieszonkowy lwowskiej roboty

z XVIII. w. (strona przednia.)

s

których
gówki na ksztat koników miedziane,
posrebrzane zegarek czworograniasty, podugowaty, na którym jest piesek zegarek okrgy, gadki
z czterma herbami, pity herb z krzyem i ryb
zegarek okrgy pozocisty, na którym twarze bo;

;.

.

17

i.-s

gi

s

wyryte; zegar mosidzowy pogryfy na nókach elaznych
z blach; zegar okrgy, niewielki, na którego gotrzy gowy cesarzów, a na spodku osoba
wie
jaka zegar na ksztat otarzyka w hebanie czarnym zegar w elaznej blasze, na której namalowavirtutes; zegar, na którym yd stojcy,
ne
pozona
tamud/,ie
przez
okulary
czytajcy,
cisty,
w pantoflach itp. Wogóle zamiowanie do zegarów w czasacli wietnoci patrycjatu lwowskiego byo znaczne.

pogaskich

zocisty, wyrabiany

w

s
;

;

s

Zegarek kieszonkowy lwowskiej roboty

Po takim naprzykad

a

Janie

z

XVin. w. (strona

tylna.)

Alembeku pozostao

sze

w

zegarów, a midzy nimi jeden, »na
pozocisty, a na nim chop sied/ii«. Bartomiej Zimorowicz posiadao zegarków rónych etc.
Nie wszystkie te /.egary byy zapewne vve
Lwowie wyrabiane, tembardziej,
i
w okolicy

spadku
którym

ko

e

159

kwita sztuka zegarmistrzowska, a ustawiczne stoz Gdaskiem, pozwalay na sprowadzanie tego rodzaju luksusowych wyrobów. Midzy innymi take bya w Przemylu kolonia zdolnych zegarmistrzów, z których jeden, wspomniany
ju Baltazar Sowik pracowa we Lwowie, drugi, ojdo Warszawy,
ciec jego Pawe Sowik wyjeda

sunki handlowe

a

dla zrobienia zegaru na

wiey

tamtejszego ratusza,

w

Podhorcach pracowa w poowie siedmnastego
wieku zegarmistrz Pawe Dobrostaski, którego
wyrobu zegarek, niepoledniej artystycznej wartoci
posiada miejskie muzeum przemysowe we Lwowie,
Pawe zegarmistrz z Krosna osiad w r. 1460 we
Lwowie, to samo w r. 1580 wspomniany ju przedtem Grzegorz Grabiski, Baej Kozarski z Kamieca. Wyrabiano te zegary w Bieczu, Jarosawiu i
innych miejscowociach.
Nie wicej te wiadomoci o lwowskich wyrobach zegarmistrzowskich posiadamy w wieku omnastym. Obok ju wymienionych wyrobów Jana Kamiskiego, jego syna Antoniego, Stanisawa Skaryskiego, Jana Hackla, z koca omnastego wieku trafiaj si jeszcze tu ówdzie we Lwowie zegary z firm Ignacego Jana Kocha, Stanisawa Dbrowskiego, Robertsa i innych.
i

i

17'

VIII.

AUTOR, DRUKARZ

i

NAKADCA.

BBBS

OCIEMNIAY CHWALCA.
(Wspominek

pseudoliteracki).

Na >Jagielloskim Helikonie* siedzia przez
spory szmat wieku siedmnastego lepiec i... piewa.
Ludzie si enili i marli, a lepiec im piewa. Ponad Wawelem szy chmury i rozgorzae soce wiecio wielkim tryufmalnym pochodom, w groby królewskie szed kanonik Starowolski z Gustawem
Adolfem, wjeda tu uroczycie i Jan Kazimierz,
Micha Korybut i Jan Sobieski wród mistycznych
blasków obrocy chrzecijastwa. Dziay si rzeczy
wielkie i mae, a piewa im wszystkim
Staninisaw Józef Bieanowski.
Panegirysta. On nie widzia tego ycia, co
w okó i w samej nawet Akademji krakowskiej
rozpryskiwao si w tysiczne zdarzenia, wydymao
czasem w szumne uroczystoci i agodzio wreszcie
w spokojny ciurk codziennej szarzyzny. Stanisaw
Józef Bieanowski

olep w dwudziestym drugim

roku swego ywota, a przez czterdzieci lat nastpnych pisa i piewa.
mrocznym cieniu spyny
mu najlepsze lata, doktorat, kollegjum mniejsze
i wiksze, jako lepiec wykada z katedry poetyk
i wymow, jako lepiec sta si
jednym z najpod-

W
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niejszych pisarzy siedmnastego wieku. Bibljoteka
Jagielloska posiada ni mniej, ni wicej tylko 146
panegiryków pióra Bieanowskiego, w Iwowskiem
Ossolineum wielkiej gruboci tom rkopimiennej

kroniki

równie

polskiej,

ów ociemniay

Zaiste

pióra

poeta

Bieanowskiego.

stan moe

godnie

obok najpodniejszych pisarzy naszych, obok Wacawa Potockiego, czy Szymona Starowolskiego,
czy wreszcie obok Kraszewskiego.
Zadrga tylko pióro wtpliwoci, czy w ogóle
moe Bieanowskiemu przysugiwa miano »poety«.
By profesorem rymotwórstwa, napisa dziesitki
tysicy wierszy aciskich, tysice wierszy polskich,
ale mimo to poet chyba nie by. Nie by poet
dlatego,

e

z

najbardziej bahej, poziomej,

uku

nej okolicznoci

arkusze wierszy, formatu
bardziej

potrafi

banalnej,

bezde

codzien-

potrafi przynajmniej ze

maego

codziennej

folio,

e

osobistoci

najgórniejszych frazesów,

dwa

do naj-

doczepi
a frazesy

nastrzpione barokowo, przenikaj zimnym cho*
dem i poj smakiem, czy niesmakiem lukrecji. Bieanowski napisa 146 panegiryków, ale nie bdzie
chyba ryzykownem twierdzenie
nie byo i nie
ma historyka literatury, któryby je wszystkie przete

,

czyta. Ab uno

Tedy poet
zdolnym,

omnes — jeden lub dwa wystarca umysowo Stanisawa Józefa

disce

aby pozna
Bieanowskiego.
czy,

nym,

e

nie by, ale za to obfitym, podniewyczerpanym w
pomysach...

panegiryst. Opakiwa, cieszy si, gosi saw, skada yczenia,
opiewa czyny heroiczne, bola nad strat... najwi-

chwalc

najrozmaitszych ludzi,
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kszych nawet miernot ludzkich, a wszystko wierszem metrycznym i stylem panegirycznym. Nie by-

o w Krakowie w czasie czterdziestoletniej dziaalnoci Bieanowskiego wesela, któregoby nie uczci
>przezentem liljowym< lub »Hymeneuszem
wesoym*, nie byo pogrzebu, któryby nie sta si »ródem

obfitej

aoci «

swoich profesorów,

dla
a

panegirysty.

Gosi

saw

potem doktoryzujcych si

wasnych uczniów, opakiwa mier Marji Ludwiki,
cieszy si wyborem Michaa Korybuta, podskakiwa radosnymi rytmami przy koronacji Eleonory,
potem znowu paka na ich pogrzebie — tryumfowa razem ze Sobieskim, czci pami Starowolskiego, wita wjedajcych biskupów, senatorów, rozdziera szaty na ich pogrzebie, a potem znowu wysuch, czy nie kojarzy si jaki zwizek ma-

ta

eski,

ch(

by

midzy ykami

mieszczaf skimi.

zapewne w dostatkach chodzi ów chwalca
wszechstronny
Powicajc swe wiersze wielkim
i
maym panom, zapewne je drogo sprzedawa,
a moe patnym by wielbicielem, zy ronicym
€zy rado na zamówienie, dobrze honorowane
O nie! Ani nie chodzi w dostatkach, ani zbyt drog-o wierszy nie sprzedawa. Jak wszyscy panegiryci siedmnastego i omnastego wieku by i Bieanowski przemysowcem, traktujcym swe wiersze
jako produkt przemysu. Ale ryzykowa, a w ryzyku nie mia szczcia. Panegiryk musia by wpierw
opracowany, wasnym kosztem wydrukowany, a dopiero potem ofiarowany osobie, wymienionej w dedykacji. Obowizkiem za tej osoby byo przyj
panegiryk z brzczc wdzicznoci. BieanowskieI

!

2(6

mu za

moway

czsto zdarzao si,
panegiryk,

ale

e

nie

odnone osoby

przyj-

»dorozumieway si*

mówic po Iwowsku »robiStd te z wielk aoci, ale

przytem. niczego, czyli

y

si tamowatymic.

rozbrajajc otwartoci mówi Bieanoww jednem z pism swoich »Osoby, którym
ski
moje chwalniki powicaem, brudnem skpstwem
olnione i nadzieje moje i naukowe lczenie dot-

te

i

z

:

kliwie zawodziy^..

Biedny chwalca
takich warunkach

W

nic dziwnego,

e

»kole-

ga mniejszy « (cóUega minor) Almae matris, mimo swego profesorskiego charakteru niemia nawet porzdnego odzienia i wieci icie filozoficznemi dziurami
na mocno wyszarzanej sutannie. Dopiero ulubiony
jego profesor i mentor Jan Rachtamowicz Cynerski,
którego panegiryki wyniosy na jedn z kan o nj i krakowskich... »widzc podszarzane szaty Bieanowskiego, sutann futrem podbit z siebie zdjwszy,
na wzbraniajcego si gwatem woy*. Bieano wski jednak by niepoprawny. Uzupeniwszy bowiem
w ten sposób swoj garderob, wydrukowa zaraz
panegiryk na cze Cynerskiego p. t. „Tres panes
coronaW* i wielkim kosztem da go ozdobi wspóczesnemu sztycharzowi Janowi Gorczynowi.
Wydajc corocznie po kilka panegiryków wpabonorum ingeniorum pater
da > ojciec talentów*
jak czasem nazywano Bieanowskiego, w dotkliwe
kopoty z drukarzami. Wypaca im te niejednokrotnie naleyto... panegirykami, Naprzykad na
wesele córki typografa krakowskiego Franciszka
Cezarego wystpi z szumnym chwalnikiem, którego

—

—
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tytu (mocno skrócony) brzmi: >Djana z orszakiem
panien nadobnych, nowym ulubiecom, szczliwego
powodzenia winszujca*... Znajdujemy tam takie na—
przykad podrygi muzy:
»Sorice zapada, dzie jasny odchodzi,

Noc si

miesic blady wschodzi.
wojsko szykowane.
Gwiazdy licznie haftowane,
rozwija,

Stoi

Jak wiele tedy wietnych gwiazd na

Tak

wiele,

panno, cnót wiemy do

(!)

niebie.

Ciebie.

Od weselnych hymnów byo Bieanowskiemu
bardzo blisko do aosnych trenów. Jako wystarczya mier obojtmej zreszt matrony Eleonory
Bezeckiej, starociny bielskiej, aby nasz autor móg
napisa:

»Zródo

pynce, na

obfitej

aoci, picia

strumieni

owiadczenie^ nieos^acowanej- straty ko-

sztownego klejnotu przez
bójniczk wydartego*.

mier

nieuchronn,

roz-

Nie zawsze jednak wymyla ociemniay chwamierci od rozbójnil<ów. Czasami tylko »aosny
tren« wyrywa si z pod jego pióra, jak naprzykad
w panegiryku: > Wiecznotrwaa staroytnej ozdoby
róa, albo niemiertelna pciini wielkich cnót i zasug Michaa Mczyskiego, pod hieroglifikiem Ró-herbowej potomnym cza>om, aosnym trenem
podana«
Szczególniejsz predylekcj uczuwa Bieanowski do liljowych nastrojów. Jako w umyle jego^
dziwnie kojarzyy si lilje z aktami weselnymi, tak,
w kadym prawie panegiryku »nupcjalnym« mu-^
si si znale
co liljowego w rónej formie, na.
lca

y

e

przykad: »Prezent liljowy

z

herbownego

klejnotu-
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Jchm. Panów Delpacych na przezacny akt weselny
nowych ulubieców, przy melodyjnej wesoego Apollina cytarze ofiarowany*

—

albo

te w innym

panegiryku: >Lew przyjemny, chocia ognisty, liIjowym do wiecznej pamici zwizkiem zniewolony,
przy wesoych aplauzach aktu nupcjalnego....«
Niekiedy znowu poczenie konceptów panegirycznych z trywjalnem nazwiskiem odnonej osoby

wywoa moe w
porównanie
z... lotnym

prost komiczny efekt, jak choby
poczciwego pana Mikoaja Królika
orem w panegiryku: »Hymeneusz we-

ródk

liljosoy przy szczliwkm ora lotnego z
'^v prognostyku, na przezacnym akcie nupcjalnym
Jegomoci pana Mikoaja Królika, rajcy krakow-

skiego...

Takim

by

Bieano wski Lesympatycznym rysem

Stanislans Josephus

bardzo miym i
u ociemniaego chwalcy to ustawiczne markowanie
-swojego lwowskiego pochodzenia. Bieanowski by
jLwowczykiem i by dumny z tego, jakkowiek nie
pochodzi z wielkego rodu patrycjuszowskiego, ani
zostawi we Lwowie monych i bogatych czon^ków rodziny. Ujrza wiato dzienne w r. 1628
we Lwowie, tu jako ak chodzi do szkoy metroopoUensis. Jest

politalnej, a

potem ju cae ycie

nem swojem miecie.
nie
.a

wspomina,

nawet

A

jednak

je

nie

by w rodzin-

kocha,

wdzicz-

ludzi tutejszych czci panegirykami,

wielkie

mianujc

y>Acroama panegirycum<t

powici

niepo.skromionym potokiem górnych przymiotników. Wdzicznym synem naszego
grodu zwie si bardzo czsto sam Bieanowski i
imia ten gród wielk sil przycigajc, kiedy uczomiastu,

je

sn
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nemu
dugie

matematykowi, astronomowi, bo

filozofowi,

wszystkiem
lata

by

Bieanowski

mrocznej

potrosze,

ciemni

i

wieci

bardzo

przez

twardego

ycia.
Niech mu wszystkie panegryki wybaczone bbo on kocha miasto swoje.
A kiedy po napisaniu ostatniego panegiryka
na mier hetmana Stanisawa Jabonowskiego i sam

d—

Bieanowski umar
Marcin

Bielicki

i

w
1693, stan na jego grobie
w pompalycznem »Cordoliumc
r.

wspomia take o miejscu urodzenia mistrza swojego, woajc: »kolebk jego bya Lwa kolebka,
poddasze potnej Polski, Helespontu kopiec!*
Jeszcze »poddasze potnej Polski« — ale dla
czego Lwów mia by kopcem Helespontu? — Trudno rozwika drog, któr szy porównania zdegei

nerowanych humanistów siedmnastego stulecia...
Bieanowskim sych zagin prawie równoczenie z jego mierci. Pozosta tylko w akademji'
krakowskiej portret z umbrelk na oczach, jako
"wspomnienie ociemniaego pisarza, a z pocztkiem
dziewitnastego wieku odgrzebywa go poczli uczeni i to gównie z racji jego kroniki, jako róda
do dziejów Polski. Literata, poet, wierszopisa nikt

w

nim odgrzebywa
1

w

moe

szatach

nie chcia...

susznie. Niech

bibljotecznych

pi
i

panegiryki jego
nimi wadn^

niech

tylko bibljografowie XVII. wiekui

LATAJCY DRUKARZ
pierwzza polska

ksika we

Lwowie.

W

maju r. 1578 przyby do Lwowa na duszy pobyt król Stefan Batory. Z nim chmara dostojników, sug, dworzan, petentów, cay rzd i kan-

hetmanem kanclerzem Janem Zamojskim
na czele.
tej ostatniej, wród pisarzy
podpisków, rozlokowa si take Pawe Szczerbie, Mikoaja Szarfenbergera krakowskiego drukarza, rka
celarja z

W

i

i

prawa i sam typograf, swej
wiadczony.

W

gospodzie,

sztuki

kdy stany

wiadom

kaszty

i

i

do-

wdrowna

guttenbergowska prasa rczna, jak równie w caLwowie dziwiono si bardzo onym instrumentom, bo chocia ksika naonczas nie bya tu ju
rzadkoci i w budach ksigarskich pod ratuszem
dosta kady, kto potrzebowa nawet Mikoaja Reja »ywot czowieka poczciwego « za 20 groszy, to
jednak drukarz wci jeszcze by osobliwoci. Do-

ym

piero bowiem przed czteru laty wytoczy Iwan
Fiedorów w klasztorze bazyljaskim swego »Apostoa« po rusku, ale obecnie drukarnia jego bya
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W

zastawie

ydowskim,

sam

a on

rozpaczliw

walk

dyny dotd

drukarz lwowski,

wierzycielami:

z

gdy

który przed trzydziestu blisko laty

wa

we Lwowie, sych ju

by

za prowadzi
pierwszy
o Janie

i

je-

Lufcie,

mia co druko

dawno zagin.

Teraz oto, w r. 1578 przyjecha razem z dworem królewskim Pawe Szczerbie, Mikoaja Szarfenbergera przedni czeladnik. Sam Szarfenberger, syn
Marka, a wnuk Macieja, prawdziwy dynasta drukarski w Krakowie otrzyma wanie przed rokiem
od Stefana Batorego przywilej*) z nominacj na
typografa królewskiego i z obowizkiem staego
utrzymania na dworze królewskim jednego z czeladników swoich, wiadomego sztuki typograficznej,
który ma by zawsze przy boku Jana Zamojskiego
przygotowany na
nasz i kancelarji naszej
i
potrzeb, razem z typami czcionek i innymi instrumentami*. Obok druków urzdowych i publicznych
móg on wykonywa w kadem miejscu królewskiego pobytu take roboty prywatne w gospodzie,
któr mu marszaek królewski mia za kadym ra-

kad

zem wyznaczy.

Wanie,

kiedy Szczerbie rozkada

we Lwo-

wykoczy Jan Kochanowski
z Czarnolasu, pod wieem wraeniem gociny Stefana Batorego u Zamojskiego w Zamechu, wiersz

wie

sw^e lary

swój,

i

penaty,

wzorowany na

eklodzie Wirgiljusza
Zamchanus* razem z tumaczeniem polskiem. Wiersz pochwalny na króla
i
Zamojskiego, z tendencj wzmocnienia wadzy
pt,

<-Dryas

Zamchana<

*) Z daty Bydgoszcz,
bowskiego Materjaach, tom

szóstej

i

:»Pan

22. lutego 1577,
I.

wydrukowany

w

Wierz-
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wyrzekaniem na upadek ducha ryby wierszem okolicznociowym^
a podoba si zamojskiemu tak bardzo, e kaza go

królewskiej

cerskiego

w

i

z

Polsce,

we Lwowie wydrukowa.
Szczerbie pod firm Szarfenbergera wykona
oto wyszed druk pod tytuem: -^Dryas
polecenie
Zamchana polonice et latine, Pan Zamchanus latine. Leo-

zaraz

i

poli aniio 1578<^

spodem

—

w

wrotnej stronie data
ja 1578

formacie quarto, kart. 6, pod
ora wlocie, na od-

rycina, przedstawiajca

wypiewania

wiersza:

8

ma-

r.

pierwsza ksika polska,
tekstem polskim wydrukowana we Lwowie. Dzi stanowi ona
Jest to

z

czciowym

wielk rzadko

i

dziwnym trafem niema

Lwowie, ani jednego egzemplarza.

j

tylko
chera posiada
w Dzikowie, Krasiskich

Wedug

jej

we

Estrei-

Tarnowskich
Warszawie i Uniwer-

bibljoteka

w

w

Warszawie.
Chwilowy pobyt we Lwowie zbliy Szczerbica
do miasta i sfer ratuszowych. I
gród lwowski
i lwowscy ludzie przypadli mocno do serca wdrownemu drukarzowi, bo rzuci hetmana
kancelarj,
przyj ofiarowane mu w ratuszu miejsce syndyka
miejskiego i zosta we Lwowie na stae.
Jako dorabiajcy si majtku i znaczenia czowiek, znalaz si Pawe Szczerbiec na bruku lwowskim w
trudnych stosunkach'] finansowych,
tembardziej,
mia tutaj zamiar wydrukowa swoje dwa dziea o prawie niemieckiem, w które sporo
trudu i wiedzy prawniczej.
opresji pieninej przyszed jednak syndykowi swemu^ na posytet

sn

i

do

e

woy

W
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moc urzd radziecki, który mu wygodzi 100 czerwonych zotych z fundacji Mikoaja Trzebiskiego,
przeznaczonej

w.
z

Stanisawa.

on

swoj

na utrzymanie chorych w szpitalu
zamian wystawi Szczerbie wraz
Dorot skrypt duny w r. 1581,

W

w

którym to skrypcie zobowiza si wypaci prowizorom szpitala w. Stanisawa dug w przecigu
jednego roku z odsetkami po 87o- Za te, zdaje si,
pienidze powstaa drukarnia Szczerbica pierwsza
Staa oficyna we Lwowie, która istniaa przez rok
1581 i upamitnia si wydawnictwem dwu dzie

samego waciciela.
On sam za, syndykiem miejskim bdc, znalaz si w ukropie nagych i pilnych, maych wielkich spraw miejskich, które zaatwia na miejscu
i

w

ratuszowej,

wielkiej izbie

czono mieszkanie

trybuna
r.

w cigych

dokd

razem

z

mu te wyzna-

rozjadkach,

lubelski, to na sejmiki

korony,

w

i

gdzie

halickie,

delegacj

to

na

lub sejm

miejsk jedzi

1582.

Sejmie zetkn si ponownie z hetmakanclerzem wielkim koronnym Janem
Zamoyskim, który mu zaproponowa w kancelarjr
swojej miejsce pisarza dekretów królewskich z tytuem sekretarza. Szczerbie przyj urzd, z wielkim
alem miasta, które na poegnanie obdarowao go
po królewsku. Czytamy bowiem w ksidze dochodów i wydatków miasta z r. 1582 (A. III. 16):
• Pawowi
Szczerbicowi za jego posugi i prace,
od miasta tego, na sejmiech
które syndykiem
i na trybunaach, za dworem, w ziemstwie i grodzie

Na
manem

i

bdc

odprawowa, i

w tym

czasie

wyprawowa si do
1&
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Krakowa do

Pana Kanclerza Koronnego na

Imci

pisarstwa dekretów króla Jegomu
od miasta, darowalimy dwa
gratyfikujc
moci,
konie wron do wozu, które byli kupili Panowie
na sejmie przeszym w Warszawie, przytem konia

objcie

sekretarji

i

wyjedzie zalecajc mu sprawy miejdarowalimy dziesi czerwonych zotych.

trzeciego, a na

skie

jakim miasto egnao
swego syndyka, byy równie dwa garnce mamaji
które mu na samem ju
i dwa garnce muszkatelu,
wyjezdnem woono do wozu, a za które z kasy miej"

Dowodem

skiej

wielkiego ^alu,

zapacono
Poegnanie

2

fl.

z

12 gr.

byo

zupene, bo Szczerbie
zostawi we Lwowie jeszcze na czas pewien swoj
on, która pobieraa od miasta reszt, widocznie
niewypaconej, pensji maonka, a póniej niejednokrotnie

w

szcze

nie

zaatwia róne sprawy miejskie, tak e jewypacono mu
r. 1583 »za dalsze posugi «

z kasy 10 czerwonych zotych.

Przy boku wielkiego hetmana

i

kanclerza, który

umia oceni zdolno ludzk zasugi, wypyn
Szczerbie bardzo rycho, bo ju w dwa lata póniej
zosta nobilitowany, za spraw staraniem Jana Zamoyskiego, który go do wasnego przyj herbu
Dyplom szlachecki
i wasny mu nada przydomek.
i

i

wystawiony dnia 25. lutego 1585, w którym Szczerbie mianowany jest ^pisarzem naszych dekretów«
podnosi przedewszystkiem wysoko zdolnoci jego,
nastpnie dowiadczenie nabrane przy sposobnoci
licznych podróy, tak po prowincjach Polski, jako

te w
sugi

obce
to,

kraje.

Policzono

e modo

mu

dalej

midzy

za-

swoj jako drukarz przepdzi
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aia

dworze

królewskim

przy

boku Jana Zamoy-

niezrównan wiedz prawnicz, znajojzyka woskiego
niemieckiego, a wreszcie
wojenny ywot jego ojca Pawa Szczerby, obywatela krakowskiego, który walczy pod Starodubem,
Smoleskiem, Chocimem, a take na Wgrzech
skiego, dalej

mo
w

i

zastpach króla Ludwika.

W

I

wszystko otrzyma Pawe
Szczerbie, przy zachowaniu tego samego nazwiska,
herb Zamoyskiego »Jelita€ z przydomkiem >Sarjusz«.

nagrod

za

Odtd ju nie
umar

to

opuszcza Szczerbie

kancelarji

na

stanowisku pisarza dekretów królewskich. mier jego nastpia w r. 1G09
w 59. roku ycia. Na nagrobku jego w kociele
krakowskim w. Trójcy przypomniano mu wydawnictwo prawa niemieckiego, jak niemniej i to,
tumaczy dzieo Justusa Lipsiusa p. t. » Politic^
paskie, jako Pan i kady przeoony rzdnie
i sprawowa si ma.«
Znajduje si wreszcie w nakrólewskiej

i

e

y

pisie

nagrobkowym wzmianka o przeciwnociacl),
w yciu spotykay i przeladowao które on jednakowo niedba, zadowolony

które Szczerbica
niach,

ze swego losu

proboszczem
i Dorot.

ubogiego.

sdomirskim

Zostawi syna, który by
dwie córki Marjann
i

Wrómy jednak do pobytu Szczerbica \ve Lwowie
do jego drukarni. O samej drukarni nie ma
w aktach adnej wzmianki. Nawet wówczas, kiedy
drukowao si jego dzieo. Szczerbie caymi tygodniami bawi po za Lwowem w sprawach miejskich,
a mieszkanie jego równoczenie byo kwater dla
rónych dygnitarzy przejedajcych przez Lwów
i

18-

276

i

podejmowanych na koszt

drukarska

tajemnicy, a zapiski

wskazywayby na
pierwszej

W

miasta.

ogóle

calai

dziaalno Szczerbica pokryta jest mrokiem*

swojej

we Lwowie w

w

to,

ksidze

e

ju

ksiki,

z

miejskiej (A. III.

wiosn

r.

1577

by

charakterze pisarza awniczego.

bliografia zna tylko

dwa

15)'

przed wydrukowaniem-

druki Szczerbica

on
Bi-

we Lwowie-

wytoczone a mianowicie: >Speculum Saxonum, alboprawo saskie i majdeburskie, porzdkiem obiecada.
niemieckich exemplarzów zebrane, a na
z aciskich
polski jzyk z pilnoci
wiernie przeoone, przez;
Pawa Szczerbica natenczas syndyka lwowskiego.
Drukowano we Lwowie, kosztem nakadem tego:
i

i

i

Pawa

Szczerbica

dziea
miejskie

opiewa

wasnym
>Ius

majdeburskie,

mieckiego

na polski

1581

«.

municipale,

Tytu
to

drugiego

jest

prawo-

nowo z aciskiego
niewierniejzyk z pilnoci
i

i

przeoone 158L«
Karty tytuowe obydwu dzie ozdobione s^
drzeworytem, przedstawiajcym scen wojenn, z orem jagielloskim u spodu i sentencjami aciskiemi
po bokach. Pierwsze z nich dedykowane jest Janowi Zamoyskiemu, drugie Mikoajowi Firlejowi
kasztelanoAvi bieckiemu, u którego ojca pozostawa
Szczerbie, jak sam
powiada w przedmowie, przez:

w charakterze dworzanina.
Pierwsze to wiksze dzieo drukowane w jzyku polskim we Lwowie uczci Iwow&ki patrycjat
demonstracyjnie caym szeregiem pochwalnych epigramatów, wierszem metrycznem aciskim, które
Szczerbie wydrukowa u wstpu swojej ksiki..
epigramatach tych zaleca czytelnikom ksig%
pewien czas

W
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yczy

przede wszystkiem Mikoaj
Gelazinus, doktor praw i rajca lwowski, Szymon
Aleksandrowicz magisier sztuk wyzwolonych i awnik, Wojciech Pedianus magister sztuk wyzwolonych i obywatel lwowski, Wojciech Ostrosz bakai

powodzenia

jej

arz sztuk wyzwolonych awnik, Stanisaw Anserinus, równie bakaarz sztuk wyzwolonych i pisarz
miejski. Pikny to zaiste dowód wyksztacenia i cywilizacji mieszczastwa* lwowskiego, pikne wiadectwo dla Szczerbica wzniose powitanie tej pierwszej ksiki polskiej we Lwowie przez samo miakwiatem.
sto
tych co tego miasta byli sol
Sam Szczerbie przedmow do czytelnika zakozawiczy krótko: » czytaj zdrów i askaw bd«
stnym za i krytykom powici kilkuwierszow
i

i

i

i

—

zwrotk acisk.
Obydwa dziea wydrukowane
tyckiemi; czysto,
pierze,

który

s czcionkami

go-

równo, wyranie, na dobrym

pa-

wieki

przetrwa

•stycznego smaku, widocznem

i

z

poczuciem arty-

w rozoeniu

linii,

ak-

—

poszczególnych szpalt i wstpów.
•Oba te pierwsze dziea, wytoczone we Lwowie
zaszczyt prawdziwy przynosz lwowskiej sztuce ty-

cydensów

i

pograficznej.

— mona

Przypatrujc

si

obydwu

ksigom

zrozumie jak mao postpio
jak nisko
lwowskie drukarstwo w cigu wieków
^toi dzisiaj ze swoj robot pospieszn, niedba
•obliczone tylko na jednodzienne ycie gazety, lub
dopiero

i

broszury.

znowu lat blisko dziesi po Szczerbicu trzeba
byo czeka we Lwowie na druk polskiej ksiki.
I

Tym

razem

wystpi

z

ni

Nicolaus

Herhest

Neapo^
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Ktoby myla, e by to Woch z Neapolu,
doznaby srogiego zawodu, bo synny humanista
rektor szkoy lwowskiej, pochodzi cakiem
poprostu z Nowego miasta pod Przemylem, które
wedug zwyczaju humanistycznego przetumaczy
sobie na... Neapolis. Ta moda tumaczenia poddaje
take w mocne podejrzenie samo nazwisko Herbesta, przypominajce aciskie herha — ziele, tak,
e bardzo atwo jest moliwe, i pod pompatycznem
Benedictus Herbesus NeapoUtanus kryje si cakiem
Uanus.
ten

i

i

zwyky Benedykt
wego

Zieliski lub Zielinkiewicz z No-

miasta.

Otó ten Herbest wyda w r. 1592 we Lwowie
druk p. t. » Bractwo lwowskie Boego Ciaa, postawione we Lwowie w kociele metropolitaskim za
wol i wiadomoci Jana Dymitra Solikowskiego,
arcybiskupa lwowskiego c. Rzecz t wydrukowa
Maciej Garwolczyk (Garvolinus) drukarz krakowski,
którego take jaki nieznany bliej los zawia na
czas krótki do Lwowa.
Te tedy ksigi nieliczne
pradziadami obec^
nego lwowskiego ruchu wydawniczego.

s

>im

KSIGARZ

W

CZAMARZE.

W

nieistniejcym ju dzi domku przy ulicy
Kurkowej zmar w roku 1896 ksigarz, który by
zarazem politykiem, literatem, zbieraczem autogra-

kawakiem

historyka, duej miary
urzdnikiem akcyzy miejskiej
magistrackim emerytem. Jak na jednego czoi
wieka bya karjera p. Kajetana Jaboskiego,
wcale urozmaicona, zwaszcza gdy si jeszcze do

fów,

monet,

patrjot, a wreszcie

tego

doda,

e

ów

ksigarz-historyk

by w mo-

doci swojej kupczykiem, w sile wieku gwardzist
narodowym i czonkiem wydziau miejskiego, a
u schyku ywota jednym z organizatorów walki
o

niepodlego w

Byway
przejciowym

r.

1863.

takie bujne

si

ycia typy,

w

okresie

niemieckiego i polskiego Lwowa.
ucisku narodowym, prze-

Wychowani w twardym

ywszy

zudze

1848 i póniejsz czarn rekonstytucyjne
póniejsze
czasy
akcj i jeszcze
i
ustaw zasadniczych, zachoway owe typy do
koca ycia co, co ich dodatnio wyróniao od
zbiurokratyzowanego
spoeczestwa.
dzisiejszego
Szumni, bujni i krzykliwi »tromtadraci« wiecznie
figurujcy w »czarnej licie* policyjnej, jako poli-

rok
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tycznie

niebezpieczni*

ledzeni*,

mieli

i

jako

tacy

jednak jako

oni

»nieznacznie

generacja, jako

okres dziejów, duo zasugi, jeszcze wicej
ojczyzny, zdolnej do ofiar i powicenia.

mioci
Na ich

gowy

wali si ratusz pod ognistemi bombami
Hammersteina, stay przed nimi otworem bramy
wizienia Karmelickiego, syny ich szy na pole
walki w r. 1863, a oni sami zawsze peni fantazji,

zawsze

gst min

kad

na
potrzeb, czy na
rozgardjasz przedwyborczy w ratuszu, na narodow
parad na kopiec, czy wreszcie na tajne knowania
przedpowstacze. Wszdzie ich byo peno i gono
onych >tromtadratów« w polskich butach, o szerokiej gbie i poczciwem a otwartem sercu ..
Przeszy cienie Pawulskich, Srokowskich, Bojarskich, a nawet historja galicyjskiej literatury nie
dobrze ju pomni Kajetana Jaboskiego, który
przez dugie lata by reprezentantem ruchu naukowo-wydawniczego we Lwowie i sam te na polu
z

szli

literackiem pracowa.

Syn ksigarza lwowskiego Bartomieja Jaboskiego, który na samym pocztku wieku XIX.
posiada we Lwowie ksigarenk, wychowanek
szkoy realnej, póniej praktykant pierwszorzdnego
podówczas sklepu Sebastjana Glixelego, powróci
Kajetan

Jaboski

z

praktyki

ksigarskiej

we

Wiedniu w r. 1835, do Lwowa. Tutaj pod wasn
firm prowadzi ksigarni i wydawa wasnym
nakadem dziea najlepszych podówczas pisarzy,

egoty Paulego, Niemcewicza, Albertrandego,
Zubrzyckiego, L D, Borkowskiego, Pietruskiego,

jak

X.

Wuyka

(Biblja

3

tomy),

Stczyskiego, Su-

•81

piskiego, Tymka Padury, Kraszewskiego, Dzierzkowskiego, X. Sadoka Barcza i innych. Kto wie,
jak trudno byo w owych czasach sprzeda ksik,
jakie formalne owy na >Im Panów Prenumeratorów« czyni byo potrzeba, jak niektóre dziea,
zwaszcza naukowe, na zbyt kilkunastu najwyej
egzemplarzy liczy mogy, ten pojmie ju nie
ruchliwo, ale wprost ofiarno ksigarza-wydawcy
w owych najsmutniejszych moe w dziejach naszych
chwilach.

Ale Kajetan Jaboski

mizmatykiem

i

skrztnym

by

sam amatorem nuzbieraczem, zwaszcza

dokumentów, a dla uatwienia sobie
studjów, wyuczy si ju v/
póaym wieku
jzyka aciskiego. Z jego polecenia ulicznicy
lwowscy szukali »starych monet» na Wysokim
Zamku, w botniskach Petwi i rzeczywicie znachodzili duo, nieznanych nawet,
monet ruskich
z czasów Kazimierza Wielkiego, Ludwika Wgierskiego
Wadysaw Jagiey, które czciowo
zdobi dzi zbiory bibljoteki Ossoliskich i inne,
autografów

i

do

i

czciowo za pomieszczone w bardzo obfitym dokadnym, jak na owe czasy katalogu antykwarskim,
i

rozeszy si przewanie za granic.
Autografy i dokumenty kompletowa do koca ycia. By to zbiór bardzo duy, zaopatrzony mnóstwem dat historycznych, skrztnie przez
Jaboskiego pozbieranych, mnóstwem uwag kryty
cznych i zwizych, czasami lapidarnych charakterystyk. Dzi zbiór ten jest wasnoci p. W. Fedorowicza w Oknie. Rezultatem tych studjów jest niedokoczone niestety wydawnictwo »Podpisy i wzory
pism sawnych w Polsce osób, poczwszy od
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wieku

X.V.

Lwów

z

doczeniem

krótkich

biografji.,

1846 «.

W

roku 1848 odegra Kajetan Jaboski wybitn rol w ruchu polityczno-wydawniczym. Sam
deputowany na niedoszy do skutku sejm postulatowy, a równoczenie czonek gwardji narodowej
pisa i wydawa wasnym nakadem mnóstwo dru-

ków

ulotnych,

politycznych,

które

cigny
e

podejrzliwo lwowskiej policji, tak
koca swego ycia figurowa na »czarnej
niego

na
do

licie*

politycznie podejrzanych.

Po upadku wielkich nadziei wiosny narodów*
odda si Kajetan Jaboski studjom bibljografiz wacznym, które mu przerwa rok 1863.
»

oc

snej kieszeni wiele na organizacj i wysyk si
zbrojnych do Królestwa, nadszarpn znacznie swoj
fortun, a gdy nadto skutkiem powstania nastpi
zastój zwaszcza w ruchu ksigarskim, musia Ja-

boski zwin ksigarni
mania

w

lwowskim

i

szuka rodków

magistracie,

gdzie

w

utrzy-

biurze

niestaych dochodów miejskich pracowa lat trzydzieci i doczeka si nawet emerytury.
Umar ze star encyklopedj Orgelbranda
w rku, której wiadomoci bibliograficzne do koca
ycia studjowa, nie mogc si pozby sympatji do
ksiek, tak samo, jak antypatji do ydów,. Jezuitów
i

witojurców,

IX.

^
p. T.

LWOWSKA publiczno;

w

TEATRZE.

..„któ nam matk bdzie? Oto nieoceniona
dobro Twoja Ona jest dla nas kotwic w rozhukanej fali — na niej wspieramy nasz nadziej.
!

Niech si

jak

chc

wichrz przeciwnoci,

niech

—

nami jak jesiennym liciem miota los dziwaczny
moe nas ujrzy nieszczliwymi, ale niewdzicznych^
ku Tobie ujrze nie zdoa!*
Có to za lubowanie takie ? Któ jest t >matkc i »kotwic w rozhukanej fali?« Oto ni mniej,
ni wicej tylko... lwowska publiczno teatralna, a
jej zoluby wdzicznoci, by w r. 1821 Jan
Nepomucyn Kamiski, dyrektor polskiego teatru
We Lwowie.
Byy to jednak ostatnie sowa pochwalne pod
adresem lwowskiej publiki. Od tego czasu wiele si

tym, który przy podniesionej kurtynie taki

y hod

i

rzeczy zmienio, ale zdanie krytyków, dyrektorów
teatru i autorów sztuk dramatycznych o gustach
i

wybrednoci Lwowianina,

ze zjadliwej

swojej

satyry,

lekcewaenia, objawiajcego
mion.

nie

a

w

si...

stracio ani

krzty

najlepszym raziewzruszeniem ra^
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Gdyby

tak

.ijamaa rodzima
skiej publiki, to

zebra
i

te

wszystkie

obca krytyka nad

pióra,

które

gow

lwow-

utworzyby si prawdziwy stos caby spon lwowski kotun

opalenia, na którym

wraz ze swoj operetk, bomb, gupi fars, pieprznym dowcipem
wszystkiemi kalectwami
pokrakami prawdziwej sztuki, które mu dotd tak przyi

jemno

i

sprawiaj.

Gdyby kto zeszy chcia owe,

porozdzierane

rodzimych arystarchów, szaty nad gustami
lwowskimi, to i wytrway trud Penelopy za maym
by si okaza... Tyle gryzcego kwasu i ironii wylano na gowy tej public2noci,
przemówienie
J. N. Kamiskiego, wydaje si jakby cich jak,
zielon oaz na wzburzonych fluktach morza czarprzez

e

nego atramentu.
Ale i sam Kamiski, goszc owe lotne, w gór rwce sowa, srodze si we wntrzu artystycznej
duszy swojej musia rumieni. Bo równoczenie gdy
druyn swoj oddawa wspaniaomylnej
;siebie
.pieczy Lwowian, czu » niezawodny skon teatru polskiego we Lwowie«, rozumia e wszelkie starania
i

bd

nadaremJego, jako »Anteprenera« i aktorów
ne. I rzeczywicie w trzy miesice potem teatr na
duszy przecig czasu musia
zamknity.
Owa wielka, potna pani nie askawem patrzya okiem na teatr i teatr... marnia. O bo, mi;ino wszystko, publiczno lwowska, to mocarz ogromny... sam swoj nieobecnoci zabijajcy Na

by

!

I

K

—

na potoki atramentowej óci
milczeniem odpowiada; na zdroje prdów oywczych^
na lotne skrzyda nastrojów gbokich, wiatowych,
krzyki, wzgardy,
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piecz przykada swojej nieobecnoci... Lwowski
tum nie idzie namaszczonym krokiem flaminów

w

koturnowe sztuki przybytki,

weso piewk

lecz

skocznym pl-

krzesa teatralne
i biada temu, ktoby go uczy chcia na tern miejscu, druzgocce ideje przed nim rozwija
biada
prorokom co by z desek przemawiali teatru!
Bo lwowska publiczno... to pani strojna, sosem,

z

obsiada

—

..

neczna, a teatr

jej

sug.

I

chocia

3:ami pióra krytycy, ona zawsze
ona.
przed ni musi

dr

grzmi

esteci'

jedna...

niezwyci-

kady

dyrektor,

Uklkn

najlepsi artyci, jak ongi gladiatorowie

w

cyr-

ku Cezarów, do niej si modli panienka, w przeddzie debiutu, na jej skinienie mocarze pióra si
wal, jak z drzew licie strcone. Chmurka na jej
czole — to wyrok dla komedji, lekki umiech to
mier dramatu, ziewanie — to duszcy stryczek
.

dla operetki. O! pani to wielka

i

mona

ta

lwow-

ska publika, a jej cios tem dotkliwszy tem bardziej
im wiksza obojtno, z jak go mimo-

bolesny,

wodnie zadaje.
Jan Nepomucen Kamiski rozumia to dobrze!
On sam poeta i tumacz Szyllera, Petronius z pocztku ubiegego stulecia, esteta, co nad tum patrzy i widzia po nad nim gdzie w dali cudne
linie ksztatów, harmonii... on ojciec sceny polskiej,
kurczy si musia i paszczy przed molochem, co

mia

by

jego

pienin

kotwic...

na

rozhukanej

si brzydzi trywialnym, jaskrawym
blaskiem, musia go jeszcze zapoycza
penymi
fali.

On,

co

i

garciami znosi

i

sypa

rozwiewa prawd sceny

przed oczy parteru

w

i

galerji,

fantastyczne orgie tuzin-

28a

kowych efektów,

w

kaskady niewybranego miechu,
jaskrawe kalejdoskopy sów niepowizanych, ani
spojonych myl, czy arty/mem!
Biedny Kamiski
Wabi publik lwowsk do teatru strasznymi
okropnociami, to znowu bazestwami, po to, aby
po caej serji gupstw wystawi ostatecznie Szekspira czy Szyllera
przekona si raz jeszcze,
nikt
na tego rodzaju powane rzeczy nie pójdzie. Psu
gust publicznoci i równoczenie drog zepsucia
chcia go na wyyny prawdziwej sztuki wyprowadzi... Prawdziwe bdne koo, bez ratunku i bez
wyjcia... syzyfowa praca!
I sta si teatr wspóczesny karykatur ycia
a lwowska publiczno, tak bez maa, jak dzi
widzimy. szydersk, jaskrawe efekty lubic i przedewszystkiem karykatur.
Niewyczerpany za temat do karykatury sta-

—

!

e

i

j

.

nowia

mio,

we wszystkich jej przejawach fazach, od gruchania kochanków poczwszy, po pieko maeskie. To te samo zestawienie sztuk granych podówczas wskae drog, któr szed gust
publicznoci, a do dzisiejszego zamiowania do
i

operetki.

Wic
wajce

o«,

naprzód tytuy sztuk, przedlubn opie»Postp i mi» Kochanek urojony*,
>Podwójny kochanek«, »Zgoda w ogrodzie*,

mio:

mioci «,

Wstrt

mioci*, >Narzeczony ze Smorgonia«, »Kto kocha ten si kóci«,
^Kochankowie ekstrapoczt«, »Kawalerdo wygrania
sympatyczna*,
przez loterj«, »Niema mio*
>Poegnanie, czyli malarz z mioci* itp.

^Oniemia

z

>

,^

»^

z

Mio

w

Kto za przeszed t ciernist drog mioci
si, wbrew tendencjom innej sztuki p. t.
• Przegroda czyli zwycistwo
roztropnoci nad wybiegami miooi«; ten stawa wobec nastpujcych
i

oeni

kawaów:

»Sydonia,

czyli

zgryzoty

sumienia*,

Grymasy modej ony«, »Ludgarda, czyli ona zo-,
nica«, »Pieko domowe, czyli antykwarjus7«, »Handel na ony«, »Maestwo nie
wedug stanu«,
»Dwóch
za jednego*, »Moc stosunków*,
>

mów

•Maestwo

A

z

musu«.
rezultat tego

wreszcie

ciecha: »Obiadek

wszystkiego

czajnoci*, a na staro

po

w^ywietrzeniu

miosnych »Kaycio Tuczybrzuch
»Bronzowa gowa«.

i

po-

»Obera pod oby-

Magdasi«,

z

z

figlów

Cieltkowic«, lub

I pomyle, e cae pokolenia Lwowian ksztaciy si na tego rodzaju kawaach, a równoczenie
ci,

mniej

erotycznie

w

gucie

nastrojeni,

rozkoszowali

si

»Roko Cymbaek«,

„Marcinowa
z Dunaju*, »Kartofel nabalu«, »Doktór Pampuszek«,
•Indyk nadziany dukatami*, »Dwóch Kasperków*,
lub ogromn zawsze sensacj robic sztuk » Syrena
sztukami

z Dniestru
czyli
Terefere
bohater Terefercio piewa

sków

i

bisowa,

taki

w tarapatach*, której
wród grzmicych okla-

naprzykad miluchny kuplecik:

»Bachus naylepszy Fijakier
>Zawsze czapk ma na bakier
»Lubi wino, lubi fayk...

>Wozi ycia

A
bredna

kiedy si

taradaykc...

ju wyczerpaa

mitologja.

a

okrzykom

wcale niewyradoci nie byo
ta

19
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dodawa

koca,

nad

aktor

program

nastpujc

satyr:
>Szewc zamiast robi bót
»Pod »Gsi« pije miód itd.

Nawet sama pani Kamiska dopiero wtenczas

moga by pewn

burzy oklasków,

kiedy

liucznie,

wesoo, a skocznie zapiewaa:
»Wita was

—

wita

was

>Z miasta mleczareczka

»Dugi czas

—

dugi czas

>Szuka kochaneczka...

Ostatni ten kuplet
nej

pt.

:

»

Wanda

wzity

Potocka

Ukrainie*, której >rzecz dzieje

jest ze sztuki lokal-

czyli

Ilajdamacy na

si we Lwowie

i

w la-

sku w, Zofji, powyej rogatki stryjskiej, dnia 10
czerwca 1769«. O wartoci jej daje wyobraenie,
ju choby scenarjusz »pierwszego oddziau «, a
mianowicie: >Przed zaczciem dramatu pokazuje si
okropny obraz, przedstawiajcy skaliste i odludne
ustronie, gdzie hajdamacy z pochodniami w rku,
zabijaj brata guchoniemej. Ostatnia otoczona zbójcami skada, klczc, przysig milczenia. Orkiestra
gra tu allegro furioso z uwertury«.

Jakakolwiek jest jednak warto »Wandy Po«
to zawsze jest ona pomnikiem usiowa
w kierunku stworzenia sztuk lokalnych, cile lwowskich i dla lwowskiej przeznaczonych publicznoci.
Gdyby usiowania te odniosy byy jakie powaniejsze rezultaty, mógby si moe i Lwów, podobnie jak Wiede lub Warszawa, poszczyci lokaln
komedj, fars, lub choby operetk. Niestety jednak we Lwowie skoczyo si na kilku poroniotockiej

291

nych próbach w gucie takich bomb, jak » Majówka
midzy
i poldwica*,
w Pohulance czyli
którymi sawna > Majstrowa z Chorczyzny« prym

Mio

wodzi.

Byw^ay

wreszcie

za

Kamiskiego

i

s/tuki

opiewajce przeszo miasta naszego, jak n. p. grywana w r. 1821. p. t >Oolenie Lwowa«, o której powiedzie nic nie umiemy chyba to, e nie ma ona
nic wspólnego ze sztuk pod owym tytuem, napi-

san

przez Karola Brzozowskiego.

W

okropnociach owych, w tych wszystkich
trywialnych sztukach utopi si gust szerokiej lwowskiej publicznoci, a dobiy go ostatecznie importowane z nad Dunaju wyskoki wiedeskiej „Gemiithlichkeit". Jan N Kamiski musia schodzi do poziomu tego, na którym staa wspóczesna publiczno,
chocia sam zna dobrze sztuk prawdziw i umia
kszaci aktorów. Dowodem tego choby >przypowieci naukowe dla aktorów*, które z niemieckich
najlepszych wzorów wspóczesnych przyswoi polskiej szkole dramatycznej. Przypowieci te, zwaszcza co do mimiki, poprawne anatomicznie, daj

wyobraenie
nie od rzeczy

w owym

o

wspóczesnych wymaganiach, tak e
bdzie przypomnie naprzykad, jak

czasie aktorowie robili

»filuterno«.
»filuterno czytamy w przypowieciach
w twarzy maluje si, kiedy jedno oko nieco przymruone, usta z tej strony^ z której oko przymknite,
cokolwiek w gór podniesione, gowa nieco na jeden bok pochylona, a palec wskazujcy u prawej
rki o podbródek oparty. Kiedy gowa na lew
stron zwieszona, musi ciao na prawej stronie
wypit-e*.
np.

—

Otó

—

by

19*

'
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—

có jednak z tego, kiedy
Wszystko to dobre
musiao si stosowa do fantastycznego rozwydrzenia gustu ówczesnego, który karykatur lubia nawet na afiszu, nawet w samym tytule sztuki. Sztuka
np. o jednym tytule nie moga si osta w repertuarzu, lecz koniecznie musiaa si wyrodzi w praww gucie »Chop panem milionodziw pokrak
wym czyli Dziewica ze wiata czarodziejskiego*,
lub taki naprzykad tytu, który mia na afiszu za-

—

raz

zapewni

sztuce powodzenie:

ZAMEK

na

CZORSZTYNIE
czyli

OY STRACH!

e

mimo,

»Zamek na Czorsztynie*

»oj strach

!«

gdy muzyk do
a sam by oper

wcale

nie

by

skomponowa

niego

„wielk, historyczn,
widzian".
nigdy tu jeszcze nie
Nie mogo by te inaczej tam, gdzie za swoich
dwanacie centów chcia naród zabawy, ale to takiej szerokiej, eby na cay tydzie starczyo. Nie
byo te zabawy, jeeli policja adnego gocia nie
wyrzucia z teatru, jeeli na galerji adnego nie byo
...Kurpiski,

jeeli

^jSzkandau",
atrze.

gow
bant

i

cicho

i

spokojnie

byo w

te-

Dawniej taki obywatel siada na bant jeden,
o sufit si opiera, nogi spuszcza na drugi
z

tak

z

wysokoci ledzi

gr

artystów.

Wy-

godne jego stanowisko obserwacyjne budzio cae
podnosiy si gone protesty, a gdy
odnone indywiduum, nawet na kilkakrotne policyjne »zlazuj pan!« wcale nie odpowiadao, nastpowao uroczyste wyrzucanie widza, wród miechów i dowcipnych uwag caego ssiedztwa.
roje zazdroci,
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dawniej takie » grand szopki* w tenawet w czasie wystawienia melodramatu
pt. „Trzydzieci lat z ycia szulera", artysta pewien wprost ze sceny zwymyla publik galeryjn
i to wcale nawet nieparlamentarnymi
wyraeniami.

Byway

e

atrze,

Miaa ta dawna niedzielna publika lwowska
spor doz grubego humoru, nawyczki Anglików —
tych

z

przed

pirowskim

lat trzystu,

—

przysuchiwali,
przez

dugie

co to si

w

teatrze Szeks-

nowym wówczas sztukom
miaa

specjalne

lata galerja

bya

Szekspira
upodobania, tak

e

ostatnim

krytyki teatralnej, ona robia „kas",

jej

wyrazem
schlebiali

ona sztuki utrzymywaa na repertuarzu, albo wyprawiaa im klap gruntown
i raz na zawsze.
Nie brako te odrucliowych protestów przeciwko tej rozwydrzonej hegemonii. Ju w r. 1813
podzieli jaki anonimowy krytyk lwowsk publiczno na trzy czci: „Pierwsza chodzi do teatru
dla zabawy, druga dla sztuki, po co za ci ostatni
id, ani ja, ani oni sami tego nie wiedz. Lecz poniewa znawców bardzo maa liczba, có dziwnego,
„tereferkowie"
panujcym gustem.
pewnym,
na sztukach Corneilla, Yoltera, itd. zliczysz widzów na palcach, lecz kiedy ogromny afisz
ogosi „Syren z Dniestru" sied w domu, bo
ci w teatrze udusz^.
I od tego
czasu cigle wymylaa krytyka
lwowska lwowskiej publicznoci niedzielnej. By
czas kiedy kady szanujcy si krytyk koczy zawsze sprawozdanie swoje teatralne wymylaniem
autorowift, artyci,

e

s

e

Bd
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galerji

oty"
z

i

od
t.

gosów

,

d.

niesfornoci^' „dziczy" „taatajstwa^^ „ho-

Me

„hoota"

krytyki. Zagrali

ta nie wiele sobie

sztuk

powan

robia

to

nikt

poszed do teatru, ale skoro przysza na repertoar taka »Marcinowa z Dunaju* > Elfryda, czyli zacieka mciwoc, »Dwóch (sic) Karolów, czyli skpiec*, »Porka czyli Anglik na Podlasiu*
teatr
bywa peny i z tern si musiaa liczy kadoczenie

—

sna dyrekcja.
Ostateczny cios niedzielnej publice lwowskiej
zada nowy teatr. Znika ta rodzima lwowska ha-

aliwa

i niesforna, ale zawsze do
teatru przywizana publiczno, biorca ywy udzia w grze aktorów, wyprowadzajca swojemi uwagami i dygresjami dolne sfery i krytyków z równowagi.
Znik take typowy dla gustu lwowskiej publicznoci wodewil j>Pani majstrowa z Chorczyzny« który przez kilka lat dziesitek nie schodzi
z afisza, a dzi jeszcze tucze si tu i ówdzie po
scenach amatorskich.
» Majstrowa z Chorczyzny« miaa
by niby
sztuk lokaln, cile lwowsk i tak
przyjmoway
cae pokolenia publicznoci. Dugie lata suchali jej
Lwowianie zawsze z
sam wesooci, zawsze
z jednakiem zadowoleniem. Coby da jaki nowoczesny autor, nawet pierwszorzdny, gdyby sztuka jego
tak dugo nie schodzia z repertoaru
A jednak to
„bryndza" okropna, fabua, któraby nawet w Ameryce dzia si moga, tak samo jak we Lwowie,
bo nic tu nie ma lwowskiego, z wyjtkiem kilku wyrae, z wyjtkiem tego,
autor chce ko-

j

t

!

e
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niecznie,

aby

rzecz dziaa

si we Lwowie

i

to

na

Chorczynie

do tego.
„Majstrowa z Chorczyzny'* to typ upodoba
jak ju wspolwowskiej publiki niedzielnej. U nas
byo
któryby
nie
talentu,
lwowskie
mnielimy
waciwoci lokalne potrafi wprowadzi na deski
teatralne z prawdziwym artyzmem, cho nie brak
byo dawniej domorosych artystów, którzy lokalne
zapomnienie ju posza „Lwopiewali stosunki.
wianka, królowa Golcondy, czyli Finfa w obrotach'^,
„Chop panen miljonowym, czyli dziewica ze wiata
czarodziejskiego", równie bezpowrotnie znik z repertuaru „Skarb zakopany, czyli zbójcy na Zofijówce"
i nawet
z nazwy ju nie jest znany, a ze sztuki
Suchorowskiego „Hanusia z Pohulanki" zosta naiwny
czstochowski kuplet:
tylko

—

—

W

i

>U nas na Pohulance

»W domu gocinno

»Wesoo

i

znana

tace

>Najlepsza mietana...

Takie to byy i inne jeszcze sztuki lokalne
lwowskie. Dzisiaj we Lwowie króluje cywilizacja
midzynarodowa. Lokalne waciwoci, których i tak
byo nie wiele, zniky wraz z resztkami starych budynków, zostao tylko wspomnienie „Majstrowy z Chorczyzny", która jako okaz szcztkowy dawnycti
lwowskich gustów, obrazek lwowskiej cywilizacji,
tua si jeszcze po przedmiejskich scenach, sparadjowana do reszty
pokiereszowana.
i

^bk22l2<iy^';>Sl^v^'!kSl^^^k^kl^<^^^\T(^^y^f^njy
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^~i
3^'^^
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KAWIARNIANYM DYMIE.

W

kawiarnianych mrokach yj cae grupy
tworzc charakterystyczn
specjaln publiczno,
nowin, ruchu nerwowego i odde-

ludzi,

i

dn

chu Europy, co wionie ze szpalt zadrukowanej

buy, spragnion plotek wielkiego miasta

i

bi-

ycia,

a przedewszystkiem ycia, byskotliwego, na falach

drgajcego wiata,

woywa

w

Znam pewnego

wród

na-

e

dziennikarza,

który

z

chlub

swe artykuy stworzy w kaznam urzdników, którym
powoki

opowiada,
wiarni,

arabeskach dymu,

kelnerów.
najlepsze

ci

biurokratyzmu jak szata Dejaniry, a którzy w kawiarni tylko szersz oddychaj piersi, w ostatnich
czasach nawet rodziny cae z wielk pomp i uroczystoci wybieraj si w niedziel... do kawiarni.
Staa si wic kawiarnia dzi instytucj, prawie
spoeczn, miejscem neutralnem dla schadzek ludzkich
i dyskusji, a czasem take
wielkiem targowiskiem,
gdzie przychodz do skutku tak róne interesy, jak
ronem jest ycie.
Wród tej barwnej a krzykliwej publicznoci
kawiarnianej, spotyka si po ktach grupy ludzi
cichych i w zadumnej kontemplacji pogronych.
Czasem przy pionkach na szachownicy, czasami

e
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W

bezmylnej grze w karty ton oni, dla otaczajwiata obojtni. Nic nie widzc w koo siebie,
ani nie syszc, patrz jak sroka w
w przesu-^
wajce si im przed oczyma »dziewitki« i »dzie-

•cego

ko

sitki« »asy«
lika

>piki«.

i

Obok kadego

obsiadego przez graczy

takiego

gromadzi

sto-

si druga

grupa, równie cichych i zamylonych osobników,
którzy wcale nie graj, a tylko si grze przypatruj z równem, a moe i wikszem zainteresowaniem ni sami grajcy.
to tak zwani »kibice«,
cakiem specjalna klasa amatorów gry, których by
mona podzieli na dwie grupy, kibiców czynnych,
i biernych. Podczas gdy taki kibic
bierny przypatruje si grze dla samej gry, to przeciwnie kibic
czynny spenia funkcje jakie pomocnicze, za co
zwykle partycypuje w wygranej.
Wic »kibic-buchalter« intabuluje pozycje poszczególne i zapisuje ^waniejsze wypadki w historji«, wic inny kibic posiada gos doradczy i po
skoczonej grze bierze udzia w dyskusji i wzajemnych rekryminacjach, a wreszcie otrzymuje

S

cz

wygranej o

ona

ile

wypacan bywa w naturaljach,

jak cygara, flaszki piwa

etc.

pomocy kopni
znaków

S

take

kibice,

któ-

nog

innych telegrafii
przestrzegaj klientów
swoich o grocem im niebezpieczestwie. Znakomite
czasem sylwetki kibiców, zwaszcza przy
grze w szachy ich miny i ruchy, zdumienie czarzy przy

czno- mimicznych

s

:

rado i irytacja, gdy klient ich
si na kadym kroku blamuje. Zdarza si czsto, e grajcy podniesie pionka do gótrzyma go nieruchomo w powietrzu, namylary
sami, to

znowu

gra dobrze lub
i
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jc si

gdzie go

postawi.

Wówczas,

i

to

mona

cigle obserwowa, gowy wszystkich kibiców pochylaj si nagle
zaczynaj patrze od spodu na
rk, trzymajc pionka, jakby tam pod jego podi

staw znaleli,
si znale co

przynajmniej spodziewali si
bardzo ciekawego. Jest w takiem
odruchowem pochylaniu gowy pewien moment
psychologiczny nawet, podobny do tego, z jakim
ludzie patrz na wiszc, a tu tu spa majc
bry niegu z dachu.
albo

Wogóle obowizuj kibiców cise postanowienia regulaminowe, które
nawet skodyfikowane w 21 paragrafach i w odpisach
po ka-

s

kr

wiarniach. Niektóre z tych postanowie okrelaj
towarzyskie obowizki kibica, jak
nie wolno mu
plu na buty, vis a vis siedzcego partnera, inne

e

znowu wzbraniaj zbytniego mieszania si do gry,
a jest jeden take paragraf, który zakazuje wymylania graczowi, gdy ten gra niefortunnie, czy nie-

donie.
Pod wiedeskim jednak byszczcym pokostem
kawiar zniky bez ladu dawne lwowskie
typowe tego rodzaju przybytki. Ostatni zamknity
dzisiejszych

w grudniu 1902.
Bya to najstarsza we Lwowie

zosta

r.

kawiarnia J.
Dobrowolskiego, zwana popularnie »Piekiekiem«,
Tradycyjna to bya dziura, dzie i noc otwarta,
a zawsze gwarem i szumem rozwydrzonych goci
rozkoysana, zawsze pena ruchu i typowych scen
kawiarnianych, w które nocne ycie wielkiego miasta tak bardzo obfituje.
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Za jednem oknem starego typu, okolonem szylnapisem »Kawiarnia Dobrowolskiegoc, rozsiady si dwa niewielkie pokoje, o staroytnem
sklepieniu, a zawsze okopcone i dymem przesike.

dowym

Pierwsza

nowia

sala,

duga

niby

kilku schodkach

w

wydta

kawiarni, wraenie korytarza, którego

wi

kiszka, sta-

wsk

szyj i po
sal bufetow, nadawaa caej

czytelni, a przechodzc

gow stano-

najeony butelkami, a ogon szeleci czarpachtami dzienników i jaskraw ilustracj

bufet

nemi

stronicy

pierw.^zej

pism humorystycznych.

Wród

dymu, drgajcych promiemi
odbiciem cian lakierowanych szumiao tu
lamp
przez pó wieku ycie gwarne i krzykliwe, bez gra-

bkitnych warstw
i

rozbawiona ludzka
miech z tagupie,
i
kiego ycia i z takich rozpasanych szaów, których
szary ranek i twarda rzeczywisto jedyn nagrod,
zamglony wzrok pijanicy jedynem wspomieniem.
Kto jednak pamita kawiarni Dobrowolskiego
w ostatnich latach, ten nigdy nie bdzie mia wyobraenia, ozem byo 3>Piekieko« w latach daw-»
nych, jak ono odegrao rol w towarzysko-kawiarnianem yciu Iwowskiem od r. 1848 poczwszy.
ostatnich bowiem latach bya kawiarnia Dobrowolskiego jedynie ostatni stacj opojóv/ i najrozmaitszej nocnej hooty, która po caonocnej wdrówce szyikowej tam si leczya czarn kaw,
lub inn jeszcze ostatecznoci, na podwórzu kawiarnianem.
Za nim jednak przyszo do ostatecznoci, uwaali gocie tamtejsi za swój wity obowizek nienic niby

i

miary, szerokie, jak

natura, a jednak... puste

W

e
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ludzkim rykiem napenia cay lokal, a e jak wiama swoje draliwoci,
domo, kady zalany
wic nieraz latay tam szklanki z »melanem« w po
wietrzu, nieraz rozlega si iuczny trzask policzków
przy zaatwianiu spraw ^honorowych*, a nie jeden,
w ten sposób uhonorowany, z cylindrem zamanym
w harmonj, z przetrconym »stosem pacierzowym*
wylatywa przy akompanjamencie kopniaków, aplikowanych rzsicie, na ulic, co w nomenklaturze
kawiarnianej nosi skromne miano » wyrzucenia gocia*. Jednem sowem byo Piekieko w ostatnich
czasach mordowni, maglem na ebra i koci swoich klijentów, rodzajem konserwatorjum dla ochrypych i pijackich piewów, które tonem swojem ^fortissimo*
przeraay nieraz spokojnego przechodnia

go

z ulicy

A

Krakowskiej.

przecie

by

czas,

kiedy

»Piekieko«

byo

pierwszorzdn we Lwowie kawiarni i z góry spogldao na inne mordownie, w gucie takiej kawiarprzy ul. Kani, jak »pod óiem przecieradem «
miskiego, syncej z tego, e gospodarz od kilku

lea oboony

na bilardzie, lub
kawiarni »pod pikn Helen* w rynku, dokd
zazili si gocie z okrutnego szynku »pod kanon«,
który istnia dawniej przy Ormiaskiej, z lokalu
lat chory,

»pod cyrank«
obiadu » mona
awanturnik*,

z

z ul.

betami

Waowej,

byo dosta w
mleczarni

w

obok taniego
pysk jak si trafi jaki
gdzie

bramie

Andriollego,

znowu kulawa baba szynkowaa mleko i innych wzitych dawniej bardzo miejsc rozrywki,
zostao.
3. których ju dzisiaj
i ladu nie
:gdzie
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Do
dili

kawiarni Dobrowolskiego natomiast

si gocie

z

okolicznych,

dzi ju po

scho*-

czct

nieistniejcych nawet restauracji pierwszorzdnych

:•

Zihna w ulicy Krakowskiej, Gótza, lub Stadmiillera^
dawniej przy ul Dominikaskiej i innych. Zwaszcza
popoudniow por, mimo przepenienia, panowaa

tam

w

cisza

grobowa. Wszyscy gocie zatopieni

byli

czytaniu gazet, których kawiarnia Dobrowolskie-

go posiadaa najwiksz liczb i studjowaniem najnowszych wydarze politycznych, tak e najmniejszy rozgwar prawdziw tam wywoywa sensacj.
Razu n. p. pewnego siedzia tam powany
obywatel, który si odznacza ogromnym wzrostem
otworzyy si drwi i wesza jaka fii si. AV tem
gura, podejrzliwie si po caym lokalu rozgldajc.
Na widok owej figury zerwa si ów obywatel,
chwyci j za konierz i stentorowym gosem, a
wród ogromnej sensacji midzy zgromadzonymi

woa

pocz:

—

Pan miae czelno pokaza si we Lwo-

wie? Gdyby na wiecie wierzby suchej nie stao, to
bym ci na wasnych plecach powiesi
Pokazao si póniej,
by to szpieg, który
w czasie powstania z r. 1863 oddawa usugi policji.
Ostatecznie ów obywatel nie mia potrzeby
speni obywatelskiego obowizku powieszenia szpiega na wasnych plecach bo ten zbity, zmaltretowany i wytermoszony przez innych goci wyniós si
czemprdzej tam, gdzie pieprz ronie.
ogóle ciekawie to byy postacie lwowskiej
tromtadracji, które oblegay dawniej stoy Piekie!

e

W

ka.

Ju

dzisiaj

i

resztki ich znikaj,

ju ich

nie spot-
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ka

nigdzie, owych krzykliwych, rozwydrzonych,
zawsze sympatycznych pogrorrców wszelkiego

ale

kotustwa

i
mameluctwa. Rewolucjonici z urotemperamentu, politycy zakroju wojny
europejskiej, demokraci ze szlacheck fantazj i staropolskiem warcholstwem, jedn nog stali jeszcze
w epoce wielkich zdarze rewolucji, która na barkach swych wynie miaa dla nas niepodlego,
a tu przed nimi rozpoczyna si okres politycznej
nudy jaowoci.
I oni, co na wiosn patrzyli
narodów, co przed nimi Wiede i kamaryla rzucaa
to konstytucj, to reakcj, to policyjnymi rzdy,
nie mogli znie tchnienia jaowych czasów...
Wic obsiadali stoliki kawiarniane zadumani
nad tem, co robi Francuz, czy te zechce da pomoc polskiej rewolucji, czy te Bismark czego no-

dzenia

i

i

—

i

wego

nie

knuje,

lub

te myli

co

Mazzini. Ale wojna europejska

jako

nie nadchodzia,

i

a

oni

Garibaldi lub

wolno

ludów

coraz cichsi byli, co-

a

przerzedzay,
wresztromtadratów nie stao w kawiarni Dobrowol

raz bardziej
cie

si

za

ich szeregi

skiego.

Nie stao

te tam

lwowskiej cyganerji

i

lite-

nocn por zaczynaa
urzdowanie wród gwaru, krzy-

racko-dziennikarskiej, która

swoje kawiarniane
ku i mnóstwa trunków,

z

których

rozmaitrze projekty poto, aby

w

za

rodziy si najchwil si znowu

kieliszku koniaku albo absyntu utopi. Przesiadywali tam Lam, Stebelski, Podgórski, ChochlikZagórski i inni.
Z kawiarni Dobrowolskiego przeszed do
przeszoci spory kawa lwowskiej tradycji lokalnej
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lwowskiego ycia przebrzmiaego. A na pochwa
tego powiedzie trzeba, e nigdy, nawet
w ostatnich czasach upadku, nigdy on nie uprawia
szulerki, nigdy nie gra na strunach namitnoci
i

lokalu

swoich klientów.
czasie kawiarnianego szychu, taniego komfortu, damskich kapeli, potoków wiata elektrycznego, „Piekieko" usiowao zosta zawsze tem samem „Piekiekiem" aló ju mu i dawnych goci nie
Wic si staczao coraz niej, zeszo do
stao.

W

—

rzdu lokali dla najobskurniejszych figur pijackich,
a gdy wreszcie z powodu konkurencji
moczymori

dów

nie

stao

—

„Piekieko" przestao istnie.

KARNAWAOWY.

BZIK

W

rozigranych

wiata

falach rej

zawiod by-

skotliwy, taki barwny, jak motyle korowody, jak ru-

saek jasne

zudy

loty

w pozocistem wód zwierciedle. Tcza

je spowije,

zapomnieniem,

na jedwabiu zwojach sza im zagra

rozgorzeje

piew mioci,

ukojenia,

wit si piknym stanie.
A tum idzie. Strojny,
szalony,

barwny idzie w taca krg
w zapomnienia wir rozkoszny wpada. Jedwab,

gaza, rozwieszone fataaszki, barwne
anielskich

przyday niewiastom

i

one

figle,

pyn,

skrzyde
a pyn,,

i
wij si w okó danniby olbrzymia jaskóka poami fraka strzye
nad cichego stawu tafl pozotn...
Takie to i szczcie, a uuda, co jej lampy wia«
teka aureol, takie to skrzyda anielskie, które siw sklepie na metry kupuje i sza, Co mu rozklekotana
muzyka podniet. Gdyby tak zebra te wszystkie
westchnienia i przedbaloweskweresy, ten cay wysiek

jak

róowe oboczki poranka

sera, co

panienek ojcowskich pugilaresów, a powszystkie rozczarowania po balu, to kto wie,

lotnej fantazji

tem

te

czy ich

wart

i

jest

chwila szau^

i

ta

chwila zapo-

mnienia...

Ale

mao mu

w yciu

tak

mao

kwiatów si koni

wykwita promieni, tak
i

miechu

i

taca...

Bo
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si tak jako godziny tocz niby po grudzie, niby
po ciekach westchnie i paczu wij si ludzkie
gromady. Brud spraw codziennych przesania im
znaki duszy przedwieczn
pisane i staje si
ziemia caa niby w mglist spowita szarug, niby
deptak olbrzymi, w którym chodz ci, co przez lat
pewn liczb na ycie zostali skazani.
Wic si podobno naley swawoli tanecznej godzina, karnawaowych szaów ndzne okruchy tym,
wiata, choby poyczaco smutni
i stsknieni

rk

s

nego,

uudy choby

Wic

chwilowej.

im walca pynce drganie tak
piewk serce ukoysze, aeby zapomnieli i o tem,
co wczoraj byo i o tem co jutro bdzie. Niech im
sztucznymi zapachy rozmarzona sala balowa ogro-

dem si

niech

stanie szczcia,

mioci

i

szau.

raz

caodzienn prac wy-

wreszcie

zatacz

czerpani

snuj si po wiecie, niby

wszyscy, co

Niech

cienie

w

mgli-

stych obszarach.

A

we Lwowie ycia skocznego jeden
wieczór tym si take naley gromadom, których
istnienie w granicach kadego „pierwszego" w miesicu si obraca, tym Wtoczonym w rangi,, w statusy, tym których wiecznym tacem cyfra ekshibitów, muzyk szelest „kawaków", którym opotanie
myszy po registraturach jedyn marze przygrywk.
Niech

u nas

wic
...co

»I ty

najgrubsze

tacz

»konwoluty«

podskakuj malutka >filuro«

>Rozpogód umys swój trosk zasnuty
sdziwa ty >registraturo«

»Zacna,

>W skocznym zachwycie, niech zatocz koem
»Cay^»ekspedyt« razem z »protokoem«...
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i

Lubi taneczne zabawy, chocia to gupstwo
uuda. Lubi przypatrzy si tumowi barwnemu

i

strojnemu, co

muzykantów.
istnieniu...

umiechnity kroczy w takt kilku
To tak samo, jak w rzeczy wistem

kto paeczk

takt wybija, a

ludzko go

takimsamym rytmem dysze.
Lubi kobiece strojne korowody, bo one co
bardzo odlegego przypominaj. Moe z zawiatów
podchwytuje

i

przyniesion tsknot... moe cherubinów zawrotne
gdy dusza na nie patrzya wtenczas... gdy jej
na wiecie jeszcze nie byo...
A wród tej zudy, kobiecie skrzyde przypi
modzianów fantazja róowa, bo te
nawet nie
blaski poyczane daj posta, w której jej jeszcze
najbardziej do twarzy... posta anioów.

loty,

dna

dlatego lubi roztaczon gromad,
niej ycie bodaj na chwil swe ciernie
wiat dobrym si wyda i wietlista go

I jeszcze

bo wród
obamie,
opromieni aureola.

A cho

aureola

z

ndznych wia-

teek uwita, chocia po zabawie pustka nastpi
czarowanie,

goni

z

cho w samym tym

proz

i

balowych

szale

i

roz-

banalno si

rozmów pustymi

dwi-

kami, to jednak cignie ludzi wir taca ku sobie,
przypatrzenia si roztczonemu kamstwu.
lub

ch

Tak samo cignie

A wród

my

nocne do wiata

latarni.

chwila
tego szau jedna
szalestwa. To nad ranem, gdy w sali kada czstka
powietrza zadrga w^ takt muzyki, a z tego drgania
jest

tylko

nimb ciemny powstanie i okry gazowe wiateka
barwnymi krgami. Wtedy jest chwila ekstazy
balowej. I stanie si sala niby mglistem polem
kilku

Walhali, gdzie

goni si tczowe mary,

tak pomie-
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e

nikn
kolorów i taktów,
jeden
porobi
si
a
jednostki,
poszczególne
osoby,
kbiony, rozmierzwiony splot cia ludzkich, na
bzik karnaktórym si wszechwadnie rozsiada
szane

w jedn orgj

:

waowy.

Lwów taczy

umie

i

taczy lubi. Taczy te

w

chwilach dziejowych, jak najmniej ku temu odpowiednich, potrafii taczy, zwaszcza w czasach
dawniejszych, w okolicznociach cakiem osobliwych.
Jedn z takich chwil, którym w caej peni

przysugiwaoby miano »bzika karnawaowego « przechowa potomnoci skrztny panegirysta XVIII w.*)
Byy to zakonne obóczyny z tacami, które gawiedzi lwowskiej, zapeniajcej w drugiej poowie
omnastego wieku obdarte i obszarpane mury miasta, tym zuboaym potomkom dzielnego lwowskiego
mieszczastwa, dostarczyy nielada wrae. Wprabutna zabawa magnatów, bya
wdzie huczna
w owych cikich czasach jedynym objawem ycia, które si niejednoktotnie szalonem echem rozi

biegao po wyndzniaem miecie, to jednak uroczysto wstpienia do klasztoru ksiny Teofili
Winio wieckiej przewyszya wszystkie dotychczasowe festyny, a tak
»roccoco«, e czowiek

w

spóczesnej

do

si

bya

ciekawa i tak w stylu
czytajc jej opis
Polikowskiego, nie
ks.
czasom i ludziom tam-

dzisiejszy,

broszurze

moe wydziwi

i

tejszym.

Przede wszystkiem co moe mie wspólnego
i pokory, jak wstpienie
do kia-

taki akt skruchy

*) Polikowski Anio ks.
Tryumf troistej aski boskiej... trzema
herbownego ora trbami... potomnym wiekom ogoszony. Lwów 1753.
:

20^
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tacami, zabawami i festynem. Dzisiaj oczywicie zwizku tego zacisza furty klasztornej z hucznymi bankietami zrozumie nie mona, ale wówsztoru, z

czas przywdzianie na

si sukienki

klasztornej

byo

tak sam okazj

do pijatyki i zabawy wieckiej,
jak wesele naprzykad, chrzciny, lub wreszcie i stypa
pogrzebowa.
U schyku dugiego i bogatego ywota, posta-

nowia ksina

w

Teofila

Winiowiecka

usun

si

reszt dni swoich
przepdzi na modlitwie. Matka jednego z najwikszych rodów polskich, spokrewniona z królami, senatorami, hetmanami, osigna ksina Teofila ju
wreszcie

zacisze

wszystko, co
jej

córka

klasztorne

i

w yciu mona osign.

wysza

za

m

za ks.

Najstarsza

Michaa Radziwia

hetmana wielkiego litewskiego, to samo dwie inne
córki zamne i gromada wnuczt otaczaa jej stare
lata. Wic spokojnie schroni si moga za klauzur klasztorn, tak samo jak wiele innych kobiet
jej

stanu

dawnymi czasy czynio.

Miejscem modlitwy mia by klasztor Dominikanek we Lwowie, fundowany przez ni i licznemi
dobrodziejstwami obsypany. Klasztor ten ju we

Lwowie

nie istnieje,

koció za

jest

tym samym,

który stanowi cerkiew gr. kat. seminarjum duchownego przy ulicy Kopernika. Sam akt obóczyn odby
si w dniu 11 lutego 1753 r. z nastpujc parad
Ju na tydzie naprzód ogosili t uroczysto
kaznodzieje po wszystkich kocioach, a kapela ks.
Michaa Radziwia, który mia wówczas swój paac
we Lwowie w okolicy dzisiejszej, ulicy Krasickich,
» przez cay tydzie, na wiey przy kociele W. W.
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Panien tak rano, jako i wieczór róne i przednie
marsze wygrywaa*. Równoczenie poczli si zjezaproszeni gocie. Za dalekoby doprowadzio

da

wyliczanie za ks. Polikowskim caego tumu panów
-^ wystarczy bowiem powiedzie,
wszystko

i

e

pa

cokolwiek eleganckiego

byo w owym czasie w Polsce,

arystokratycznego, magnackiego, wszystko

to

zje-

chao si do Lwowa. Zrzeczenie si wieckich spraw
przez ks. Teofil Winiowieck, stao si „cause celebr^''

ówczesnego

eleganckiego

Lwowa

i

uroczy-

stoci publiczn, której rozmiary do dzisiejszych
wielkich obchodów narodowych pod wzgldem
pompy porówna si dadz.
Oto bowiem w sobot, to jest w wigilj aktu
obóczyn, okoo godziny jedenastej przed poudniem,
odbyo si pontyfikalne naboestwo odprawione
przez biskupa Jezierskiego, na którem to

naboe-

stwie »kapela przy wybornej rezonancji traktowaa,
garnizon wielkiej Buawy, pro praesidio zostajcy

w

tutejszem miecie

wystpi

cmentarz,* a ks. Polikowski, z

z

parad

przez

dokadnoci

cay

dzisiej-

e

»probantka ustrojon bya
szego reportera notuje,
w sukni >drap d'or, bogat kwiatami rzucan dzi-

wnej modyc i wymienia dugie szeregi eleganckich
goci, którzy caemu temu aktowi religijnemu nadawali pozorów wieckiej maskarady. Czytamy bowieczorem tego dnia w obecnoci
wiem dalej,
goci, kapela wygrywaa aspirantce do stanu za-

e

konnego „róne przednie sztuki", a w paacu ks.
Radziwia ? wyborne i modne tace* si odprawiay.
Waciwa uroczysto jednak odbya si dnia
nastpnego, w niedziel. Rozpocza j sakramen-
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pobudka
odegranie marszów na dobry dzie
kapel. »Koció cay osobliwsz inwencj,
wspania symetrj
piln obserwacj proporcji,

talna

i

przez

i

obiciem

karmazynowem etc. dziwnie spektatora konokoo kocioa stana w paradzie tak

W
jak
cz »regimentu

tentowac
dla

asystencji,

i

uskromnienia

»dla

wielkiej

ciby«
wielkiej buawy*, a podczas
w
gdy
kociele prawiy si msze jedna za drug,
zgromadzonych pod kocioem goci zabawiaa kapela „przez wygrywanie woskich wybornych sztuk".
Nastpnie odbya si urocysto kocielna, »przy
odgosach trb, kotów i salve z armat >, a ks. Polikowski mia kazanie »w bardzo eleganckim stylu. «.
Po naboestwie wreszcie ks. Radziwi wszystkich
g-oci do paacu swego zaprosi i tame przy odgosach trb, kotów i armat, oraz illuminacjach paacu
i altany na kpie zabawia do pónej nocy".
Równoczenie odby si bankiet w samym
klaszorze, gdzie wnuczki ksinej same suc do
stou >marcypany kadej osobie, osobliwie cukry,
roznoszc czstoway «.
ten sposób poegnaa si ksina Teofila
Winiowiecka ze wiatem jego doczesnemi spra;,

W

i

wami.

NA BRUKU.
Uliczna

moga

materjau

w

tyle

lwowska publiczno dostarczy by

niej

a równoczenie

owania we

obfitego

kaprysu,

do osobnej monografii,

nieobliczalnych

porywów,

gustu niewybrednego i zamiwszelakiego rod?aju jaskrawociach.
tyle

Z tem wszystkiem jednak, ta prawdziwa lokalna publiczno coraz bardziej ustpuje miejsca, na
wielkomiejsk przybranemu, tumowi bez
barwy i wyrazu. Typy lwowskie dawniejsze trafiaj
si tylko w niedziel i tylko w kilku punktach

mod

miasta.

Wywouj
skich, zaraz

na

>

je

domków przedmiejdzwony kocielne, brzmice

dalekich

z

o wicie

Anio paskie.
Brzmi przez chwil uroczycie przy wtórze

kocielnych sygnaturek. Jedna drugiej podaje wezwanie, a wszystkie razem pyn na spokojne dachy,
w oknach kuchen si odbijaj w suterenach i w chatach przedmiejskich.
okna za storami zabite i firankami si nie wa... bo tam ludzie spa si niedawno pooyli.
Ale w tej chwili odzywa si dzwonek na ratuszu
jaki chrapliwy gos, rozespany, przecigy. Ratusz budzi swoich, gos umczony to
i

W

i
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powitanie dnia

odwachu okrzykiem czowieka
a trbka to poranny oddech

na

umczonego wart,

modlitwa cytadeli...
Kilka wiate w oknach, turkot dwu, czy trzech
stor sklepowych, kilka wózków z pieczywem i... zaczyna si dzie wielkomiejski... niedziela.
Na bruku tum coraz potnieje, wywieony
i

w

niedzielne szaty spowity.

lay wezbran fal
wietrza

i

warsztaty

i

biura wy-

spragnionych wolnego po-

spoczynku.

godzinie 9

tum

ludzi,

To

rano,

wanie gdy witkujcy

do rozmiarów potnych,
poczynaj si midzy nim przewija byszczce kaski z mosinemi trbami na czele, które wedug
2 góry wydanego rozkazu
id cze oddawa...
Bogu.
1 to wojsko z tak matematyczn dokadnoci
i
w jednej, a tej samej godzinie schodzce, czy to
ze otoków cytadeli, czy gdzie z koszar Jabonowskich wywouje jednakowy zawsze efekt w fizjognomji witkujcych Lwowian.
jednej chwili oprónia si poa rynku od ulicy Ruskiej i druga pood ulicy Krakowskiej, a zapenia si plac Tryna bruku dochodzi

W

a

bunalski przed
i

kocioem

Jezuitów, plac

Kapitulny.

e

cz

w. Ducha

Trzeba bowiem wiedzie,
rynku od
ulicy Ruskiej i tam, gdzie stoi dom z lewkiem w.
Marka, niegdy podobno wasno konsulów rzeczypospolitej weneckiej, stanowi obecnie potrosz gied
pracy dla poszukujcych suby kobiet, a potrosz
rodzaj ^^forum romanum^f gdzie si zaatwiaj najrozmaitsze interesy pod egid >mohoryczu«, który obfi-
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pynie z gode »pod dzwonami*, »pod koron«,
„pod zielonym soniem" i »pod rzeteln miar*
vulgo »pod zweiundvierzig«. To samo te dzieje
rynku w t. zw. ^krakowskiej
z drugiej
strony
cie

bramie*.

Na odgos wic muzyki wojskowej opuszcza
swoje stanowiska gwarzcy naród w tym celu^ aby
po jej bokach i na przodzie utworzy szeregi, maszerujce w takt paki »regimentstambora« i wygwizdywa ulubione marsze razem trbami i czynelami.

Niedzielna

odbywa si
lat

kilkadziesit

znan

i

muzyka jednak od

musi

bez...

by

durnego

najbardziej

ju kilku
który przez

lat

Jasia,

typow,

najbardziej

najcharakterystyczniejsz postaci lwowskiej

ulicy.

Nazywa si Jan

Lis, a

umar

grudnia

903
nazwisku jego prawdziwem dowiedzia si Lwów
dopiero z kartek pomiertnych, którymi pami durnego Jasia rozniós po miecie waciciel Zakadu
pogrzebowego p. Kurkowski, ten sam, co stanowi
u biednego idjoty personifikacj mierci i symbol
znikomoci rzeczy ludzkich. Zreszt nazwisko nie
byo Jasiowi potrzebne, bo i tak znao go cae
19.

1

O

miasto.

Wraz

durnym Jasiem* zeszed do grobu
Lwowa, ostatni mohikanin
brukowy, który przez dugie lata znany by najmniejszemu nawet dziecku we Lwowie, a kalectwem

kawa

z

»

sui generis historji

swem umysowem bawi niewybredne rzesze uliczniBo te kalectwo to spokojne byo, ciche,
nienatrtne, a zwykle kaskadami wesoego miechu

ków.

i
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upikszone

beztroskliwej radoci.

i

biednym, niepoczytalnym

i

w

tej

Nad idjot tym
swojej

niepoczy-

talnoci szczliwym, janiaa jakby jaka gwiazda

cigego

zadowolenia ze wiata, ze siebie, z ludzi,
taki pogodny optymizm i naiwna filozofja, jakie si
chyba u dzieci spotyka.
si durny Jasio ze wszystkich i wszystsi wtenczas, kiedy zote soce wykiego.
janiao jego achmany i wtenczas, kiedy mróz i za-

mia
mia

wieja najbardziej

wtenczas,

gdy z

wojskowej

mu daway odczu rol

parjasa

mia

spoecznego;

si na pogrzebie, tak samo jak
gronem pauprów towarzyszy muzyce

krokiem

posuwistym,

olbrzymim,

tu

obok kapelmistrza. Powiadaj niektóre ludy, e jest
takiem pogodnem obkaniu, e Bóg
dusz i odrywa j od cikich
mrokiem
sam okrywa
spraw ywota, aby biegaa swobodnie, szczliwie

co witego w

i

bez troski.

,,durny Jasio*

Jeeli tak jest w rzeczywistoci, to
by rzeczywicie przez lat kilkadzie-

sit najszczliwszym czowiekiem we

choby

dlatego,

e

cae ycie

by

Lwowie, ju

dzieckiem,

mo-

modo

wiedym, *durnym« Jasiem, e mu zota
cia razem ze siwymi wosami na gowie, a pogodny miech dziecka towarzyszy... wiekiem zgarbionej postaci.

Szczyt popularnoci

osign

„durny

Jasio'^

fi-

uwagami swoimi na temat ycia mierci,
która dosignie tak samo bogaczów tego wiata jak
lozoficznymi

i

biedaków. Tum lwowski nigdy nie mia krwioerczych instynktów spoecznych, nigdy nie pomienia i bogactwa tych którzy si rozbijaj
powozami, ale za to ma pewn, delikatn niechci
i

da
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która

waciwie

wni.

Na

zazdroci, cho jej cech
wobec mierci wszyscy s ró-

nie jest

e

rzetelna pociecha,

ten temat

bdce w

snu „durny

Jasio"

niezliczone

bezmyln
padkow kombinacj zewntrznych wrae,

uwagi,

si o oczy
mierci

by

gruncie rzeczy

i

przy-

które
uszy idjoty odbijay. Personifikacj
u niego p. Kurkowski, mocarz wielki,
i

wadca karawanów, jarzcych wiec, pompatycznie
ubranych pachoków, mistrz tych wszystkich pogrzebowych ceremoniji, w których zwykle > durny
Jasio* uczestniczy, o ile si one z muzyk odprawiay. Std te prorokowa >durny Jasio«, e p.
Kurkowski zabierze niebawem wszystkich po jednemu... a tum otaczajcy go sucha i mia si.
Ma tum lwowski dalej skonno do lapidarza to lubicej w czamwszystko potpia. » Durny Jasio « mu prawi,
„e wszystkich dobrych ludzi pozabiera p. Kurkowski, a same ajdaki zostali na wiecie...* wic
cieszya si z tego gromada pauprów ulicznych,
przekupek, posugaczy publicznych itp.
zatuszczonej magierce na gowie, w dugim,
obdartym szarafanie, w zrudziaych od staroci butach by „durny Jasio" sta dekoracj niektórych
lwowskich gmachów publicznych, a kiedy opuszcza
nej krytyki, niewinnej, ale

bu

W

naprzykad hotel Zorza, aby kontredansowym krokiem i z huczcym piewem przej ulic Halick
i
ustawi si koo gównej trafiki w rynku, to towarzyszy mu zawsze orszak rozgwizdanych, rozkrzyczanych, utrapionych paurów, od których biedny idjota otrzsa si czasami potnym kopniakiem,
lub niemiej potnym zamachem pici. Nikt nie
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pyta, co on zacz ten » durny Jasio «, jaka jego faskd rodki do ndznego ycia. Wystarczao,
urodzi si gdzie na stokach kaleczej góry,

milja,

e

e

matka

jego barszcz sprzedawaa
szczegóy, które sobie gawied w

i

tern

podobne

formie anegdot
opowiadaa.
Nietykany przez wadze, ywiony przez publiczno odpadkami cygar, sta si » durny Jasio
figur typow, powszeclinie znan, ciarakterystyczcech lwowskiego bruku. Nieraz wród gawiedzi, otaczajcej t posta, stawa stró wadzy, póksiycem ozdobiony rzecznik publicznego spokoju,
a wtedy oczom przechodniów przedstawia si niesychanie ciekawy i oryginalny obrazek rodzajowy:
policjant trzymajcy si za boki od miechu, razem
z chopaczkiem szewskim, przekupk, »batiarem«,
dorokarzem, co konie swoje opuci, sug z koszykiem w rku i ekspresem.
ostatnich czasach swojego ycia doprowadzi » durny Jasio « do tego, do czego napróno
wzdychali
greccy filozofowie, a zwaszcza Sokrates, pragncy utrzymania z publicznych funduszów.
Utrzymaniem jego i przyodziewkiem zajmowa si
magistrat, a kiedy staro zimna przysza... da mu

n

W

..

w swoich zakadach dla nieuleczalnych
go wreszcie na koszt miasta.
wreszcie znik » durny Jasio« z bruku lwow-

schronienie
i

ywi

A

skiego.

X.

WRÓD

DRZEW

1

ZIELENI.
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I.

WAY HETMASKIE.

Na Waach hetmaskich karowate drzewa
skarlae dzieci chodz pod drzewami. Tak jakby
kawa biednej, suchotniczej przyrody uj we spagipsowanych kamienic,
niae ramy rzebionych
przybra we wstga mienic si ruchliwymi koloi

rami ycia wielkomiejskiego, upstrzon w tramwaj
doroki, elegancki gwar szabasowej publicznoci
na ul. Karola Ludwika i harmider, dolatujcy z Gheta
lwowskiego po za teatrem.
i

W

maa

tych ramach wartkiego ycia schnie

Waów

hetmaskich, czerwienic si tylko
oaza
sztucznymi rumiecami klombów, mundurami

o-

nierzy, lub wreszcie

gorcym kolorem

flirtu

i

nie-

dwuznacznych romansów, których kwiaty zadzierna caej sonecznej, mao ocieiionej przestrzegnite
ni od placu Marjackiego po teatr. Zreszt przyjdzie
przechodzie, poduma, czy naprawd król Jan III.
dosiada konia w cikim kontuszu i upanie, jak
to jest wyraone na pomniku, czy te moe w zbroi
raczej pdzi bohaterski geniusz na obron Austrji

s

3^1

przypatrzy si jak litociwa akacja
zazielenia si bujnie, aby ukry

ndz

nie

na

umylnie

niby

zaniedba-

i

posgu hetmana Jabonowskiego. Popatrzy wic
to

przechodzie, oderwany od bystrego strumie-

Ludwika

Hetmaskiej

wpadnie
w ten strumie napowrót, zostawiajc wolne miejsce dzieciarni, niakom i onierzom.
Jedn tylko maj chwil hetmaskie Way,
kiedy naprawd si staj powane i wielkie i jeddno miejsce, skd ta powaga rozlewa si czarem
zakltych ogrodów. To wieczorem, kiedy na biaej
wstdze rzuconej nad Petew podziemn, zabysn
dwa rzdy latarnianych wiate, a kto z balkonu
teatralnego popatrzy na ten prawdziwy taniec wiate i cieni, plam czarnych i kolorowych, gazowych
nia ulic Karola

i

i

i

elektrycznych pomieni.

S

wtedy Way hetmaskie i wielkie i adne
e niktby nie pomyi imponujce do tego stopnia,
la, e przGcI niecaemi stu laty spacerowaa sobie
tdy koza Mechla Arona, e krowy szczypay so-

obskubyway licie z drzew, a ju
wcale nieprawdopodobnem si wyda, aby kto

bie tutaj

móg
wa

traw

i

sobie tutaj

a na

sekretne

rozpi

sznur od drzewa

do drze-

tym sznurze suszy mokre koszule

czci

i

inne

ludzkiej garderoby.

A

jednak koza Mechla z^rona jest faktem historycznym i krowy pasce si i bielizna jednego
z obywateli lwowskich. Magistracko-austrjacki ^Bau~
amt* przy kocu omnastego wieku cigle si spotyka z takiemi niespodziankami, urzdzanemi mu
przez patrjarchalne zwyczaje obywateli lwowskich,
a chocia praszczurowie dzisiejszych dygnitarzy po21
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jui wyzyska tego rodzaju fakty
celów fiskalnych, okadajc wacicieli kóz,
mokrej bielizny karami »konwencjonalkrów
nemi«, to przecie zdarzay si i takie fakty, któ-

datkowych umieli
dla

i

re

w

mogy by
protokole.

Do

najwyej

co

pauprów lwowskich, którzy
i

splantowanych

tylko

zanotowane

tych naley tradycyjna

waów

piero co zasadzone

i

z

ze

wieo

wyrywali
Zimnej

zoliwo

urzdzonych

korzeniem do-

z

wody sprowadzone

drzewa, burzyli nocami awki kamienne, niszczyli
trawniki i w inny jeszcze sposób zanieczyszczali

»Haupt-promenade« jedyne

rendez vous elega.nch{ego

Lwowa przy kocu wieku omnastego.
Okoo roku 1776 rozpoczto na gruzach dawnych fortyfikacji miejskich urzdza miejsce spacerowe, dzisiejsze hetmaskie Way
w ten sposób
i

zniszczono krajobraz, który przez kilka

m napenia

serce Lwowianina.

Wa

wieków du-

wysoki, obronny, odgraniczony z jednej strony czystym
jeszcze naonczas strumieniem Petwi, a z drugiej
strony od ulicy Hetmaskiej fos miejsk, za ni
mur warowny, przerwany w jednem tylko miejscu,
gdzie na linji gównego wchodu do Dyrekcyi skarbowej furt jezuick z kopulastym szczytem, a od
niej most zwodzony, prowadzcy ku jezuickiemu
folwarkowi, na bota i ki zacielajce obecn ulic
Jagiellosk i staw na miejscu, gdzie dzisiejszy pasa Hausmana. By bowiem krajobraz w okolicach
waów hetmaskich zgoa róny od dzisiejszej pryncypalnoci ulic Karola Ludwika, Jagielloskiej, Komiejski,

pernika, Sykstuskiej, placu Marjackiego.

ku 1840 pewien

»go

z

Ju w

ro-

prowincji*, przyjechawszy

f-

2

Ho
-2

5

W

OT

c

21
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po 60 latach na nowo do Lwowa
dzo ogromowi kamienic Hausnera,

dziwi si barPenthera, Dreznera, Hofmana, które pokryway plac Marjacki od
dzisiejszego towarzystwa kredytowego ziemskiego
tych kamienic przepo liotel Zorza. Wielka
obrazia si dzi w prawdziwie wielkomiejskie gmachy. Okoo za roku 1780, na caej ulicy Karola
Ludwika »nic innego nie byo tylko bagna i trzsawiska. Kilka domków rozrzuconych tu i ówdzie
na ulicy jezuickiej (dzi Jagielloska) dwa domki
na Sykstuskiej, a jak caa Szeroka ulica (dzi Kopernika)
wszystko miejsce byo botniste, same
tam na
moczary, trzsawiska zarose trzcin
kaczki wymienicie polowano*.
Most prowadzcy na folwark jezuicki,, czyli
do dzisiejszego ogrodu pojezuickiego bywa wielokrotnie przyczyn niemiych wypadków. Raz panny
lwowskie wystrojone z bajecznym przepychem
pewnej swojej,
i pieszce na uroczysto obóczyn
koleanki w klasztorze Marji Magdaleny, zaamay
si tutaj, spady do Petwi i musiay wróci do
domu »z wikszym wstydem, ni bGlem«. Bywao^
w czasie trwogi wojennej most si ama
take,
pod naporem chronicych si do miasta, a furta
jezuicka zapchana tJumem granym panik, z trud-

cz

—

—

e

dnoci

przed wrogiem

Rzd

austrjacki

zamkn

uy

si dawaa.
rumowiska z murów

wyrówczciowego usypania fosy
nania terenu pod przysza promenad Bya za ta
promenada pocztkowo podobna zupenie do wamiejskich do

i

u, wzniesionego na przeszo 4 stopy po nad okoliczny poziom.

Na tem

wzniesieniu

zasadzono

aleJ6^

r*;

cti

ja

o
^

^
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drzewn,

lecz korzystanie z przechadzki

po

niej

by-

o

o tyle utrudnione, i w wale znajdowao si kilka przerw, nie pokrytych pomostem, a sucych
do przepdu byda. Dwie luzy u wylotu ulicy Akademickiej i Karola Ludwika utrzymyway wod
w odpowiedniej wysokoci.
Póniej fos od strony ulicy Hetmaskiej zasypano, a na samych waach stany rzdem kioski z lemoniad, które wyrodziy si póniej w
>budki sodowe« znajdujce si dzi jedynie w szcztkowych okazach na waach gubernatorskich. Pawilon letni cukierni Wolfa by punktem zbornym zotej,
"modziey, a drewniane szalety kawiarniane byy
targowic interesów, na których okrelenie dzie-

uywa terminu »handel ywym^
mamy wierzy takiemu naprzy-

nikariitwo dzisiejsze

towarem*.

kad

Jeeli

Kratterowi, który przy

kocu omnastego

ku wraenia swoje lwowskie

i

w dwu

dzisiaj

tomach, to handel ten,

wie-

spisa
susznie

galicyjskie

tak

tpiony, znajdowa si wówczas we Lwowie w penym rozkwicie, cieszy si protekcj ówczesnego
dyrektora policji, a cnota niewiecia naleaa wtedy do najwikszych i wyjtkowych rzadkoci.
Ze wzgldu jednak na to, e szalety owe kawiarniane nale ju do przeszoci, nie warto rozpisywa si i o cnocie niewieciej, na któr one by-

y

tak bardzo zaarte, wspomie jednak wypada
publicznoci, która nad niewonnym brzegiem
Petwi szukaa wieego powietrza i wytchnienia
o

tej

znacbodzia ponadto bardzo dogodny teren dowzajemnych obserwacji, do krytycznych uwag
a

i

flirtu.

Wspomiany ju wyej

szlagon

z

prowincji^

<

(U
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tak opisuje to pierwsze pokolenie Lwowian które
zalegao way hetmaskie przy kocu omnastego w:*)
>Wtenczas panie chodziy w kusych i opitych szlafrokach, wygorsowane jak na kulik, majc fryzury na gowie by puda, a na onych fryzurach peno kwiatów, jak na jakiej mogile, pod któpar szkieletów ludzkich spoczywao. A to by-

r

mod! Gdyby mopanku widzia staniki a
na plecach, suknie u dou ze szlarkami, trzewiki

o

a la

óte,

lub czerwone,

rkawiczki po za

—

albo

i)kcie,

ró

lilia,
na rodku,
z
poczoszkowej roboty ala

—

zabawne, jak lalki w katarynce.
Chopcy zaczli si przebiera z francuska, nosili
kamizelki po kolana, fraczki do poowy piersi i wziutki ogonek, by na opdzenie much, a stanik prawie na rodku piec, fryzury dziwaczne i kapelusze
z wielkimi krysami, lecz chocia soce wiecio
zawsze pod pach noszone.
takiej gali zdybywaem ich w dnie witeczne na waach, lub po
rynku spacerujcych, starzy tylko nosili kapoty
dziur

tak

ci

W

i

kontusze.

ydów za

widziae wszdy co

by kruki

nie

w

racimorowych
kapotach, z wierzchu mantel, nieprzymierzajc z dugimi rkawami, ydówki nosiy zotem naszywane
napierniki i bogate bindy na gowie, ubieray si
w szuby lub jupki jedwabne, wyszyte rónemi kwiatami, a tak to jest mi dzi mieszne, jak gdybym
si patrza na komedjantów«.
I miaby si zapewne nasz poczciwy szlagon
miara, a wszyscy

jeszcze bardziej,

^)

Lwowianin

czarne,

gdyby mu byo danem doczeka
z

r.

1840

str.

45.
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w pkatych swych ksztatach przez
królowaa na Waach hetmaskich, lub

krynoliny, która

dugie

te

lata

dzisiejszych olbrzymich kapeluszy.

A

do szóstego dziesitka lat ubiegego stulestanowiy way hetmaskie rendez roiis dla eleganckiego wiata lwowskiego, który wyparty std
zosta dopiero przez tak zwan »czarn gied*,
co na dugie lata staa si kltw tego miejsca.
Ju w r. 187 i biada korespondent warszawskich
>Kosówi: »waly zwaszcza w czci przytykajcej
do placu Marjackiego stay si targowic giedow,
rojc si grupami finansistów wyznania mojeszowego, które tu cae dnie w oczekiwaniu na telegramy giedowe, oddani zaatwianiu operacji finansowych, przepdzaj. Wszelkie protesty i usiowania aby oczyci przechadzk publiczn z tego natoku, tamujcego cyrkulacj, byy bezskuteczne.
Forowana wielokrotnie rozkazami wadzy policyjnej gieda uliczna powraca tutaj zawsze, drepcc
z wolna w jednem kóku, aby tym sposobem wyama si pozornie z pod zakazu tamowania przejcia publicznego, nieruchomem pozostawaniem- w
miejscu. Tak tedy najpikniejsza
waów, od
witu do pónego wieczora, jest prawie nie da
cia

:

cz

przebycia*.

Czarne chaaty ydowskie zabarwiay Wahetmaskie na charakterystyczny kolor ziemi
obiecanej. Na stray krzykliwych giedziarzy sta posg witego Michaa, staroytne, przepikne dziea

y

odlewnictwa lwowskiego, zniesione tutaj ze szczytu
arsenau królewskiego obok Dominikanów. wity

Micha przechodzi na waach

najczarniejsze

chwile
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swego istnienia, gdy zodzieje lwowscy skradli mu^
Petwi do
nawet skrzyda zocone, a zabójcza
pozosta
wraliwo,
odebraa
mu
e
stopnia
tego
nieczuym nawet na inwokacj lwowskiego wieszcza,
który na widok >czarnej giedy « woa w natch-

wo

nieniu

:

»0 Ty potny, wielki Michale,
»Co z faski ojców na piedestale

uczy prosimy, cud,
»Rozpd Tw dzid Izraela lud!

>Stoisz,

Dopiero zamurowanie Petwi, wycicie starycli'
drzew i nadanie waom nowoytnego wielkomiejskiego wygldu, rozprószyo »czarn gied«. Po
raz ostatni mona byo widzie ten obrazek z niedawnej przeszoci Lwowa wtenczas, gdy »czarna
sobota* na giedzie wiedeskiej, doprowadzia do
ruiny
wielu spekulantów a graczy
lwowskich.
Wówczas na Waach hetmaskich rozgryway si
dantejskie sceny rozpaczy,

dzierania sobie

wosów

z

z

akompaniamentem wy-

brody

i

gowy

i

piekiel-

nego krzyku.

W

ostatnich czasach, dziki wzmoonemu ruchowi tramwajowemu zatraciy way hetmaskie
prawie zupenie charakter miejsca spacerowego. Powydzierano z nich cae szmaty dla przepuszczenia
linii elektrycznych, a te rozbiegszy si na wszystkie strony, dzwoni, skrzypi, piszcz piekieln
wrzaw wielkiego miasta, które w tem miejscu jest
na prawd wielkie, imponujce, a poczyna
czteropitrowe, nocami jasne jak w dzie i ludzkiego pene mrowiska.

by

II.

WAY

GUBERNATORSKIE.

Oto ziemia mioci i wspomnie. Poznasz j
po nagej ciszy i odludziu, po smtnem szemraniu
drzew, którym lat setka ju dochodzi i po westchnieniu j poznasz, które obsiado tutaj samotne
krzewy i pnie si bluszczem po starych murach.
Siwych oczu tskica tu wiksza, patrzcych w pochy dal placu Strzeleckiego i wikszy, a cichy
i

bezbrzeny smtek si rozsiad na

Waach

guber-

natorskich.

W

samotnej pustce wieczora dziwne

tdy cha-

dzaj majaki, a uporne, e je nawet trywialny chichot par zakochanych rozwia nie zdoa. Po przez
szpary listowia patrzy dwoje oczu szarych, a gbokich jak przeznaczenie i wiosna wionie skrzydlata,
jasnowosa, co socem umiechu omignie i nagego
gniewu byskawic i cisz poranka i smutkiem wieczora przemówi... wiosna pochliwa.

A

si szybkim krokiem rozwieje po nad Strzedug paszczyzn, wspomnienie je-

leckiego placu
vno

ostawiajc

e:
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...ksiyce-

Pod
I

tw

e

stop si tam lniy

wszystkie anielice

Nie tak pikne^ jak

Tj'-

byy...

si pod stopy kadnie temu, kto~
przejdzie górn stron Watów gubernatorskich w
ordynarnych romansów
chwili, kiedy tam niema
Taki

to czar

kucharek, ani kujonów, wykuwajcych lekcje szkolne, ani rozdzierajcego wrzasku obuzów.
tym
rzadkim momencie staje si caa okolica pod mura^

W

mi Miosiernych i Benekyktynek, obok poarnej
stranicy i na kilkakrotnie przecitej ulicami wstdze nasypu, równoczenie jakby drog dla nimf
jasnowosych jakoby echem natarczywych wspoi

mnie

dziejowych.

Wielka

szkoda,

e

najpikniejsze

to

moe

napenione
lwowskiego
ywota,
a
ona
proz
brudem
zostao
cay czar, cale wspomnienie
swoim tdy szaleje
i

najbardziej charakterystyczne miejsce

i

odbiera staremu krajobrazowi.

Bo

wa

gubernatorskich waów zachoczci swój dawny charakter. Je-

krajobraz

jeszcze

po

si czerwieni resztki warowni Bernardyskiej
królewski,
dwa arsenay, miejski
i od Podwala
jeszcze odrapana baszta prochowa przypomina forteczny charakter miejsca
jeszcze si koció Karmelitów nad wszystkiem unosi ze strzpkami murów warownych, a wooska cerkiew, Dominikanie,
kwadrat budynków stauropigialnych, spad ku ulicy
szcze

i

i

Ruskiej ongi furta bosacka, zauki ulic
nej

i

Arsenalskiej stwarzaj

nastrój z

Zacerkiewprzed kilku-
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yy

w

nim
dawne pokolenia, povmidzy kocioem a baszt forteczn, wród dwiarmatniego huku.
ku dzwonów
Lecz ów krajobraz, jakkowiek wiele jeszcze
zachowa ladów przeszoci, zgoa by za cza-

wieków, tak jak
i

sów

Rzeczypospolitej
inny,
opancerzony, for
na kadym kroku wojenny i wojn dy

teczny,

•szcy. Komendanci fortecy lwowskiej, inynierowie

pen

rycerscy burmistrze i rada,
mieli wiadomo
w tem miejscu jest achillesowa pita twierdzy

e
e

obrona

tutaj natrudniejsza

i

najatwiejszy

przy

stp wrogowi, bo ssiednie wzgórza
wzniesienia
pnce si ku Wysokiemu Zamkowi daway oblegai

jcym dogodne

punkty obserwacyjne

i

stanowisko

impet dla spadajcych
zastpów. To te wszystkie usiowania mieszczan,
caa sztuka inynierów fortecznych królewskich,
.a wród nich synnego Berensa za czasów Jana III.
ku temu tylko skierowana bya, aby to miejsce
opancerzy jak najmocniej i jaknajbardziej ufortyfikowa.
Wic najpierw broni tego boku miasta stary
,mur forteczny, zbudowany jeszcze przez Kazimierza Wielkiego. Bieg on tu za tyln cian kocioa Dominikanów cerkwi wooskiej, a najeony
dla ostrzeliwajcych baterji

i

i

by

czterema basztami, z których pierwsza, rymarska, staa u zbiegu dzisiejszej ulic)'Ormiaskiej
Skarbkowskiej w naroniku, którego lady widoczne
jeszcze dzisiaj naprzeciw szkoy Staszica,
•druga staa na dzisiejszym skwerze przed cerkwi
i

s

woosk,
'U

dzisiejszy
trzecia, zachowana po dzie
wjazdu do arsenau miejskiego od strony uliczki

^
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Za zbrojowni, czwarta wreszcie na drugim rogu-,
arsenau u rogu ulic Sobieskiego i Za zbrojowni
a miejsce jej wskazuje city bok samego arsenau.
linii dzisiejszej ulicy Podwale wzdu oby-

W

dwu arsenaów bieg drugi mur fortyfikacyjny t. z
zewntrzny z szeciu pókolistymi bastjonami, z których zachowa si do dzisiaj jeden tylko w suterynach domu przy ul. Sobieskiego, zamieniony niedawno w winiarni »pod star baszt«.
Przestrze midzy oboma tymi murami wewntrznym i zewntrzym nie staa wcale pustk.
Zanadto bowiem mao byo miejsca w miecie, aeby mona byo zostawi niezabudowanym nawet
tak

wski

skrawek. Przyczepili tedy mieszczanie jewieku do muru wewntrzego arsena
miejski, skad broni, kul i prochów, po za Dominikanami za zbudowali inynierowie Wadysawa
IV. wedug wskazówek bodaj czy nie Krzysztofa
Arciszewskiego, drugi arsena, królewski, skad broni na gotujc si wypraw przeciw Turkom. Midzy oboma arsenaami na skrawku przed cerkwi
woosk stany ponadto dwie kamienice prywatne,
tak
cay mur wewntrzny zosta zakryty, tembardziej,
i
na szczycie jego budowano mieszkania i doczepiano oficyny ssiednich realnoci, ku
wielkiemu utrapieniu wadz miejskich.

szcze

w XVI

e

e

Po za murem zewntrznym, jak caa dzisiejsza
Podwale bieg gboki rów, fosa miejska napeniona wod, a za ni dopiero wa miejski, który
by osi caego systemu fortyfikacyjnego i w tern

ulica

miejscu bardziej

wany

anieli

z

by obronny mocniej
innych stron miasta.
i

ufortyfiko-
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Przedewszystkiem naronik waów, w tern sa*
miejscu gdzie dzi wojskowapikieta, broniony
by przez
baszt t. z. >królewsk«, naprzeciw za gównego wejcia do namiestnictwa,
zbudowa inynier Berens za Jana Sobieskiego drugi bastjon; potem stojca po dzie dzisiejszy baszta
prociowa z oszkarpowanym bastjonem rawelinowym,
a wreszcie drugi naronik gdzie dawniej sta teatr
letni a obecnie klomb zielony koo stranicy poarnej,
ufortyfikowany by > wielkim belluardem«, baszt, wraz
z caym systemem oszkarpowanych nasypów ziemnych.

mem

du okrg

Wzdu
rów, czyli fosa
raczej

ulicy

Czarnieckiego bieg wreszcie
a malutki stawek, a

zewntrzna

domem
uzupeniaa obronno miejsca.

sadzawka na

skwerze

przed

1.

26

przy teje ulicy,
Mimo jednak

wszystkie wysiki sztuki inypozostaa okolica dzisiejszych waów gUbernatorskich najsabszym punktem fortyfikacji Lwowa. To te kiedy Karmelici zapragnli ufortyfikoswój koció i klasztor na górze pooony, kiedy dla atwiejszego dostpu do miasta wymaga
poczli wybicia w murach miejskich koo cerkwi
wooskiej furty, miasto bronio si przeciwko temu
wszystkiemi siami i z caym nakadem procesowego pieniactwa. Ostatecznie klasztor ju w r. 1642
zosa ufortyfikowany, a fortyfikacje te zostay przez
wspomnianego kilkakrotnie inyniera Berensa na
nowo umocnione w formie widocznej dzi jeszcze od strony ulicy Karmelickiej, wybita te zostaa furta t. z „bosacka"^ biegnca od baszty na
skwerze przed cerkwi woosk, przez kadk i wa
na miejscu dzisiejszego gimnazjum niemieckiego.
nierskiej

wa

22
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Wszystko
z tej

to

strony miastu

e

sprawio,

niebezpieczestwo,

groce, byo najwiksze. Pró-

bowa te tdy dosta si do miasta Chmielnicki,
tutaj w czasie oblenia tureckiego mieszka w baszcie prochowej sam komendant Lwowa Eliasz cuwagi nie spuci niebezpiecznego miejsca przez baszt prochood strony niemieckiego gimnazjum wdar si

ki,

aby na chwil nawet

z

oka

z

;

w

wreszcie

w

rol XII. ze

w

i

dziejach

r.

1704 do

Lwowa

swymi wojskami.

król

szwedzki

Ka-

Najtragiczniejsze tedy

Iwowskich^zdarzenie zaszo... od

waów

gubernatorskich.

Rzd austrjacki przestraszy si srodze warowni lwowskiej i podobnie jak wszystkie inne zamki skasowa j przy kocu wieku omnastego. Rozrzucona z waów i bastjonów ziemia posuya do
zasywania obydwu fos fortecznych, wewntrznej
i zewntrznej, przekop za na wprost ulicy Ruskiej
zastpi dawn furs bosack i stworzy komunikadzielnic po za Waami lec, która nocj z
sia wówczas miano Komorowszczyzny.
Dzielnica bya pusta i zaniedbana i na resztkach wau chwast tylko porasta i mnoyy si bottne, rozmoke kaue. Paacyk Chooniewskich na
rogu ulicy Karmelickiej, zajazd poczty dyliansowej,
a zreszt wieci tu tylko plac pusty. Zdaa tylko
pod Franciszkanami bieliy si dworki przedmiejskie, a bliej Karmelici na górze, Karmelitanki bose (dzi kaplica arcybiskupia) patrzyy na botn

ca

wstg

dawnych waów, które koczyy si gbopo niej za pooony most prowadzi
do Sióstr Miosierdzia. ^Poczwszy od muru Bene-

k przepaci,

22*
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—

dyktynek
powiada wspomniany ju w poprzednim szkicu szlagon z prowincji —
na dó spadzista góra i kawaek zezowatej cieki wiecio.
•

a

W

owe miejsce schodzili si ydkowie mali, ze swoimi belferami, a
po groszu, lub po trojaku

kadc

na

kupk

jako zakad, wysypywali

z

krymki wo-

gdy dwa orzechy w parze si stoczywygrywa, kto je rzuci. My zaczajali
na onych ydków, a wtenczas napadali,

skie orzechy,

y,

wic

ten

si nieraz
gdy oni duo orzechów mieli, co odebrawszy, uciekali na Zamek by si dzieli, ale si aden z nas
na Krakowski, ani na Zarwanic nie way pokaza, bo go ydkowie wnet otrzepali*.
tym podobnych wspomnie modoci
Takich
mia wicej jeszcze nasz szlagon: „Wracam do wipowiada, jak si tamtdy po poszcego mostu
rczach azio, patajc przechodzcym róne figle.
Bywao, stanwszy na rodku mostu, jak ydek
przechodzi to my zaczli podskakiwa; most si
koysa, a ydek nieraz ucieka z przestrachu patynki pogubi, a w poczochach brn w boto po
kolana. Na owym tedy mocie wiszcym, co go
ano zapewne Cyklopy stawiay, zdarzya si razu
pewnego awantura, e jeden drugiego, pokóciwszy
si wpierw, w boto strci; a my biedne studeni

—

i

w strachu zleli z mostu i kamrata za uszy
bagna wycigali. Oj pamitam ten dzie, bo si
te nabraem bizunów i surowie nam zakazano, by
na ten most nie chodzi. Za to te my bki zbijali
po waach i ptasie gniazda z baszt wiercili".
Niewybredna sielanka zakoczya si dopiero
w r. 1821. dziki staraniom radcy gubernialnego
ciska
z
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Reitzenheima; wzgldnie sielskiemu jego usposobiePan radca bowiem, po odsiedzeniu godzin biurowych, lubi drzewa, kwiaty, ziele trawników
Umyli tedy urzdzi
i chód cienistej promenady.
tak promenad na opuszczonym wale i zamys doprowadzi do skutku, ku wielkiej korzyci ogóu
mieszkaców Lwowa. Topole woskie, kasztany
i inna ziele
okrya koron waów, rozrosa si
i zamienia dzisiaj
w stuletni prawie cienist alej
z licznymi droynami i ciekami, które krte
tak jak te drogi ludzkiego ywota, które
i ciemne,
niu.

s

tdy

wieczorem wij si

i

nikn w gstwinie

krze-

wów.

Dzieo Reitzenheima uznaa spoeczno Iwowwska za pewnego rodzaju monument, czego wyrazem bya nazwa „Reitzenheimówki" nadana nowej
promenadzie. Ale radca podug hierarchii biurokramusia ustpi koniecznie miejsca gubernatorowi. Dlatego te, gdy gubernator Hauer sprowadzi si do nowo zbudowanego gmachu namiestnikowskiego, way otrzymay lojaln nazw >gubernatorskich«, któr ©dzieryy do dnia dzisiejszego.
Paac >pod kawkami* rozszerza si coraz bardziej
w siebie ssiednie budynki, jak kamienic
Mockich ozdobion paskorzebami przedstawiajtycznej

chon

cemi sceny z Iliady, star poczt i inne, na których miejscu stany gmachy Namiestnictwa.
Przed kilku laty burza powalia co najstarsze
drzewa na waach gubernatorskich, ogrodnicy miejscy z cikim trudem usun zdoali gromady kawek które, jakby na urgowisko herbowi Galicji,

gniedziy si

tutaj z

wraskiem piekielnym, a

kie-
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dy puszczono tramwaj elektryczny, a namiestnictwo
nie chciao go mie pod swymi oknami, przerw^ano
way, tworzc na rozkaz ówczesnego namiestnika
Badeniego« ku
lir. Badeniego, ów synny »wykrt
ulicy

yczakowskiej, który rozdzierajcym piskiem

swym zatruwa ycie okolicznym mieszkacom.
Nowa linia tramwaju elektrycznego na wysoki
Zamek

waach
si

przyniesie

urga

charakter
i

zapewne dalsze

jeszcze

zmiany

gubernatorskich, które dotychczas

gwarem mioci,
Czy

Przeami

cienistego,

a

wspomnie

pd Lwowa
i

zachowujc
szumicego

rozwojowi miasta,
zacisza

i

jego

n-a

zdaway
cigle
i

limi

historycznych.

rozszerzanie

tych resztek rycerskiego

pasa,

—

si nie
którym

ongi cae ródmiecie byo otoczone
czy way
gubernatorskie nie czeka los waów hetmaskich?
przyszo to najblisza okae.

VVV"

—

III.

w

PAAC I OGRÓD JABONOWSKICH.

Wszystkie echa, jakiekolwiekby one drzemay
starym paacu i ogrodzie Jabonowskich, ju

dawno stumi gos niemieckiej komendy i umczony oddech musztrowanych kompanji onierskich.

Mino
i

wszystko rycerskie wspomnienia hetmana
surmy, co Augustowi II. królewskiem gray przy-

magnacka wystawa potomków hetmaskich.
jeszcze umilk szum omu wyniosych czworobo-

jciem
I

:

i

lipowych, zasadzonych na pamitk odsieczy
zgawiedeskiej i szpalery angielskiego parku
sy kinkietowe wiata najstarszego teatru lwowskiego, któremu tu, w ogrodzie Jabonowskich, ko-

ków

pua

—

niebios

Moe

kn ju
na

godnem bya przykryciem.
godzinie, gdy umilonierska si ukoi spro-

kiedy o wieczornej

trby onierskie

piosenka

—

i

zaszemrz

tu jeszcze cienie

zeszo-

wiecznej lwowskiej publiki, dla której ogród Jabo-

nowskich najmilszem by miejscem wytchnienia.
Owa barwna, empirowa publiczno z pocztku

^
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wieku: panie w greckich, powóczystych tunikach, panowie wyfraczeni na róne kolory moe
jeszcze kiedy wypeni resztki lip i rozkwitych
czeremch bezmylnym, rozchichotanym gwarem, mopopod baraki wojskowe, ulic witego Jacka,
ku Stillerowskiej górze pójdzie odgos namitnych
szeptów, rozkosznych sówek, czarujcego miechu...
ale te wszystkie motyle echa prysn natychmiast
koszar, rozpierzchn si powópod brutaln
stój
czyste barwne cienie na krzyk warty nocnej

XIX

e

mow

:

kto tam

!

Bo paac Jabonowskich dzi na óto poma-

w

lowany, bo

parku rozsiady si

starym

trywialne baraki wojskowe
rze

troch

sielanki,

troch

zów, wyniosych wzgórków,
cegielnia

i

—

wypalone le

w

niskie,

w gówwo-

a jeszcze tylko

zakrtnych
i
te obrównuje

cho

miasto

do budowy ka-

mienic.

rych

Duo piknych, czarownych widoków, z któsyna ongi lwowska okolica, poszo na cegielnie,

kamienioomy i parcelacj duo

no

opaem w

cienistych

gajów spo-

ogród Jabonowskich

Dobrze
sw star

a malutka uliczka »na

Skace « przypomina,

piecach.

przynajmniej,

e

nazw zachowa,

e

oko-

t ca

zwano od XVII. wieku » Skak «. Bo
we Lwowie, gdzie ludzie tak
i to znikn mogo
chtnie lubi zmienia wszystko., nawet nazwy
lic

starych ulic!

Ze starych sporów granicznych, z rozgadanych
kauzyperdów, oznaczajcych
i
dokadnie kady ssiedni kamyczek lub miedz
wyskoczy dziwnie pikny i dziwnie poetyczny kraj-

okrele jurystów

—
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obraz przedmiecia »na Skace*, razem

z

miejskim

anem Temryczowskim. Wszystko to okolica, jak
dzisiaj spory kawa ulicy Zyblikiewicza, Jabonowskich, razem ze Stillerówk a nawet elazn wod.
Prawdziwa Arkadja lwowska, górzysta, zasiana
mnóstwem ogrodów, pasiek, upstrzona dymicemi
strzechami czynszowników. Z jednej strony grodzi
j nieistniejcy dzi koció w. Marka, poniej dzizwanej mianem tego witego, a z sgóry patrza na ni koció drugi w. Zofji,
na Zofjówce. rodkiem rzn si krtemi drogami

siejszej ulicy

siednej

Petwi

srebrzysty

naonczas strumyczek,
cielio si bagno znowu

jeszcze

a od ulicy Peczyskiej

Petwi, mostem, cigle wyrywan grobl mynem radzieckim, rozklekotanym, szumicym »koami

z

i

i
wodnemi*. A nad tem wszystkiem sterczaa wyniosa, naga góra, zwana »Ska.k«. Ani jeszcze wtedy paacu Jabonowskich nie
byo, ani zabudowa miejskich. Prawdziwa sielanka, rozkwita, bujna, pachnca, roztaczaa si tutaj
wiosn, a zwierz dziki wy tdy noc zimow. Ratuszowi juryci wytyczyli tu miejskie any, wieczdarowizn królów Kazimierza W. i Wadysa-

palecznemi, jakote

n

wa Jagiey

dla miasta,

szczanie lwowscy,

wych

i

brzczce

a

te

sadzc na

any
nich

dzieryli

miekmieci czynszo-

pasieki.

to w roku 1591 darowa ówczesny
Micha Maleczkowski, razem z dworem,
ogrodem chopami tam ulokowanymi, szpitalowi
w. Stanisawa. Odtd zakluczyo si na Skace od

Wszystko

dzieryciel
i

sporów prawnych tak zawiych i krtych, jak je
tylko labiryntalny umys ówczesnych prawników
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zakluczy
sto

upominao si

o

by

wacicielem kasi za waciciela i miaswoje prawo wasnoci, a to

potrafi. I szpital

doczesny dzierawca

i

uwaa

wze

wszystko pltao si w
czywicie mieczem móg

by

gordyjski, który rze-

tylko przecity.

Miecz te rozwiza owe trudne stosunki. Ostatni dzierawca, czy poddzierawca »Skaki«, kupiec
lwowski Andrzej Amoretti zrobi w poowie XVII.
wieku jak ciemn transakcj o cay ten obszar ze
starost ytomierskim Zbigniewem Blisko wskim,
a tymczasem w r. 1672 zwalia si pod Lwów caa
potga turecka. Pod kopytami najedców, w trzasku armat oblniczych, w pomieniach poogi spopielaa caa lwowska, ludna i bogata okolica,
a przedmiecie »na Skace< stao si pustem, stumionem uroczyskiem, po którem chodziy tylko jki
tem bowiem miej»czerwony miech« wojny.
i
scu, gdzie dzi koszary Jabonowskich, sta w czasie oblenia tureckiego, sutaski tabor mostowniczy pod dowództwem wojewody wooskiego Kantakuzena, a na wyniosem wzgórzu na owej »Skac;e€
usypali Woosi mae szace, skd dziaa wprost
byy skierowane na
ratuszow.

W

wie

tylko

sobie poszli od Lwowa,
Skace" zostao pustkowiem,
mieszkaców i wacicieli. Czasem

Turcy

Ostatecznie

przedmiecie
któremu brako

„na

a

i

obozoway tam skonfederowane wojska Rzea w r. 1695 sta tam dugo obozem

czypospolitej,

e

starhetman Stanisaw Jabonowski, tak dugo,
czyo mu czasu na zasiedzenie i zajcie tego ob-

szaru.
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przedmiecie „na Skace" czy si cinazwiskiem Jabonowskich a przedewszystkiem
z imieniem samego hetmana i wojewody ruskiego,
dla którego oddawna ju Lwów by najmilszem
schroniskiem. Grobowcem w kociele Jezuitów, odrapanym pomnikiem na Waach hetmaskich, Jabonowszczyzn wreszcie, dzi w koszary zamienion,
przypomni si jeszcze czasem owa bohaterska posta, co upadajcej Rzeczypospolitej dawaa dziwnie
piknego, bohaterskiego blasku, a miasto nasze otaczaa wyjtkowem ukochaniem, ów hetman, który
na boniach zamarstynowskich wstrzyma i pobi
w r. 16\ib stutysiczn czer tatarsk w takiej bio niej wojenne rotwie, trudnej i bohaterskiej,
czniki nigdy zapomnie nie mog. Krwawy znojny
by ywot owego ostatniego z wielkich naszych
hetmanów, a streszcza go lapidarnie nagrobek u Jezuitów goszcy,
Stanisaw Jabonowski, 49 at
by onierzem, 38 lat senatorem Rzeczypospolitej
a 25 lat jej wodzem, streszcza go dalej napis na
»Berepomniku,
oto walczy ten onierz pod

Odtd

le

z

e

i

e

e

Batowem, Baworowem, Kamiecem, Humaniem, Krakowem, Jarosawiem, Gobiem, Prag.
Kulikowem, Sandomierzem, Toruniem, w Kurlandji,
w Holsztynie, pod Cudnowem, Chmielnikiem, Lachowicami, na Ukrainie, pod Buczaczem, Komarnem,
Kauszem, Chocimem, Zoczowem, Trembowl, urawnem, Wiedniem i Parkanami. Dowodzi na Wooszczynie, Bukowinie, pod Chwastowem, Podhajami, Lwów zwycistwem obroni od Turków i Ta*
steczkiem,

tarów"...
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Trudno rzeczywicie o lepszy yciorys, a jeeli
si doda, e wród szczku ora hetman ten by
ordownikiem, e midzy innemi
i muz gorcym
fundowa kollegium Jezuickie we Lwowie, e wreszcie

by

politykiem

i

w

i

mówc,

który na sejmie

przemówieniem swojem zadecydowa wybór Jana Sobieskiego, serdecznego na
to posta ta
cae ycie przyjaciela i powiernika
caa otacza si nawet mimowolnie skrzydlatym
elekcyjnym

r.

1674?

—

nimbem...

Stanisaw Jabonowski spdza wszystkie wolne
chwile we Lwowie. Odwiedzajc tutejsze kolegium
»Kai szko, wita uczcych sie aków sowami:
niam wielkim senatorom, biskupom, wojewodom,
hetmanom!...* a gdy mu korny Jezuita nauczyciel
podszeptywa; »Dzieci to przecie J. W. Panie*
odpowiada:

—

—

Co

dzieci

!

— bd

u Jezuitów

Tutaj

i jakby ju byli
maja 1687 chowa

ludmi

dnia 26

hetman maonk swoj Marj Ann Kazanowsk
z bajecznym przepychem. Dwu kardynaów celebrowao wówczas egzekwie, a mianowicie nuncjusz
kardyna Radziejowski, pogrzeb sam
Pallavicini
i

Pierwszego dnia mówi kazanie aobne biskup pocki Zauski, drugiego dnia Denhoff, biskup kamieniecki, gociom za na pogrzebie
dzikowa zi hetmaski Rafa Leszczyski, ojciec
póniejszego króla Stanisawa.
Zwizany z miastem naszem yciem, czynami,
wojn, grobem swoich najbliszych, zapragn hetman i staego we Lwowie siedliska. Wic na „Skace"
opustoszaej zbudowa paac ogromny, w stylu swo-

trwa dwa

dni.
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jego wieku, a obok niego zaoy park angielski,
w nim za na pamitk odsieczy wiedeskiej zasadzi
czworoboków lipowych. Dzi paac ten

om

zeszpecony^ zmieniony na koszary, straci swój pierwotny charakter, ale zawsze zostao w jego murach

duo

barokowej monumentalnoci

trzeby a gustu.

W

i

magnackiej po-

paacu tym ogrodzie przyjmowa Jabonowski w r. 1698 z niesychanym przepychem króla Augusta II., a w r. 1700 odby si tu
cay szereg wspaniaych festynów na cze poselstwa polskiego, wracajcego ze Stambuu pod wodz Rafaa Leszczyskiego.
Po mierci hetmana w r. 1702, zamieszka tu
i

syn jego Jan Stanisaw Jabonowski, kanclerz wielki
koronny, uczony statysta, polityk i poeta, autor
znakomitego dziea » Skrupu bez skrupuuc, które
mu zapewnio na zawsze imi w naszej literaturze.

Oeniony

z

nowskich

i

Joann margrabin

rodzon
siostrzenic królowej Marji Kazimiry, prowadzi we
Lwowie dwór prawdziwie królewski, a paac Jabode Bethume

ogród rozbrzmiewa francuzczyzn, która

zapanowaa tu wszechwadnie, zwaszcza po jego
mierci, gdy owa margrabina de Bethume zostaa
wyczn wacicielk. Ciekawa to bya Francuzica, która obok utrzymywania stosunków z arystokracj caego wiata, a zwaszcza z pretendentem
oenionym
do tronu angielskiego Jakóbem III.
,

wnuczk Jana

zaniedbywaa drobiazgowych spraw gospodarskich i uporczywych procesów
z miastem o przyleg paacowi jurydyk, zoon
z kilku czynszowych zagród. Praktyczna gospodyni,
otoczya cay paac ogródkami, eksploatowaa przyz

III.,

nie
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lege wzgórza jako cegielni, a nawet zagia parol
na wspomniany wyej myn radziecki koo kocioa

w.

Marka, co znowu
procesowe.

wywoao

liczne manifestacje

Póniej mieszka w tym paacu Józef AleksanJabonowski wojewoda nowogrodzki, synny
z ora, nauk i dziwactwa, który zaoy w Lipsku
po dzi dzie „Societas J ahonoviana^\ majc wydawa dziea do Polski si odnoszce, ostatni za waciciel Maciej Jabonowski wielki mecenas sztuki,
zaoy w ogrodzie teatr letni, zbudowany przez
der

Wocha

Maraino. Teatr ten bez

niach na splantowanem

w

trzy

dachu,

o

siedze-

kondygnacje wzgó-

udekorowanem kolumnami greckiemi zapamita premier ^Krakowiaków Górali*
Kamiskiego w r. 1802 i by wiadkiem jedynego
rzu, z proscenium,

i

e

na przedstaprawie w dziejach teatru zdarzenia,
wieniu „Izkahara", które przycigno si przez canoc do rana, sama przyroda wyrczya maszy-

nerj teatraln.

Wanie miaa nastpi

scena

ze

wschodem soca, gdy z podniesieniem kurtyny zajaniao na horyzoncie prawdziwe soce wschodzce
promieniami swymi ozocio kocow alegorj.
i
Zagrzmiaa burza oklasków w widowni, mieszczcej
do trzech tysicy widzów, trwajcych
noc na

ca

przedstawieniu

w jzyku

polskim,

a te promienie

rzuciy na ciernist drog Bogusawkwiatów, tak rzadkich podówczas we
wiecu dyrektora polskiego teatru.
tym czasie ogród Jabonowskich roi si
od tumów, szukajcych tu spoczynku i ochody,
a jego wyniose lipy, poszarpane wzgórzami obrai

te oklaski

skiego

par

W
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mienie, szmer strumyka

Petwi napeniay wieszczów

lwowskich poetycznem natchnieniem, objawiajcem
si takim oto brzkiem lutni:

„Kdy ley

przedmiecie tu przy górach blisko,
,Tani paac Jabonowskich z obszernym ogrodem
„Gdzie ulicami chodzi mona w spieki chodem
„Tam wzniose w niebo lipy wzywaj sowiki
„Tam niedaleko mrucz z opoki strumyki.

„Tu si z caego miasta liczne pastwo schodzi
chodnymi wieczory dzienne prace chodzi."

„I

byo to »pastwo« lwowskie huczne,
rozbawione. Z publicznoci tej urabia si
gawied wielkomiejska dzisiejsza, o tych

Hej!

gwarne

pocza

i

upodobaniach. Wybalon powietrzny wypuszczony

samych rozwydrzonych gustach
starczy powiedzie,

e

ogrodu Jabonowskich w
ranowicza wywoa tak
z

r.

i

1972 przez Kroata Mo»sensacj« wród

sam

tumów

lwowskich, jak balon puszczony przed paru
laty z ogrodu na »Szumanówce« przy ul. Kochanowskiego, kiedy to ludek lwowski na zamanie

karku bieg za powietrznym eglarzem i upaja si
radoci, gdy ten uwis wreszcie na kominie pana
Stadtmiillera przy ulicy Krakowskiej albo te w ostatnich czasach przy wzlocie aeroplanów Granta iHieronimusa. Ale tamte czasy byy znacznie smutniejsze.
szampaskich kieliszkach, w kamionkach
»plucera« (podpiwka), wród produkcji linoskoków

W

tona bowiem powoli caa wiekowa przeszo
Lwowa, znikay dawne tradycje, a miasto nasze
przywdziewao szlafrok niemiecki na sen twardy,
nieprzespany a do nowego witu nowych nadziei.
Szumiay tylko zieleni przeliczne okolice
Lwowa w ogrodzie Jabonowskich lipy stuletnie
szeptay pokój wiekuisty wszystkiemu co byo.
i

i
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Ale i czar zielonych konarów mia prysn
roku 1822 zakupia paac Jabonowniebawem.
skich wojskowo, a w siedzibie hetmana rozkwateroway si dwie kompanje grenadjerów austrjac-

W

Równoczenie pobliska »Skaka« zadymia

kich.

ce-

gielni Stillerów. Jaki czas mieszka latem na górze arcyksi Ferdynand d' Este, póniej caa góra przesza na wasno prywatnych nabywców,
a dzi przernita ulic w. Jacka wieci paru dworkami, z których dom pp. Christophów robi wraenie
arki Noego wród powodzi »landwery« i puku »de
Nassau« (15 pp.), co tak krwawo zapisa si w pa-

mici Wiedeczyków w czasie rewolucji 1848 r.
Stary ogród Jabonowskich obnay si w plac

spocza na nim

myl

pierwszej

wystawy krajowej

w

rozoya

skromne zasoby bogact

musztry, a po raz

polska

w

czasie

1877, która tutaj

wa

ostatni

r

krajowego.

Wystawa

ta,

prarodzicielka

niejszych, których tyle

byo

i

jest

wszystkich

pó

we Lwowie

wiel-

maych, utkwia, jako pierwszy przegld si
przemysu krajowego bardzo silnie w pamici Lwowian i pozostawia obok wystawy w r. 1894 najwicej moe wspomnie drukowanych
opisów.
»Na obszernym Jabonowskich placu
pisze
Agaton Giller w »Listach do przyjaciela o wystawie
lwowskiej*
majc za to obrazu wdziczne, drzewami porose pagórki, wzniesiono obszerny drewkich

i

i

—

—

niany budynek, mile w oko wpadajcy swoimi liniami i ozdobami. Jest to budynek dla przemysu
fontanna i rozpoi rolnictwa przed którym tryska
cieraj si gazony i kobierce kwiatów, urzdzone
23
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gustownie przez lwowskich ogrodników. Za tym budynkiem wzniesiono na dugiej linii szopy dla byda i koni. Po lewej stronie ustawiono pod goem
w rónych za miejniebem machiny rolnicze
scach placu zdobi go budki sodowe, bufet i róne
pawilony przez zamoniejszych wystawców zbudo-

—

wane.

wzgldem estetycznym najoko wpadaj pawilon ksicia Adama
Sapiehy, pawilon miasta Drohobycza, a w drugim
rzdzie pawilon hr. Alfreda Potockiego, pawilon
»Z zewntrz pod

przyjemniej

w

:

balneologiczny i dla orkiestry.
»Pierwsza brama, przez któr wchodzi si na
druga z pomieszczewystaw, zieleni ubrana
jak
niem obok dla kasy, suby, stray i policji

—

—

i
pawilony chorgwiami
piknie przystrojone.
któr stron spojrze
wszdzie widok wesoy i powabny«.
Z opisu powyszego wida jak skromnem i ubogiem byo cae to krajowe przedsiwzicie. To
te pokpiwa ze w róny sposób Jan Lam,
nieszczdzc zwaszcza ludzi blisko stojcych komitetu wystawowego. Nawet sobie samemu wypisa
bardzo zoliw charakterystyk, twierdzc e jest
>umysem niezmiernie krytycznym, znajdujcym si
najczciej w krytycznem pooeniu finansowem«,
nieobecno za Krakowian dawaa jego zgryliwemu humorowi stateczne pole do popisu: >Maj
Krakowianie nieprzezwyciony wstrt do zagranicy

i

wszystkie inne budynki

s

galicyjskiej

—

pisze

bo prócz herbu na
:zydenta Weigla,
iskie

byszczy

okazji otwarcia

gównym

wystawy

pawilonie

i

—

wicepre-

ksistwo nadwilanieobecnoci".

cae

sw

z

W

wielkie

I
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za stopnia by Lwów wspóczemiastem dowodzi fakt,
gdy w dniu
wrzenia
na
wystawie
1877 znalazo si
9,
840
osób, to by tak okropny cisk i brak wszelkiego
porzdku,
kobietom w toku suknie poobrywano
i omal nie przyszo do paniki.
Wystawa krajowa zamkna te cywilne dzieje ogrodu Jabonowskich, odtd pozostaje on ju
stale pod stra dwugowego ora.
Do

sny

jakiego

e

maem

a

e

"VVV'

23'

IV.

w

OGRODZIE JEZUICKIM.

Popatrze w dzie skwarny na ogród Jezuicsi al robi tej. kpy drzew, wcinitej niby
przemoc w kamienny kocio dwupitrowych domów. Jakby przeciga mowa szmerów drzewnych
przygucha od huku i wrzasku miejskiego, a lipy
i topole tutejsze jakby zmartwiay,
patrzc na pyem okryte swe licie i na szalone podskoki wezbranej fali yciowej. Nawet wiatr, co si tu czasem przyczoga z pozdrowieniem od lasu Biohorki,

to

szczy lub Brzuchowic, tak sobie boki poobija o wgkamienic,
mu ju nie rozkoysa drzewnych

e

y

wierzchoków Jezuickiego ogrodu szumn a

tskn

pogwark.
ski

A kiedy znowu nad wieczorem tum si lwowwysypie na piaszczyste droyny i kady zak-

wypeni ogrodu, kad jego aweczk obsidzie^
si tak zdaje, jakby si rozbienymi ruchy podnosio mrowisko, co go gazie przysypi. Jest
wtedy ogród Jezuicki rozdyszany nerwowem tchnietek
to
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niem sukni kobiecej, kaskad operetkowych tonów,
gorczkowemi si rozmarzy sowami flirtu, a na
ogó jest zgiekliwy i wstrtny.
Dopiero póniej, gdy znikn z jego krzewów
barwne damskich kapeluszy, kiedy przed biaoparem wilgoci umknie lwowski filister do domu, a ukoi si gwara namitna spraw ludzkich,

my

ym

y

wtedy dopiero, w ciszy pónego wieczora,
ogród Jezuicki poczyna yciem wasnem. To ycie
krótkie jak noc letnia przed brzaskiem skwarnego
poranka, ale sam ogród dziwnie jest wtedy podobny do krzaka paproci, kiedy go chmara witojaskich robaczków obsidzie. Jego ziele, zamglone
kontury drzew, cieyn, kwiatów i murawy roziskrz si niebieska wem wiatem latarni gazowych,
a czar zwolna osiada na przestrzeni od gmachu
sejmowego po ulic Matejki, taki czar zwodniczy,
jakby go zoty róg Oberona wysypa na ziemi.
Czar osidzie i mary si powiewne przesun
po ciemnych konarach. Te same mary, które przez
cztery wieki zaludniay to miejsce.
i

barwn

historj lwowski ogród

patrze jak si

nocn por

Tak ma dug

Jezuicki,

e

ino

przesunie po

jego cieynach korowód dugi, niby jaki historyczny pochód zmartwychwstaych duchów, wacicieli dwu póanków miejskich, na których dzisiaj Lwowianin

„wieego" uywa powietrza. Naprzód wic pójd
onym korowodem powane, w dugiej szacie a przy
krótkihi mieczyku

XVI

postacie patrycjuszów lwowskich

A

a

jeszcze wieku.
wród nich jeden, co
weneckiej przyby dalekiej krainy, konsul i powiernik doów od w. Marka na gruncie lwowskim.
z

z
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potem czarne postacie synów

A.

Lojoli, z

pocztku

póniej pokurcze wielkiego Piotra SkarIch dugie sutanny zaszeleszcz prowentem » fol-

bracia, a
gi.

warku jezuickiego"

zabbni oschemi formukami
niszczya mózgi modziey

i

scholastyki, która tutaj

jezuickiego Collegium.

A

nowy

oto

obraz. Miejsce

czarnej

sutanny,

zajmuj barwne tuniki i fraki z czasów pierwszego
cesarstwa. Zaludni si szpalery pojezuickiego folwarku gwarem karuzeli i sztucznych ogni, rozba-

wionym chichotem jaskrawej publiki, której tak
dobrze byo i wesoo w zapomnieniu niedawno

A

minionej przeszoci.
i

halsztuchy

na dugie

i

ogrodu,

niste aleje

a

wyprzedzi rozlegajc
starozakonn.

potem stosowane cylindry
lata krynolina zalegy ciewreszcie huk tromtadracji
dzi wszechwadnie gwar

Stan dzisiejszy ogród Jezuicki, na dwóch
anach, wzgldnie »póankach«, które z nadania
Kazimierza Wielkiego i Wadysawa Jagiey stanowiy

cz

pooonej.

w
gi,

wasnoci

»an

murami Lwowa
duej utrzyma si

miejskiej za

Rzeszowski*

bezporednej wasnoci miasta, podczas gdy druju w poowie szesnastego wieku przeszed w po-

siadanie

monej

rodziny

patrycjuszowskiej

Wolf

Szolcowiczów.

W

drugiej

Szolcowicz

poowie tego wieku Melchior Wolf

zaoy w

miejscu

dzisiejszego

ogrodu

wspaniay park, do którego wkady
pienine szacuje sam we wasnym testamencie na
przeszo 1000 zp. sum olbrzymi na owe czasy,
której przebiegy kupiec lwowski nie atwo si poz-

Jezuickiego
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bywa na rzecz tak nieproduktywn, jak ogród zbytkowny. Ale wida musiaa to by rzecz wówczas
we Lwowie nadzwyczajna, kiedy

3>ogród

Szolcow-

ski« przypad do smaku i ziciowi Melciiora, Jaz Wenecji do Lwowa
nowi Massari, przybyemu

a

handlem i kiedy w nim miasto wyprawio huczny i kosztowny bankiet na cze hetmana
koronnego Jana Zamoyskiego wielkiego,
i kanclerza
przyjaciela Lwowa i jego patrycjatu. Ów Jan Massari,
po którym do dnia dzisiejszego zostaa we Lwowie kamienica w rynku pódl. 14, piknie rzebionym lwem w.
Marka ozdobiona, wykaza si na ratuszu lwowskim
za chlebem

jako

i

upenomocniony konsul

republiki

weneckiej,

majtek, stara si bardzo o przyozdobienie ogrodu swojego tecia i urzdzenie go na sposób woski.
Ostatecznie jednak tak »an Rzeszowski* jak
»ogród Szulcowski«, czyli obszar od dzisiejszej ulicy Kociuszki i gmachu sejmowego,
mniej wicej po czwarte gimnazjum, zawierajcy ponadto caulic Kraszewskiego
do ulicy Sykstuskiej,

a zrobiwszy znaczny tutaj

a

a

spad jak dojrzae jabko w rce Jezuitów, którzy
na samym pocztku siedmnastego wieku rozpoczli
we Lwowie budow swojego kocioa
Collegium.
i

Ogród Szulcowski dosta si im drog zapisu, a w r.
1614 uyczyo im miasto „anu Rzeszowskiego"
w tym celu, aby wystawili tam sobie cegielni na
potrzeby nowej budowy, a potem oddali grunt miastu
z powrotem.
Budowa trwaa lat dwadziecia, a przez ten
czas Jezuici zdoali si na gruncie owym tak silnie
zagospodarowa, e ani nie myleli o zwrocie. Obok
bowiem cegielni, która przynosia znaczne dochody.
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wybudowali oni tam jeszcze browar, na dziakach
gruntu osadzili chopów czynszowych, fundujc dla
ich wygody karczm z ydami
jednem sowem
zaoyli
folwark, który pod nazw » folwarku jezuickiego* pozostawa w ich posiadaniu
do kasaty Zakonu. Równoczenie
tego obszaru, razem z dawnym ogrodem Szulcowskim zamienili w »ogród woski*, z
wytwornoci ówczesnego wieku zaoony, a „przyozdobiony alejami pod

—

ca gb

a

cz

ca

sznur, szpalerami, labiryntami dobrze zacienionymi,

zupenie tak samo jak we Woszech,

soca
tres"

tak dokuczliwy*.

zaywali miej

Collegium

W tym

sielanki

i

spdzaa godziny
i

skwar

gdzie

ogrodzie

wczasu a
rekreacji

nich dni zakonu jezuickiego

i

to

mód

a

„paich

do ostat-

Rzeczypospolitej.

Po dugich ceregielach, procesach, protokoach
obdukcjach darowa wreszcie po rozbiorze Polski,

cesarz Józet I ogród

na cele publiczne, przyczem rzd nie omieszka wydzieli dla
siebie czci, jak dzisiaj ulica Kraszewskiego do tykamienic przy ul. Sykstuskiej, na skad drzewa.
Odbyway si te na tym placu jarmarki na wen,
a nawet w latach pidziesitych bya tam pierwsza
we Lwowie wystawa przemysowa, podczas gdy
waciwy ogród Jezuicki zdzicza, » zarós gstwin
lasu, z powietrza nachwyta wicej jadu ni woni«.
Wobec tego w r. 1799 sprzeda rzd cay
ogród pojezuicki za 3410 zr. » przedsibiorczemu
traktjerowi miejskiemu* Janowi Hóchtowi, który
go urzdzi zupenie na sposób francuski, dla wygody i zabawy lwowskiej publiki. Powstay wtedy
Jezuicki miastu

ów

azienki,
i

altany,

>plac ogni

letni

pod

goem

karuzel

na

teatr

sztucznych*,

niebem

sadzawce,
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przestrzay cite przez gstwin«, chodniki midzy
szpalerami itd. Równoczenie na samym przedzie,
w miejscu, gdzie dzi gmach sejmowy, wystawi
»

Hocht dom jednoi)itrowy, okazay, z rozleg facjat, co pod nazw »kasyna Hochtowskiego« wsawi
si póniej sdem obywatelskim na generaa Poniskiego, który si tumaczy tu przed zarzutem zdrady pod Maciejowicami, przyczem sdziowie i gocie,
wypili tysic butelek szampana
przyjciem cesarza

—

Franciszka

I.

w

r.

1817

i

gocinnoci

dla lwowskie-

go »Sokoa« do r. 1877.
Z caej tej, urzdzonej przez Hochta wspaniaoci ogrodu Jezuickiego, pozostaa do dnia dzi^
siejszego tylko kamienna glorietta wsparta na do'
ryckich supach, zreszt ani ladu tej hucznej zabawy, na któr lwowski kotun patrzy ze zgroz
i oburzeniem, gdy zaczto tam
wprowadza «aleje«,
przezwane »spacer paski niby szko wykwintu
i
zalotów, wic zawija manowce wszeteczne, wic
otwiera wyszynki, wic muzyki, wic gry, wic
spektakle zaprowadza*.
azienkach za dziay
si takie rzeczy, e <si tam nie obmy czowiek,

W

owszem pokala*...

Spumy

jednak

zason

na karuzel

i

azienki,

e

sama natura zniszczya t lwowsk
Sodom Gomor. Wilgo bowiem
gwatowno
wód od góry w. Magdaleny, zamieniy doln
ogrodu w „trzsawisko moczarzyste", zatopiy i zgnoiy karuzel, a obywatel lwowski omija to malarytem

bardziej,
i

i

cz

e

ne miejsce zdaleka, tak
spadkobierca Hochta,
Kajetan Morin zbankrutowa na ogrodzie Jezuickim
kompletnie i bardzo by kontent, gdy w r. 1847
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na chtnego nabywc w osobie Franciszka
Wdrychowskiego.
znalaz

Odtd

ogród

Jezuicki

niszcza

sobie

powoli

poniekd by pustoszony" a
do czasu, kiedy w r. 1854 Wdrychowski, utrzymujc dla siebie doln
jego, razem z kasynem
Hóchtowskiem
nowo zbudowanemi azienkami,
(na miejscu gdzie dzi
gmach Florjanki,) reszt
odstpi miastu. Ogrodnik miejski Bauer wsawiony
ju wtedy zaoeniem ogrodu botanicznego ogrodu przy zakadzie guchoniemych, wzi si tak raa nawet „rozmylnie

cz

i

i

e

dykalnie do rzeczy,
przedewszystkiem wyci
co pikniejsze i starsze drzewa, a zreszt przypro-

wadzi Ogród
z

Jezuicki do stanu dzisiejszego, razem

wszystkiemi jego przyjemnociami.
Jakieby jeszcze rzuci wspomnienie, tym wszy-

restauracj

i

szukaj i ochody w prastarem
Jezuickim ? Chyba,
tutaj urodzia si
ta istna plaga lwowska... festyny, koa szczcia
i loterje
fantowe. Pierwszy bowiem we Lwowie
stkim, co cienia

e

ogrodzie

odby si

lipca r. 1842 w Jezuickim
«atrakcj» zabawy by... drg
olbrzymi z zawieszon na szczycie dla najzrczniejszego kiebas i ognie sztuczne po Iwowsku «fajer
werkami» zwane, które wówczas wiciy prawdziwe tryumfy, a dzi razem z drug waciwoci
miasta naszego «fakelzugami» id powoli w zapomnienie.
r. 1843 odby .si w Ogrodzie Jezuickim,
drugi festyn, a na nim pierwsza we Lwowie... loterja fantowa.
trzecim lat dziesitku ubiegego stulecia
koczowa w Jezuickim ogrodzie take letni teatr niemiecki i polski. O warunkach, wród których odbywa-

festyn

ogrodzie,

a

W

W

10

gówn

364

y
nie

si tam przedstawienia da
tre zachowanego afisza,

najlepsze
z

wyobrae-

dnia

22 czerwca
polskiej za do-

1828, w którym »aktorowie sceny
zwoleniem zwierzchnoci* zawiadamiaj
»bd
mieli zaszczyt da na letnim teatrze przedstawienie
historycznego dramatu we 3 aktach z francuskiego
p. Boirie z wojskowemi ewolucjami, bitwami, tacami rosyjskiemi, ukadu JP. Wilhelma, pod nazwiskiem
Bihva pod Futaw. Gdyby pogoda nie
sprzyjaa, sztuka na inny dzie odoon zostanie.

e

:

Wystrzay

z modzierzów o godzinie 4 z poudnia
spektakl ogrodowy. Kasa w ogrodzie otwarbdzie o godzinie pó do 5, jednake biletów

ogosz

t

do awek loowych
miejsc numerowanych przez
dzie cay dosta mona w kasie teatralnej*.
»Aby zapobiedz nieporzdkowi dwa osobne
wchody s zrobione jeden prowadzi do ló
krzese drugi do pierwszego parteru«.
Kady kupujcy krzeso otrzyma przy kasie
dwa bilety pod jednym numerem. óty odda bileterowi, biay za zatrzyma, jako znak, e jemu tylko krzeso przynaley. Ktoby zasta krzeso przez
siebie kupione ju zajte, ma prawo wezwa bilei

i

j>

tera,

który wezwie tego co krzeso zasiad do oka-

zania znaku biaego.

By czas równie, kiedy ogród Jezuicki by
ulubionem miejscem Artura Grotgera, który tu szuka wytchnienia po pracy, ucieczki od ndznych
spraw ywota, i zadumy wród drzew cienistych,
które dajcej mu zudzenie szumicego boru litewskiego w »Lituanii«. Jeszcze w wigili wystawienia
tego niemiertelnego dziea biega Grotger po Jezuickim ogrodzie, uderzony piknoci dwu panie-
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nek, które jak

si póniej okazao, byy córkami

ir. Potockiego. (Lamus 1909 str. 426.)
Po wielkim duchu zostaa te w ogrodzie Jezuickim trwaa pamitka to jest db Artura Grottgera ? Mao kto
sysza o tej pamitce, cliocia
tumy ludzi
codziennie obok czterdziestoleniego drzewa, z którego blaszana wyziera tabliczka,

Alfreda

kr

»Db Artura Grottgera*. Prosz
alej od ulicy Mickiewicza i popatrze.
Naprzeciwko kamienicy pod 1. 22 naprzeciw aweczki, na trawniku po lewej, idc od miasta, stronie
a na niej

napis

pój boczn

do

stoi dbczak
ju rozrosy, chocia dziwjako zaniedbany i niky.
Ów dbczak smutno rzewnie przypomina lo-

aleji

nie

i

sy genjusza, jakby

by

obrazem strzaskanego przedpiknych wionianych nadzieji. Sa-

wczenie ycia i
dzi go Artur Grottger

w

r.

1866

w

jedynej szcz-

ywota, kiedy we Lwowie
pozna narzeczon swoj, idea i cel yciowy. Sadzi go we nie szczcia, gdzie si wszystko zoci,
jak bajka na jawie, w owym fenomenalnym roku,
w którym stworzy »Lituanj« i pierwsz serj
liwej chwili swojego

»Wojny«, zrobi kilkadziesit portretów, kilkadziesit kompozycji i setki szkiców, w owym wic roku pracy i plonu, serdecznego kochania i wielkich,
pier rozsadzajcych nadzieji.
Odda kiekujce w wazoniku drzewko narzeczonej swojej wielki artysta, jako symbol ycia
i szczcia modego latorol. Nie chcia
by kwiatem ani cieplarnian rolink, ale królem lasów naszych zapragn zosta w yciu genjusz, tak samo,
jak królem by ju serc i inyli narodu. I nikt wów-

367

e

za rok niespena legnie
wicliur yciow strzaskany i losem, co od
dziecistwa kad na czole Grottgera stygmat smutku i nieszczcia.
A zasadzony w wazoniku dbczak, który mia

czas nie przypuszcza,

ów db,

by

zakadnikiem szczcia i mioci, rós ju potem
jako smutna i aobna pamitka niespenionych nadzieji. Wnet mu si stao za ciasno w wazonie, wic
oddano drzewko miastu, które je kazao zasadzi
w Jezuickim ogrodzie i opiek otoczy.
Nigdzie

te

moe

lepiej

nie

mogo by

mitce po Arturze Grottgerze, jak wanie

w

pa-

ogro-

Bo i tutaj wiele dobrych i zotych
twórca »Wojny«,
gronie wesoych
towarzyszy, chadza po ciekach tutejszych, w promieniste oczy szczcia swego wpatrzony marzy
w cienistych alejach, to patrza na nie okiem artydzie jezuickim.

przey

chwil

W

przenosi widoczki ogrodu jezuickiego na papier jako szkice, z których jeden by nawet reprodukowany w drzeworycie w wychodzcym podówczas ^Dzienniku lwowskim* a tutaj pojawia si po-

sty

i

ra

drugi.

st

za

Ale to fatum nieszczsne,

które

cigao

arty-

ycia nieszczciem i ludzk obojtnoci, nie
oszczdzio te dbczaka, jego
zasadzonego.
Po latach poszo drzewo w zapomnienie, dziki bluszcz
je spowi ywotne soki mu odcigajc, na domiar
rzucia si jeszcze brudnica mniszka, a zarzd ogrodu miejskiego patrza obojtnie jak na trawniku

rk

db Artuta Grottgera..
Dopiero publiczno przypomniaa pamitk,
ogrodnikowi, który zdecydowa si wreszcie drzewo
oczyci z pasoytów i jako tako uchroni

usycha...
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W

Na koniec jeszcze jedno wspomnienie.
domku szwajcarskim restauracyjnym, gdzie dzi rozlega
si tak wszechadnie szwargot niemiecki, przy akompanjamencie wojskowej muzyki, przesiadywa chtnie Wincenty Pol na literackich gawdach, tu w r.
1867

przyjmowao miasto nasze uroczycie

i

z za-

Kraszewskiego, a w r. 1869 przeyo jedn
z lepszych chwil swoich, przyjmujc z uniesieniem
pierwsz a tumn wycieczk Wielkopolan.
r.
1880 wreszcie otwarto uroczycie now ulic Kraszewskiego, która wówczas jak wida na obrazku
z „Kosów", tu reprodukowanym, przedstawiaa tylko dugi szpaler drzew i zieleni, zakoczony jedynym tylko domkiem u góry.

paem

W

V.

STRZELNICA.

Twierdza >kotustwa« lwowskiego przywdziezielon, dziewicz szat. Na jej
stokach drzewa si rozgwarz odwieczne, olbrzymi
park ze wszystkich swoich wzgórków, kondygnacji,
cienistych zakrtów zele ku doowi, pod biay pomnik Jana III. majowe westchnienie, czar ycia i wiosny owadnie pezajce po murawie kwiecie, a owe
wszystkie brunatne cienie, co zamajacz od wieyc
strzelnicowych i omszaych konarów, ukoj si
w jeden ton ciszy i dostojnej powagi,

wa kadej wiosny

W ow

cisz a dostojn powag wieków spow zamczystych skrzyniach Strzelnicy
tradycja lwowskiego mieszczastwa. Pada na ni
w gotyckie litery zaklty przywilej Zygmunta Auwita, drzemie

i
Wadysawa IV. udzielnej strzelby porzdek* i wszystkich królów polskich miociwe akty,
a kur zocisty jeszcze od r. 1495 na stray tam stoi.
O nieche grzmot krgielni tej ciszy nie mci, ani
biesiadne ucztowanie, bo tam historja ni gigan-

gusta

24
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tyczne majaki, bo tam z dalekiej perspektywy dzisiejszego wieku, dziwne si odlegle a wielkie to-

cz

obrazy.

Bywaj te

w

parku strzelnico
w)rm cicho, jakby »chronos« starawy makiem syna rozgwarzone ycie caej ulicy Kurkowej
placu »Gwardji narodowej*. Bywa tak
i ssiedniego
rankiem, a czasami i wieczorn por, kiedy tylko
wyjtkowy przechodze, lub dwoje kochanków wspina si po stromych alejach Strzelnicy. Wtedy caa
okolica owej > twierdzy « dziwnie si staje urocz,
powiewn cichym dobrym szmerem wiosny rodzicielki. Ale to tylko naonczas, kiedy niema strzelai
sól« lub do gwodzia o honia o tradycyjn
nor królewski, kiedy rozmamrotane echo gawiedzi
nie przerwie uroku. Jest takiej chwili dobrze na
Strzelnicy jak niby na zielonym zauku Lwowa,
zdaa od wielkomiejskiego gwaru.
A równoczenie po architektonicznych zaam^
kach »twierdzy«, po biaych linjach kamiennego
pancerza Jana III. migota poczn szerokie jakie
blaski; jakby przymione nieco od staroci, z za
wielkiej troch oddali, ale zawsze pene bujnego
ycia, silnych splotów, dugich powóczystych sukien z czamletu lub falendyszu. Caa przeszo
Lwowa ognikami wieci pocznie na bezludziu
i w mimowolny si rytm bohaterski uoy.
chwile, kiedy

pn

»g

Waciwie

Strzelnica

w

dzisiejszej

swojej

po-

graniast wieyczk, z drgiem na flag,
z blaszanym » kurkiem « na szczycie, nie ma co tak
toardzo opowiada, bo dopiero z kocem omnastego
wieku osadzia si w tem miejscu. Gdyby si za
staci, z
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archiwum

strzelnicowe

pocztku

z

dziewitna>

stego wieku chciao rozgada, to lwowianin dzisiejszy,

zawsze troch odseparowany od prowincji dol-

dolno-austrjackich,
czy,

po Iwowsku

w

tyrolskich

mówic

»

etc,

usyszaby

rze-

wprost horrendalne*.

Bo

1815 odbyo si na Strzelnicy strzelanie
na dochód funduszu c. k. inwalidów wojskowych,

oto

w

r.

1816 na wychowanie dzieci onierskich regimentu Nugent, w r. 1817 na zuboaych górali czer.

w nastpnym roku na instytut lepych dzieci
onierskich w Wiedniu, w r. 1819 na dochód pywalni wojskowej we Lwowie. Obok tych szlachetnych celów, z którymi moe godnie wspózawodnik
czy filantropia zwarjowanych dam galicyjskicL,
wysyajcych dzi jeszcze pienidze do Afryki na
ksztacenie dzieci murzyskich, opowiedzie by moga nadto Strzelnica co o paradach urzdzanych
na cze rónego rodzaju » najdostojniejszych goci« i o celnoci ich honorowych strzaów, mogaby
pokaza relikwie w formie... piór gsich, któremi
ci gocie nazwiska swoje podpisywali w ksigach
skich,

pamitkowych t. d.
Pocztków jednak
i

w

ulicy Skarbkowskiej.

naley szuka
bram krakowsk,

Strzelnicy

Tu

za

mniej wicej na przeciciu ulicy Krakowskiej

i Skarbdo koca
od zaoenia Lwowa
omnastego wieku dom, zwany popularnie »celsztatem«, a na kocu ulicy Skarbkowskiej obok dawnej dzwonicy kocioa Dominikanów tarcza strzelecka. To bya pierwotna siedziba »bractwa strzeleckiego*, dumnej i rycerskiej instytucji, co z mie'
szczan Lwowa, ony eh kupców i cechowych rzemiel-

kowskiej sta

a

24*
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ników tworzya dzielnych rycerzy

i

obroców

ro-

dzinnych pieleszy. To nie towarzystwo, ani dobro-

wolny zwizek,

ale

to

publiczna

instytucja

bya

lwowskiej, przywilejami królów
ratuszowymi wilkierzami. Kady mieszczanin i przybysz we Lwowie zamieszkay stawa
mia w pewnych terminach, pod groz surowej kary do strzelby, do hakownicy, do dziaa i zaprawia si na wojenn potrzeb, na way i baszty
miejskie, na obron miasta ojczystego, któremu lew
z ratusza przywieca, a wieyce dumnie sterczay.
Ze strzeleckiego wic bractwa urosy owe dumne
na wadze kupieckiej,
i bitne pokolenia jedn
drug na mieczu oparte, wpatrzone w wiecznie
od wschodu, a Strzelnica lwowska
gorejc
bya szko rycersk w najlepszem i najszlachet-

Rzeczypospolitej

obwarowana

i

rk

un

niejszem tego

sowa

znaczeniu.

Ale nie sam tylko »celsztat< za bram kramiejscem rycerskich popisów. Na »strzelczej górze € (mons sagittariorum), na której dzi paac arcybiskupa lwowskiego, wiczya si take

kowsk by

mód

w

najpierw z uków,
potem z muszkietów i dzia, a to wszystko wedle
cile skody fikowanych przepisów i » porzdków
strzelby« ukadanych przez magistrat, a zatwier-

lwowska

w

strzelaniu,

Porzdek ten wykady,
kto do strzelmaga przede wszystkiem »aby
by przyjdzie. Jegomoci Pana Burmistrza, albo kto
na jego miejscu bdzie i Panów starszych strzeldzanych

kancelarji królewskiej.

ców, przystojnie uczci, a sowem nieuczciwem, albo
fukiem in praesentia Jegomoci na adnego z Panów
si porwa pod win gr. 40 «. Inne
ssiad nie

way
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miay na celu bezpieczestwo uczestników
zapobieenie nieuczciwym podrywkom w strzelaniu, przeciwko za pijakom osobny paragraf stanowi, »aby te aden strzelec upiwszy si nie przychodzi strzela, albo tam przyszedszy, aby si nie
upi, bo takowym strzela nie dopuszcz i do puprzepisy

i

szki da

winy

gr. 20«.

e

Byway

nie sama tylko pojednak chwile,
waga panowaa na celsztacie, ale owszem, rozlega

wesooci. Bractwo strzesi tam gwar zabawy
leckie posiadao bowiem od najdawniejszych czasów wyczny przywilej utrzymywania krgielni,
a kady dygnitarz koronny przybyy do Lwowa
zaraz by na »celsztacie« honorowany obfit biesiad. Bywa tam nawet kanclerz Jan Zamoyski, hetman ókiewski, najchtniej tam przesiadywa Jan
i

Sobieski, którego pami dzisiejsza Strzelnica uczcia pomnikiem duta Barcza, a w wito strzeleckie, na wybór i wjazd króla kurkowego,
huczao tam od wiwatów i rozpasanej parady.
Sam te honor » króla kurkowego* nie by
tak bardzo teoretyczny jak dzisiaj, bo podug przywilejów królewskich, ju mniejsza z tem,
nosi
on na gowie formaln koron, któr rzd austrjacki skasowa, jako » niebezpieczn € wspózawodniczkorony austrjackiej i wgierskiej, ale nadto osoba królewska miaa by woln » take od kadej
i wszelkiej skadki podatków naszych
i
Rzeczy politej i innych exakcji mostowych, wodnych i ldowych, tak w Koronie jako i zagranic, na wszelkich miejscach, wyboczeniach, komorach i od wszelkich towarów tak tam jadc, jako i nazad powra-

a

e

k
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cajc, tak podczas, jako i okrom jarmarku ..« Wedug przywileju Zygmunta Augusta, potwierdzanego nastpnie przez wszystkich nastpców, królem

by

kurkowym mia
kolwiek dziaa

nowego

króla

dokadnie

trafi,
i

w pó tarcz z jakiegosam za ceremonia wjazdu

ten,

kto

starego

detronizacji

w >porzdku

strzelby z

r.

opisany

jest

1693«.

Wedug
prawi

tego ceremonjau najpierw miaa si
wotywa w katedrze, »na której wszystkie

ceciy porzdnie by powinni trzewo, pod karaniem
na upitego «. Potem zbierao si wszystko pod cekhauzen miejskim (dzi na Podwalu) a starszyzna
strzelecka udawaa si na ratusz z prob »do Ich-

mociów Panów

Radziec, aby praesentia sua hunc
(obecnoci swoj ten akt) przyozdobi raczyli*. Nastpnie rusza z pod cekhauzu pochód
trbaczów, oznaj» Naprzód jecha powinno dwóch
mujc cignienie, za niemi Pan Pukownik pierwszy
chorgwiami, za nimi
ze swoim pukiem, bbnami
drugi Pan Pukownik ze swoim pukiem tit super
(jak wyej). Za niemi Armata porzdnie wyprawiona,
ciele przy armacie z bindami, przed któr pan
powinien, a za nim pp.
ceykwart najmodszy

actum

:

i

i

zostawiwszy do kadego
dziaa po jednem puszkarzu, za Armat dwóch cepaków (policja miejska uzbrojona w elazem okute
cepy) z cyn mie maj«. Za t kalwakat niesiono
cztery nagrody dla najlepszych strzelców, od najniszych poczynajc. Wic » dwóch rzeników, maj
prowadzi barana z farbowanymi rogami, potrznionego blaszk zot, ci ludzie w wiecach*. Bya to czwarta nagroda. Barana tego dostarczali
puszkarze

z

cygrotami,

375

rzenicy, artystyczny

mu rogów

za obowizek pomalowania

ozocenia sierci nalea, »do któregokolwiek z pp. aptekarzy lub malarzy «.
Potem, niesiono na kopji trzy i pó okcia sukna, jako

i

nagrod

trzeci.

Sukno

to

miao

by

falen-

dyszowe, koszt jego nie mia przenosi zotyci 21.
»Za suknem czterech rzeników w biaych koszulach

i

biaych fartuchach

maj woa

z

wiecami, prowadzi

pozocistymi rogami, uwieczonego «,
jako nagrod drug. >Za niemi trbacze z kotami,
za którymi ma jecha Król przeszy ubrany w klejnoty i koron z rozstruchanem w rku«, jako nagrod pierwsz. »Za panem ceykwartem ma jeden
jecha, niosc przywilej Jego Królewskiej Moci,
za którym maj jecha Ichmo Panowie Rajce
z inn kalwakat, za którymi dwa puki ostatnie,
na ostatku kilka karawanów, albo kolasek. Do miasta

z

tyme porzdkiem wprowadzi maj,

e

chodzili, oprócz,

da

Król

w

jako wy-

wikszej pompie wje-

powinien«.

Groteskowy

ceremonja, restytuowany
mutatis mutandis w najnowszych czasach, a przypominajcy nieco mitologiczny wjazd Bacchusa, przykrojony zosta z kocem XVIII, wieku przez rzd
austrjacki, do biurokratyczno-wojskowego szablonu.
Przedewszystkiem samo bractwo strzeleckie, dziki
tylko tej okolicznoci,
i
w innych prowincjach,
a zwaszcza w Tyrolu takie zwizki istniay, zawdzicza moe swoje istnienie. Za nim jednakoprzyszo do tego, wyrugowano strzelców z celten

e

wo

sztatu

i

z

góry

strzelczej.

naty strzelnicowe

Zniesiono

wic

do ogrodu zwanego

lary

i

pe-

Czeczewi-
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czowskim, w którym w r. 1789 stan zrb dzisiejszego gmachu strzelnicowego. Równoczenie drzwiami i oknami poczli si do pcha Niemcy tak,
stare bractwo strzeleckie stao si niebawem kasynem i klubem biurokratów, którzy w chwilach wolnych zabawiali si take w wojsko i otrzymali nawet pewien rodzaj organizacji wojennej, a przede-

e

wszystkiem... mundury. Szeregowiec mianowicie

mia

mundur zielony z wyogami czerwonemi guzikami
ótymi, spodnie i kamizelk czerwon, buty z czarnymi chobotami, kamasze biae, czarny obojczyk,
kapelusz z czarn kokard, z zotym sznurkiem, bez
galonu z pióropuszem, rapcie zielone ze zotem i takie same epolety. Oficerowie rónili si zotym gai

lonem na trójgraniastym kapeluszu. Oficerów byo
czterech kapitan, porucznik, podporucznik i chor:

y—

czterech

wszyscy

nosili

podoficerów i jeden
harcopfy bez loków.

feldwebel

—

wic

sobie strzelcy lwowscy w ranmaskaradowych kostjumach po Lwowie, jak dzisiaj np. » weterani im. arcy ksicia Rudolfa «, a poniewa wojsko bez muzyki to
jak
kasza bez skwarków, wic przygrywaa im amatorska »banda«, zoona z muzykalnych urzdników gubernjalnych i innych. Zwaszcza wielka by^
a parada, gdy strzelcy zacigali odwach, mieszczcy si wówczas w rynku naprzeciw arcybiskupiej
kamienicy, co si zdarzao wtedy, gdy zaoga wojskowa opuszczaa miasto np. w czasie wojen napoChodzili

gach swoich

i

—

leoskich,

Ani jednak mundury, ani honor i cze naodwachu nie przyczyniy si do wzrostu bractwa strze-
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tak bya fataln,
zastawiono nawet godo strzeleckie owego pozacanego »kurka« z r. 1495, korona, pamitkowe
medale na cze najtrafniejszych strzaów dawno ju.
poszy do mennicy austrjackiej, realno strzelecka

leckiego. Niemiecka gospodarka

e

ledwie dyszaa pod dugami, a do tego wszystkiego

cige

nieporzdki w rachunkach i scysje midzy »kapitanem« a czonkami doprowadzay towarzystwo do zupenej ruiny. Wobec tego znaczna
obywatelstwa lwowskiego, razem z szanowanym aptekarzem Zitkiewiczem, wystpia ze Strzel-

cz

nicy. Ostatecznie Zitkiewicz, uproszony,

stan

pó-

niej na czele bractwa i doprowadzi finanse jego
do jakiego takiego porzdku. Za jego rzdów przybudowano w latach 1825 29 pitrowy dom przy
strzelnicy, który w dziejach karnawau lwowskiego
odegra pewn rol jako sala balowa. Odbywajce
si tam corocznie tzw. »bale mieszczaskie* byy
tumnie odwiedzane i znacznie przynosiy dochody.
Równoczenie za nastpia jeszcze jedna reorganizacja korpusu strzelców i zmiana jego umundurowania. Odtd mianowicie wcielony zosta ten korpus do milicji miejskiej i stanowi podczas zewn*
trznych wystpów jej prawe skrzydo, dawny za
trójgraniasty kapelusz zastpiony zosta bardziej
lojalnym i » duchowi czasu« odpowiadajcym »pirogiem<.
myl tedy tej najnowszej maskarady
mundurowej chodzili strzelcy w » waffe urokach
z sukna jasno
zielonego, o czarnych aksamitnych
wyogach, kartusz na przedzie, spodnie czarne ze
zotym galonem, kapelusz stosowany z piórem czarnem, paasz dugi w pochwie czarnej, karabinek

—

W
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krótki

pasem zielonym do noszenia na ramieniu.

z

Oficerowie

mieli

ponadto

szarf

jedwabn

ót,

amarantowym jedwabiem przerabian.
Najkomiczniejsz jednak maskarad w caym
tym korpusie strzeleckim bya... artylerja. Za czahakownic
sów polskich, nauka strzelania z dzia
i

bya jednem
kiego

i

z

gównych zada bractwa

strzelec-

doszcztnego zniszczenia
Karola XII. w r. 1704,
wyszy z uycia. Rzd austrjacki wzno1796 i cdrazu sparodjowa. Powsta
skadowa korpusu strzeleckiego,

dopiero od czasu

artylerji miejskiej

wiczenia

wi je w
wic jako

te
r.

przez

cz

>korpus artylerji miejskiej*, zoony przewanie
z szynkarzy i piwowarów i to takich tylko, którzy
odznaczali si powan tusz i naleyt peryferj
brzucha. Artylerzyci ci nosili korsykaskie kapelusze i biae spodnie z czerwonym lampasem, a gównem ich zadaniem byo dawanie ognia podczas
rezurekcji i innej parady. Armat poyczaa zaoga
lwowska. Wszystko szo dobrze,
do roku 1832,
w którym artylerji lwowskiej zdarzy si taki sam
wypadek jak przed kilku laty artylerji rosyjskiej
w Petersburgu w czasie wita Jordanu. Oto przez
nabito dziao kul, która ugodzia miertelnie mieszczanina Wnkiewicza.

a

omyk

Wypadek

ów

ten

wywoa ca powód

wojskowych, których wynikiem

salomoski wyrok

:

Poniewa

protoko-

by prawdziwie

artylerja miejska oka-

e

zaa,
si nie umie obchodzi z armatami,
a z drugiej strony al byo biurokratom skasowa
tak pikne mundury, przeto postanowiono,
kor-

e
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pus artylerji miejskiej istnie bdzie
armat i niebezpiecznej strzelaniny.

Tak wic powstaa

w

czasie

wikszej parady

>artylerja

ale

dalej,

piesza*,

wystpowaa

bez

która

gremialnie,

dajc dowcipnisiom lwowskim sporo tematu do artów do anonimowych propozycji, domagajcych
si utworzenia przy korpusie strzelców take oddziai

u...

>konnej marynarki*.

Ostatnim „kapitanem" strzelców przed rokiem
by jeden z najzasueszych obywateli ówczesnych p. Franciszek Tomanek. Nalea on do zaoycieli istniejcego do dzi zakadu guchonie1848

mych we Lwowie, bra wybitny udzia we
kich

byy

wszyst-

pracach obywatelskich, o ile one wówczas
moliwe, a dla Strzelnicy by prawdziw

opatrznoci,

czyli

raczej

spryn,

ów zarpobudzaa. Pragnc

dzewiay organizm do ruchu

która

doda osobliwie lojalnego
moliwem tylko wówczas czarnoótym
rozwin on midzy innymi
dziaa-

korpusowi strzeleckiemu
splendoru, o
odcieniu,

lno, celem

yw

nowego sztandarowany jeszcze przez

uzyskania dla korpusu

daru, tem bardziej,

e

stary,

stera si zupenie. Nie bya to jednak
atwa rzecz wydostanie takiego nowego sztandaru.
Trzeba byo robi „gesuch"
do tronu z wyliFranciszka

I.

a

czeniem wszystkich zasug petycjonujcej instytucji.
Poniewa jednak zasugi te na ogó byy minimalne^
przeto Tomanek w probie do tronu, wymieni takwszystko, co sam osobicie zdziaa. To zdaje
si przewayo na szali, gdy ju w r. 1844 odbysi w ogrodzie Jabonowskich, z niesychan

e

o

parad urzdow powicenie nowego

sztandaru,
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do którego
Anna.

Cay
si
wie

wstg

ten

darowaa sama cesarzowa Marja

>privilegierter

jednak, razem

Schiltzen Corps<

znalaz

swoim sztandarem, prawdzia kowadem, gdy w r. 1848

ze

midzy moty m

cz

nastay inne czasy, a milicja miejska, której
jak wiadomo ten korpus stanowi, wcielon zostaa
do wieo
zorganizowanej
gwardji narodowej.
czarnoótyci mózgach starszyzny strzeleckiej

W

nie

móg

a

dopiero

si pomieci nowy porzdek rzeczy,
gromadne wystpienie 150 czonków
do komendanta gwardji, generaa Zauskiego, zmusio po prostu strzelców, do zajcia stanowiska
pierwszego bataljonu gwardji honorowej.
Od kwietnia przeto do 2. listopada 1848, tj.
do bombardacji Lwowa stanowili strzelcy
gwardji narodowej i z ni te razem zostali rozwizani. Powrót do dawnych stosunków by ju

cz

niemoliwy, a wreszcie

w pastwo

z

przeobraeniem si Austrji

konstytucyjne, Strzelnica

pocza

przy-

biera dzisiejsze formy >Towarzystwa strzeleckiego*
z wprowadzeniem napowrót ceremonjau i zwyczajów dawnego, staropolskiego Bractwa strzeleckiego.
Park strzelnicowy, odnowiony, urzdzony na
nowo i oddany na uytek publiczny, nie ciga jednak tumów publicznoci; jak inne miejsca spacerowe lwowskie i dlatego jest bardzo miem zaciszem dla tych, którzy unikn chc gwaru wielkomiejskiego, szastania

modnemi sukniami dam

i

po-

wstajcych std tumanów kurzu. Starsze tam tylko
drzewa pamitaj i wspomn zapewne czasami ów
gwar rozbawionego towarzystwa lwowskiego, wten-
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czas,

W

kiedy

czasie

Zielonych

cay Lwów
wiece na

»z

wit

nadziejami

ratuszu

by w

ogród

strzelnicowy

modzie.

naprzykad dosownie
wiosny

porozwieszane*,

zielonemi,

jak

emigrowa na

ulica Dominikaska ju od godziny
popoudniu
4
roia si od barwnego tumu krynolin, malutkich parasolików, wcitych surdutów, wysokich w ksztacie ucitego stoka cylindrów i czarnych halsztuchów. Gromady pauprów ulicznych naprzykrzay si w tem miejscu z wianuszkami bawatków, które chtnie nabyway piknoci lwow-

strzelnic, a

skie ówczesne

i natychmiast
zaraz na ulicy przystrajay ramiona swoje girlandami tych niebieskich
licznych kwiatuszków.

Na

jak wzburzone

tum zebranego ludu pybawany. Modnisie lwowscy, lo-

welasy, wielbiciele
których nigdy nie

brako we Lwowie, uprawiali

n

samej Strzelnicy

flirt

towarzyski

siaj.

Do dobrego

s
i

w

pci
nieco

tonu

piknej
innej

i

inne

formie

ananasy,

anieli

dzi-

naleao wówczas kupi ma-

pierników, sprzedawanych zawsze

rzuca

je

ramiona.

na Strzelnicy
tyu, pomidzy
liczniuchne lwowskie dziewczt-

nieznacznie

Damy

i

damom

z

ka apay pierniki, jady i miay si i bya wielka zabawa j>na migi i mrógi«, o której stare drzewa strzelnicowe wieleby mogy powiedzie, gdyby
tylko...

chciay.

VI.

POHULANKA.

Szczciem jej byo, e si nigdy nie staa
okolic Lwowa. Skutkiem tego nigdy tam-

modn

szed owczy pd lwowskiego tumu, ani
cisku nigdy nie byo na Pohulance. Spekulujc na
romantyezne ustronie, bankrutowali wszyscy, którzy

tdy

nie

tylko czar przyrody chcieli sfinansowa, a

wic

re-

przedsibiorcy, utrzymuju dzi stawku^ hutawki

stauratorowie, cukiernicy,

jcy ódki na wyschym
krgielnie. Lwowskiemu

i

zadaleko

filistrowi

byo

chodzi na Pohulank, przez dug ulic „na Rurach" po nad brzegiem Petwi
niebezpiecznie byo wraca wieczorem, koo niskich chaupek, koo
cmentarza, ogródka Makolondry i ponurej Szumai

nówki.

A

Pohulanka rosa sobie dziko

i

rozkosznie.

Wielki wwóz, który pooy si w samym jej rodku mia w sobie cay wdzik zaczarowanego ogrodu, o którym ludzie, jakby zapomnieli.
To te od
stawku blaski szy i iskry, jakie tylko soce w pogodny
dzie odbi umiao i szmer strumy-

ków koysa kolebk Petwi

i

jej

iródliska takie
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czyste

i

jasne jak

nie zbrudzi

Sam
wpada w

—

myl

tak jak

dziecinna,

Lwów

wwóz cign
bkitu,

tonie

byy, wiatem

i

dokd j ycie

swojej rzeczki.

si dugo

i

które jego

niebieskiem okiem,

jakby wprost

zakoczeniem

wygldajcem

poza ciemnej i starej drzew zieleni.
A same drzewa z obydwu zboczy spadzistycli
na sam dó schodziy, jakby do zwierciada wody i jakby ku stray kpicym si rusakom.
Ziele bya tak jak i teraz jeszcze od zielonej
rogatki, Snopkowa, Krasuczyna
ku elaznej Wodzie i potem z drugiej strony po przez folwark zakonnic ormiaskich, Cetnerówk, Pasieki, yczakowski park ku Kaizerwaldowi
olbrzymi zielony
piercie, któremu taka Pohulanka czy Cetnerówka
drogimi byy kamieniami... Piercie jednak rwie
si ustawicznie, bo miejsca pod parcelacj potrzeba,
a i sama Pohulanka, chocia dzisiaj jeszcze tak
czarowna, bodaj czy si dugo oprze zdoa najazdowi najpierw lekkich wil podmiejskich, a potem
cikim szeregom kamienicznym.
Dzi to jeszcze lwowska Arkadja, czy Szwajcarja, z zachowan szczliwie piknoci swobodnie
rosncego lasu^ wzgórz, dolin, jarów i polanek

ciekawie

z

a

a

:

dotd komfortem z pocztków
z zachowanym
ubiegego stulecia. Bo na Pohulance dom restauracyjny jeszcze ma mae okna i biae nieozdobne
ciany, jeszcze tam proste stoy i strasznie grajca
muzyka i jeszcze tam cigle nawoywania kelnerów
i wiedeskich walców brzk dokuczliwy profanacj
jest ciszy, która lega na tym zaktku zadum, tsknot i zapomnieniem.
i

I
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Zadum omszay

stuletnie drzewa i zrywa si
uschego
listowia, razem z krzyona za szelestem
kiem ptaków
szumnem piewaniem wierzchoków
drzewnych. Peno jej tam, gdzie naga ziemia ku
socu wyziera ciekawie i gdzie si wzgórze kosami yta zieleni modego i tam gdzie milczce,
zamknite mauzoleum tajemnic kryje starego wodocigu miejskiego. I moe wanie dlatego chai

e

tak jatum rozbawiony,
na
cicho
tskno
Pohulance i tak jest inaczej
ni na rozbestwionych festynach placu powystawowego. Gdyby nie ta okropna muzyka w restauracji, której sucha musz sowiki i która tumi piew
wieczornego wiatru, to by zapomnie mona o tem,

dza tamtdy

ko

e

si

jest

Ale
a

nie lubi

i

kto

jej

we Lwowie.
muzyka gra

w

rozdzierajcy

sposób,

wtóruje:
Mizzi, Mizzi, sei ja nicht so bos'...

kad

Trywialne sowa padn w
szczelin lepezaj po wzgórkach i droynach i
si
uszami przelewaj, wraz z yczeniem, aeby Mizzi
posza sobie do stu djabów albo tam, gdzie chce
jej adorator w wiedeskiej
piosence, która jakby
przyrosa do tego miejsca, a na któr skary si ju

n,

a

w r. 1825, opisujcy Pohulank
lwowskich
Rozmaitociach*.
w
>
By jednak czas^ kiedy Pohulanka nie bya
wcale miejscem wycieczkowem, ani nawet nazwy
swojej obiecujcej nie nosia. Za czasów bowiem
Rzeczypospolitej bya to posiado wiejska, na
której chopi siedzieli paszczyniani, a nad nimi
rodzina Deymów gospodarowaa. Krzysztof i Fraanonimowy autor

25
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Deymowie, obaj radcy lwowskiego sdu apelacyjnego byli ostatnimi wacicielami wzgórz i jarów tutejszch i obaj woleli te ycie miejskie
raczej, ni odleg wówczas od miejskich murów sielank. To te wyzbyli si z rozkosz gruntów, lasów
Ciszek

chopów na rzecz rodziny Dziewatowskich, od
której ca posiado kupi mecenas Franciszek
Wgleski.
i

Ciekawy czowiek i ciekawa karjera. Wgleadwokatem wówczas, kiedy adwokatom najlepiej si dziao we Lwowie. Nieuregulowane sto-

ski

by

prawne,

sunki

lekkomylno

szlachecka,

krach

prawna przy
braku staych norm i przekupstwie urzdników
wszystko to wytwarzao grunt, na którym tylko
wyrasta mogy. A e
fortuny adwokackie
gleski, obok Józefa Dzierzkowskiego, nalea do najzdolniejszych adwokatów, gadki by w obejciu,
dowcipny, wesoy, wszdzie nawet do cesarza trafi umiejcy, wic te wkrótce doszed do wielkiego
majtku.
A jako czowiek majtny dobre mia gusta
finansów,

austrjackich

rabulistyka

W-

i

fantazje.

W

zapragn take
i

czasach

sielankowego

sielanki, ale takiej,

sentymentu

jak mia Horacy

ludzie rzymskiego cesarstwa, których ten czas, za

wzorem Napoleona, tak chtnie naladowa. Kupi
wic star posiado Deymów, wybudowa u wstpu
do niej paacyk, ten sam w którym dzisiaj restauracja, urzdzi prawdziwe tusculum, nazwa Pohulank hula tam razem z caem Iwowskiem towarzystwem do upadego.
i
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Nazwa sama nie bardzo si zrazu przyja.
Owszem wspóczeni najclitniej nazywali posiado
laskiem Wgleskiego, „Pohulanka* za utara si
nieco

póniej,

ju po wyjedzie Wgleskiego

ze

Lwowa.
Trudno wiedzie, co waciwie spowodowao
wzitego adwokata do opuszczenia rozlegej a intratnej praktyki, wesoego towarzystwa lwowskiego
i czarownej, z prawdziwie
magnackim przepychem
urzdzonej Pohulanki. Syt zysków zapragn moe
jeszcze sawy, czy te wiedz swoj prawnicz dowiadczeniem i zdolnociami
zapragn Polsce,
e przeniós si do Warszawy, wst-

suy

do

pi

w

r.

1809

w dziewi
lanem, a w

lat

sub

w

Ksistwa warszawskiego,
póniej by ju senatorem— kaszte1819

r.

obj

po Sobolewskim tek mi-

nisterstwa sprawiedliwoci, zostawiajc na tem sta-

pami

czowieka uczciwego
gdy we Lwowie dugo
jeszcze opowiadano kaway, na jakie bra sdziów
i sdownictwo austrjackie,
o ile mu chodzio o wynowisku
i

po

sobie

energicznego,

podczas

granie jakiej srawy.

Ju po wyjedzie Wgleskiego ze Lwowa
zwiedza Pohulank w r. 1820 Julian Ursyn Niemcewicz. Autor »Spiewó w historycznych*, który obje-

ca

Polsk i w ^Podróach historyczny che
pikno przyrody
swoich pilnie notowa
i kade dziejowe
wspomienie, powici i uroczeniu
laskowi pochlebn wzmiank: >Pohulanka, wie zeszego J, P. Wgleskiego, ministra sprawiedliwoci
w przyjemnej nader dolinie, otoczonej górami, piknie udrze wiony mi. Mie prawdziwie zacisze dla

cha

kad

ma lubicego wiejsk

zacisze,

spokojno

i

naukic...

388

W

chwili

ciszn

jednak,

i

j

acyku
ódek,

uytku

i

zasuony

te

rozbrat na zawsze.

kupi

gdy sdziwy

sowa, przestaa by Poliulanka i zaspokojn, a z mami, lubicymi nauki wzia

autor pisa

bowiem

Od spadkobierców Wgleskiego

restaurator Jan Diestl, który

w pa-

zaoy

piwiarni, na staw puci flotyl
zostawiajc reszt ogrodu i cay lasek do
par zakochanych i samotników o pokadzie

poetyczno melancholijnym.
Do tych ostatnich nalea autor artykuu o Pohulance, pomieszczonego w ^Rozmaitociach* z r.
1825.

By

to

sn wielki amator pódl wowskich

bo

opisa

drzew

prawie
wszysskie dokoa Lwowa i nieraz w dalszym cigu niniejszych
szkiców przyjdzie nam si powoa na jego nastroje
i wylewy uczu. Jedna litera
podpisu wskazuje,
i

zieleni,

je

e

autorem tych przedmiejskich nastrojów,

jest

moe Sta-

nisaw Jaszowski^ jeden z pisarzy, który gbiej lepiej
kocha Lwów, anieli to nawet opisa potrafi.
Wyszedszy -uywa wieego powietrza"
uda si autor na Pohulank, gdzie »z rzadk prawdziwie radoci przechadza si po krtych ulicach
przypatrywa si ródom wytryskujcym
gaju,
brzemiennej wodami ziemi«.
i

-Z

I

byby moe autor zapomnia

:gdyby »nie

brzk

szklanek

i

o

caym

wiecie,

gwar pijcych piwo*
chwil widzimy

ma

skutkiem którego, ju za
i jego samego
w restauracji, razem z Niemcami,
którzy rozmawiali o dawnych hecach wiedeskich
i »fanfaronami, których ubiór zoony by ze szczególniejszych kolorów. Mieli kapelusze kratkowe,

i

Cu

bo

390

chustki kratkowe,

surduty

prostu powiedziawszy,

kadrylowane,

podszyte

czyli

po

kratkow kitajk

pantaleonki w prki. Byy to wzory ostatniego
urnalu, który tym razem zupenie wypad niesmaczna przekor wszelkiej powadze,
nie i jak gdyby
zdradzajc zasady zwolenników swoich, czyni z nich
istnych arlekinów*.

i

poszed znowu nasz autor oglda
pikne widoki „Przedzierajc si przez gste chaszcze stanlimy na szczycie góry, okrytej wesoymi drzewami i panujcej nad Pohulank. Co za boski widok odkry si stamtd oczom naszym. Naokoo wysokie góry, a w rodku padó wycielony
drzewami, z pomidzy których wyzieray niedbale

Od

kufla

:

maej kaplicy wieyczki. Guche naokoo

wao
je

milczenie

i

tylko

ab

skrzeczenie

swoim nieharmonijnym dwikiem.

mchem lenym

scu na szczycie,

nas pano-

przerywao

W

tern miej-

ucielonej, góry za-

pomnielimy o stosunkach stolicy, o obowizkach
powoania i z przepenionemi sercami, w milczeniu
bo prawdziwe uniesienie nigdy nieuywa wyrazów,
pogldalimy to po sobie, to na drzew gazie,
któremi, jakby od niechcenia agodny wietrzyk koysa. Urwawszy na pamitk kilka nadobnych podów Flory, z tsknot odrywalimy si od tego
przyjemnego ustronia, gdzie wdzik natury z kadego do nas umiecha si listka, w kadym
odbija si kwiatku i gdzie nasz umys by wolny
od namitnoci tak spokojny, jak te wody poblii

skiego stawu, które nie zmarszczyy
nej powierzchni swojej*

nawet

szkla-
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Czytajc ten wylew uczu, trudno si oprze
wraeniu, e przecie dawnymi czasy wiksze byo

we Lwowie
anieli

by
i

odczucie

dzisiaj.

dostp do

piknoci wasnego

By moe
widoków

dlatego,

e

szwajcarskich,

innych, do których obecnie

gniazda

trudniejszy

woskich

poowa Lwowa

latem

pielgrzymuje.

lwowskich
widokiem
drzew i
podajemy.
Pohulanki, któr tutaj w reprodukcji
PohuZ drugiej jednak strony przyzna trzeba,
lanka nie natchna adnego z wieszczów lwowskich
napisa
r. 1831,
na nut pikniejsz i trwalsz.
Micha Suchorowski sztuk teatraln pod tytuem
Hanusia z Pohulanki «, ale tutaj osoba samego
autora jest o wiele ciekawsz, anieli jego utwór.
Suchorowski by bowiem jak niezwykle zwyrodnia i zbrodnicz jednostk a koleje jego ycia
nadaj si raczej do kryminalnego romansu. Doktor
praw, wzity adwokat, o literackich i naukowych
napisa bowiem kilka utworów draaspiracjach
matycznych, zbiera pieni ebrackie, mia wasne
dopuci si Micha Suchoteorje lingwistyczne

Z tych te lepszych
zieleni,

pochodzi

czasów

i

dla

litografia

z

e

W

—

—

rowski zbrodni pospolitego oszustwa, za któr dugie lata przesiedzia w Szpilbergu i wsawi si tem,
by ostatnim winiem tego osawionego wizienia. Wyszedszy
ze, zamordowa do spóki
z jakim lokajem, w celach rabunkowych, proboszcza
kocioa witej Anny, za co na mier skazany,
poszed na doywotnie wizienie wanie w chwili,
kiedy gramatyka jego porównawcza opuci miaa
prasy drukarskie. Drukarz nie wiedzc co zrobi

e
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go, Suchorowski za gdy si
wizieniu dowiedzia, wytoczy mu proces
z Brygidek, proces ten wygra i uzyska odszkodowanie w kwocie kilkuset zlr. które dla niego zoono do depozytu sdowego.
czasie zalubin cesarza Franciszka Józefa
napisa Suchorowski w Brygidkach wiersz okolicznociowy, w szeciu jzykach, który to wiersz zarzd
wizienia posa do kancelarji cesarskiej, skd przyZ

nakadem, zniszczy

o tern

w

W

sza niespodziewanie... amnestja dla poety...
Suchorowski wyszed na wolno po kilkudziesiciu latach wizienia, za wspomniane wyej
odszkodowanie kupi sobie
niawskiej,

drukowa

domek przy

jeszcze kilka

ulicy Sie-

utworów,

midzy

Szczytn pie Sawianów«, we wszystkich
jzykach sowiaskich i umar w ósmym dziesitku
lat ubiegego stulecia, jako porzdny i Bogu ducha
innymi

»

winien staruszek.

Wracajc jednak do Hanusi

bya

ona pierwszy raz dnia

9.

Pohulanki, to
czerwca 1830 »na
z

przez grono ludramatycznej na do"chód ubogich we Lwowie wystawiona*
sama za,4
zaczyna si nastpujcym kupletem
„Chopaki z Pohulanki
;,Wgliskie dzieweczki
„Splatajcie liczne wianki
„Dla naszej Haneczki...
król. miejskiej widzialni lwowskiej,

bowników

sztuki muzykalnej

i

—

:

Ju

ten czterowiersz pouczy,

rowskiego zupenie

e

sztuka Sucho-

zasuonym pokrya si pyem

zapomnienia, tak samo jak i druga »krotochwila
oryginalnie napisana przez A. adnowskiego pt.

Majówka na Pohulance,

czyli

Mio

i

poldwica*.
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Od roku

Pohulanka wasnoci roPrzeprowadzono wówczas na po-

1848

dziny Kleinów.

jest

siadoci znaczne zmiany, a mianowicie osuszono j
czciowo, przyczem Klein zbudowa browar, z którego piwo przez dugie lata dzieryo we Lwowie
prym, z powodu swojej dobroci a konsumowane byo
przedewszystkiem na miejscu przez wycieczkowiczów,
którzy kadej niedzieli obsiadali stoy restauracyjne.

Gówn

atrakcj Poliulanki w tyci czasach byy
pierogi, kurczta i lody wyrabiane w letnim pawilonie cukierni Maisona.
Lwowskie akcyjne towarzystwo browarów wykupio browar, którego budynki zamieniono w dom
mieszkalny, stawek

zostaa

za

pikno
si

zosta zupenie osuszony,

tylko tradycyjna restauracja

przyrody, która oby
parcelacji i zabudowaniu...

i

po-

tradycyjna

jak najduej opara

J

VII.
»

Honor

i

CETNERÓWKA.

chwaa Janie Wielmonych

rów domu, chyba natenczas w
kiedy si góry lwowskie z gruntu sypa

bd

«

Tak mówi w roku

Cetne-

rozsypk

pójdzie,

i

wylewa

1781, panegiryczny. kaz-

Augustyn Filipowicz na pogrzebie starosty ytomierskiego Antoniego Cetnera, nie przypuszczajc chyba, e ju w stopidziesit lat póBo
niej przepowiednia jego zici si w zupenoci.
wywalagóry lwowskie sypi si dzi naprawd
j, aby zrobi miejsce coraz to dalszym ulicom
i pierzejom miejskim, a razem z górami niknie taknodzieja ks.

i

e

sawa Cetnerów, po

nazwa

ulicy

zacisza za

których zostaa
i Cetnerówki,

Cetnerowskiej

ju

tylko

piknego

yczakowskim cmentarzem

Gdyby jednak ks. Filipowicz móg ogldn
Cetnerówk ow w dzisiejszym stanie i zaniedbaporówna j z przecudnym ogrodem, który
niu
i

tu

kwit

jeszcze

nawet

przed

laty

pidziesiciu,

to toby dopiero wytoczy „wielk generalnych alów konfederacj^, rozpuciby »smutki, co gwato-
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wnym wypadszy impetem, po strapionych sercach
to toby wreszcie opiewa » nieutulonych

grasuj",

lamentów konspiracj «. Bo zarosy jest dzi i zaniedbany pikny ogród Cetnerów, dzicz si na nim
rozsiada, ani ju ladu w nim klombów, dróg, fantastycznych krzewów

i

trawników, jakie tylko

móg

czowiek nieszczliwy, co w kwiatach jedynie szuka w yciu... pociechy.
Jest troch tragedji, a duo, nieznanego ju dzi

wymyle

sentymentu w takiem yciu, co na bankructwie ideaów swoich osobistego szczcia wznosi ogród
przepyszny, woniejcy, rozkwity i rozpiewany cai

piknoci

natury,

ki ogrodniczej.

wiek, który rydlem

nieszczciu,
nienia, a

w

w

wspomnoon

Jako
i

tajemnicami sztudziwnie pociga ku sobie czo-

opat boryka si w

kwiatach szuka przyjació

szumach

drzewnych

i

koi swe

swojem
zapomtroski

melancholj.
Ignacy Cetner, syn wspomnianego starosty ytomierskiego, mia dopiero trzy lata wówczas, gdy
ks. Filipowicz na pogrzebie jego ojca, takie wyprawia brewerje z -generalnych alów konfederacj*.
i

Dostao

si

przy tej sposobnoci i trzyletniemu
chopczynie, bo napuszysty kaznodzieja, jak wsiad
raz na pegaza, tak nie spocz, dopóki nie obwiemalutki Igna, to na » polci caemu wiatu,
skim Zodjaku nowe honorów wiato, to jedyna po
Antonim Cetnerze pozostaa jutrzenka* i dopóki

e

nie

wsadzi chopczyny

»

midzy byszczce gwia-

gwiazd now*.
Zapomnia jednak kaznodzieja

zdy, jako

woy na skro

Ignacego Cetnera wieca cierniowego,

ale

w

tern
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wyrczyo go same ycie
tocka, z

i

maonka

Ludwika Po-

domu wojewodzianka poznaska. Nie mia

bowiem Cetner szczcia

w

yciu,

mae-

w

ani

zawdzicza Lwów przy
kocu omnastego wieku, e otrzyma wspaniay
stwie, a

tej

okolicznoci

ogród, Cetnerówk.

Pan na Podkamieniu, Krakowcu i Bakoczycaci, starosta korytnicki, wojewoda bezki, odznacza si Cetner niezwyk sodycz charakteru doi

broci,

gbokiem

wyksztaceniem, co

zjednao

mu

powaanie
mio u wszystkicli z wyjtkiem wasnej ony. Co wycierpia pan wojewoszacunek,

da od

tej

i

niewiasty kótliwej, penej najdziwaczniej-

szych zachce

i

humorów,

to

ju

jego

rzecz, ale

gdyby podówczas byy istniay samochody, to z pewnoci byby sobie sprawi taki benzynowy wehiku, aby

w

nim uciec na wiatry,

na

cztery od

Samochodów jednak nie byo przy
kocu omnastego wieku, a szeciokonna kolasa zaswojej niebogi.

wie moga pana wojewod z Krakowca, gdzie byo to »gniazdo rodzinne«, najwyej do Lwowa.
We Lwowie te, który po zaborze austrjackim rozpocz bujny okres ycia towarzyskiego^
wród gwaru i zabaw, znachodzi Ignacy Cetner
wytchnienie od trosk familijnych i zapomina o niesumiennoci swoich oficjalistów, okradajcych duy
jego majtek na kadym kroku. Wród ludzi wyksztaconych i inteligentnych upywao to ycie,
ciche na pozór, rezygnacj opromienione i modliwojewoda bezki po kadej
tw. Doszo do tego,

e

sprzeczce czy to

maeskiej, czy

ucieka pod krucyfiks

i

z

wierzycielami,

arliwie si modli.

<
Cer

u

u

2

to

u ^
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Albo te szuka pociechy w niemych
martwych przedmiotach. Tak szuka kady bankrut
yciowy, koo którego pustka zalegnie serdeczna
i

brak ludzkiego
by takim
ka
by bardzo
zosta zbieraczem
i

Cetner

—

ukochania i pessymizm. Ignacy
sponiewieranym szmatem czowiebiednym i nieszczliwym
wic
staroytnoci.

—

Jedyna ucieczka dla rozbitków yciowych
którym le si stao na wiecie i którym nudno a pusto wród kabotyskiej teraniejszoci, takiej co to j nawet nienawidzie nie warto i zoci ku niej mie w sercu.
Taki pogodny i cichy pessymizm, który koi

dla ludzi,

cha ludzi nie mogc, umiowanie swoje przenosi
na rzeczy, na przeszo i w niej szuka smutków
swoich ukojenia i niepamici.
To te nie tylko pod krucyfiksem dobrze byo Cetnerowi ale i wród zbiorów, jakie mia w Krakowcu, a które budziy podziw w Ewarycie Kuropatnickim,

autorze

„dokadnego opisania

kró-

Lodomerji" (r. 1736). Kasztelan bezki
i pierwszy
^galicyjskie geograf z caym zachwytem wspomina o kolekcji obrazów Cetnera » portretów, kopersztychów, ksig, numizmatów, monet
nasion (!) tabakier, guzików nawet samych, marmurów, konch, ptaków i co tylko pomnoy moe
wiadomo historji krajów i naturalnej*.
Biedny Cetner, razem ze starymi guzikami
lestw Galicji

i

i

wypchanymi

ptakami!...

Ale ten >mazgaj«, jakbymy dzi powiedzieli,
ma t zasug,
modszego podówczas Franciszka
Karpiskiego pchn na tory poezji,
»towarzy-

e

e
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stwu* lwowskiemu,

z

koca

XVIII, wieku, o któ-

rem Niemcy jak Kratter, Bretschneider i inni nic
innego opowiedzie nie mogli jak cae serje skandalicznych historyjek, e temu towarzystwu dodawa przecie nieco powagi i nieco kultury, e wreszcie zostawi po sobie pamitk, która przez du-

bya jedn z osobliwoci naszego miasta.
Na prawo od rogatki, po za parkiem yczakowskim ley zarose
ponure zacisze
Cetnerówka.
rodku staw czarny o tajemniczej gbi,
w którym si nawet cienie sdziwych drzew ssiednich nie ukpi, ani dziewczyna z Pasiek odbigie lata

i

W

:

cia swojej postaci nie znajdzie.

Przed paru laty bu-

pie drzewny przez rodek tej
wiecznie milczcej wody, a ten stercza tam dugo

rza zwalia olbrzymi

na

wiksz

strach

jeszcze

mieszkaców

groz

krajobrazu

i

wikszy

po-

Pasiek, których ze stawu onego

straszyy topielce i inne duchy wodne.
Przez rodek prowadzi droga do rodzaju folwarczku, czy innego zabudowania, a kamie ociosanych ksztatów, który si czasem nawinie pod
brukowane byo
stop przechodnia, przypomina,
ongi to miejsce dla nóg, które nie chciay

e

brn

wzgórza rónego
dostrzec
mona
do dzisiaj
w
ogrodzie
a
ksztatu,
resztki jakich dziwnie szlachetnych, ju nawet nieznanych drzew owocowych i innych.
Tyle tylko zostao ladów z przepiknego niegdy ogrodu, któremu wspomniany Ignacy Cetner
cae ycie powici, szukajc zapomnienia. Nie wstysam kodzi si wojewoda bezki pracy rcznej
pa grzdy rydlem, sam z motyk obrabia kwatery

po bocie. Po bokach parowy

i

—
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ogrodowe. Co najpikniejsze, najrzadsze kwiaty znachodziy si na Cetnerówce. Egzotyczne krzewy,

wyhodowane drzewa, amerykaskie jody
wie jakie dziwy ogrodnicze wabiy w tamt

sztucznie
i

Bóg

stron mieszkaców Lwowa. Kamienna droga wia
si midzy skaami
wzgórkami, a na caem obszarze rozrzuci wojewoda grupy drzew w najfantastyczniejszych klombach
deseniach. Nawet barwy lici musiay harmonizowa ze sob, lub te
i

i

tworzy mie dla oka kontrasty. Wic
jody amerykaskie z czarnymi bukami
akacje

z

klonami, brzozy

A wród

paczce

z

jasnozielone
i

jasionami,

dbami

tego wszystkiego trawniki

w

itd.

najroz-

maitszych deseniach, zbiegajce do jednego punktu

rodkowego, który tworzy wspomniany wyej stawek, kwiatowe najwyszukasze kobierce w koo
dworku, owocowe szpalery, cierplarniane grzdy,
jednem sowem, co tylko wymyli zdoaa wówczas sztuka ogrodnicza, wszystko to sprowadza natychmiast wojewoda na swoj Cetnerówk.
Zwaszcza jednak ogród kwiatowy by celem
westchnie wszystkich lwowskich wspóczesnych
amantów. Bo o bukiet dla panny, o rzadszy kwiat
egzotyczny trudniej byo wówczas we Lwowie, anieli naprzykad dzisiaj, gdy kolej w przecigu dwu
dni dowiezie z Nizzy, czy z Riviery najwspanialsze
kamelie i orchidee tak zim, jak latem.
dawnym

W

Lwowie zdarzao si

e

grzeczny
kawaler »na pniu« jeszcze zamawia kwiat u ogrodnika za bajoskie sumy i czeka cierpliwie,
si
rozkwitnie. Wic w nagej miosnej potrzebie udawano si do pana wojewody Cetnera, na Cetnerówniejednokrotnie,

a
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k,

z

prob o

wo-

bukiet, czy kwiat jeden tylko, a

odmawia proszcym.
cesarzowi Józefowi II, kieNie odmówi te
dy ten zakada uniwersytet we Lwowie, a z nim
jewoda nigdy

nie

i

razem i ogród botaniczny. Dziki bowiem swojemu
amatorstwu Ignacy Cetner sta si powag w rzeczaci botaniki,

co

tak,

jak dzisiaj

np.

prof. Cie-

Wic

zwróci si Józef II. do Cetnera z osobist prob, aby zechcia pomódz przy zakadaniu
ogrodu botanicznego, co ten tem skwapliwiej uczynia
sielski.

ile

e

wanie zerwa

ostatnie

W

wzy czce
zoy

go

r.
wojeRzeczpospolit polsk.
1787
austrjackie
hrabstwo.
wództwo bezkie w zamian za
Wywoao to pewien niesmak nawet w ówczesnem

z

spoeczestwie galicyjskiem. Kpiono wic potrosze
wojewody, a zoliwa kasztelanowa Kossakowska,
dowiedziawszy si o tym fakcie, zawoaa:

z ex-

„uczciwszy uszy,
ta nie

by

to

kiedy

cetnar, a teraz

i

fun-

way^.

Ignacy Cetner umar jako » Marszaek królestw Galicji i Lodomerji* a po jego mierci lwowska Cetnerówka przesza na jego synowca Andrzeja
równie wielkiego mionika kwiatów
Cetnera,
i drzew. Sawa ogrodu rosa coraz bardziej we Lwowie, uwieczniono go nawet na duej litografii, która

w

poowie XIX. w. wysza z drukarni
te niebawem ze zmian wacicieli,
upado dawne urocze zacisze
niszcze poczo
w rychem tempie.
Mimo to przez dugie lata wzbudzao ono podziw u zwiedzajcych. Tak Julian Ursyn Niemcepierwszej

Pillera,

ale

i

wicz, jak

i

znany nam

ju amator przyrody

podlwo26
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wskiej

z

»Rozmaitoci<

w

r.

1825 nie

maj sów

na

cudów Cetnerówki. Niemcewicz stawia j
nawet wyej od Pohulanki, wspomniany za amator
opisuje bardzo szczegóowo drog wykadan kaopisanie

mieniami, a po bokach aweczki, »srodycz wiejskiego
»amfiteatr gór okolicznych, ozocony
promieniami soca", a potem klomby z jednakowych drzew uoone, czarne buki, paczce jesiony
akacje, platany, ligustrje, studni kamienn ukryt

powietrza*,

w

zabaw taneczn w dworku i. t. d.
jednak
wtedy
pobierano
opat za wstp
Ju
do ogrodu, a niebawem mia si on zamieni w park
publiczny, nad czem bardzo biada nasz autor, »mile
u przedmieciowego restauratora przypominajc sobie chwile, na Cetnerówce spdzone*.
Obawy jego jednak si nieziciy. Cetnerówka
cieniu drzew,

ma

zostaa prywatn wasnoci, co jej jednak nieprzeszkodzio zamieni si w dzikie i zaniedbane uroczysko, przechodzce z rk do rk.
By czas kiedy i gmina lwowska miaa zamiar
zakupi cay ten obszar. Zamiar jednak niestety
nie przyszed do skutku z powodu przedwczesnej
mierci prezydenta Michaa Michalskiego.
Cetnerówki zakupi
Natomiast znaczn
rzd na pomieszczenie ogrodu botanicznego. Jest
to wypadek potrójnie dla Cetnerówki szczliwy,

cz

zostaa ni tradycji do osoby jej zaoyciela i doradcy przy zakadaniu pierwszego
ogrodu botanicznego, po drugie Cetnerówka przynajmniej czciowo i na dugie lata jest zabezpieczon
przed zniszczeniem, a po trzecie kwestja lwowskiego
<i)grodu botanicznego rozstrzygnit zostaa na stae.

bo

nawizan
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Bo »latajcym ogrodem*
instytut,

gosza.

si

mieszczcy

Koczowa

najpierw

nazwa by mona

dzisiaj

w

przy ulicy

Du-

okolicach dzisiejszej

poczty, potem w ogrodzie misjonarskin na
Zamarstynowie, potem na strzelnicy, a wreszcie od
1848 koo w. Mikoaja, gdzie mu coraz gorzej byo,
bo amputowano jego czci, obcinano gazie drzew,
gdzie w ogroono cako witem przeniesieniem

gównej

a

kolice zielonej rogatki.

Niech mu
na Cetnerówce.

te

obecnie spokojnie

szumi drzewa

i^

26'

VIII.

NA WYSOKIM ZAMKU.

ca

Mona wymyla

na Lwów z
pasj lwowskich reporterów, „psioczy" i ,ajdaczy^' na wszystkie porzdki miejskie, ale niepodobna pozosta guchym na wdziki miasta, któremu wszystkie dokoa pagórki si koni, a wieniec drzew co dnia
go do snu koysze. Bo cho ulice lwowskie w dzie
upalny okryj si szmatami rozpalonego soca, cho
si roztli wszystka cyna na dachach i odbije palcymi promiemi o
przechodnia, to przecie
od czasu do czasu zaszumi las na Pohulance znanem nam ju wspomieniem wesoego mecenasa
gleskiego, Kaiserwald co o starej rodzinie Lonszanów opowie, lasy Hooska zaszemrz echem zamarych procesów, oz wie si Kortumówka Horacjuszo"wym wierszem na swoim dworku, sowa modoci
wypiewa park stryjski i zadum przejm stare lipy
na Zofiówce, co kocióek piastuj midzy sob,
dzieo mieszczki Hannlowej
ukiewicza fundacj
posagow dla biednych panienek.
Dobre, poczciwe miasto. Do swoich filistrów

gow

W-

i

przemawia

caym smtkiem

swojej historji, przynosi

405

im echa kopyt kozackich, moskiewskich, tureckich,
swedzkich, wgierskich, które jego pola ongi tumiy, sypie im szumy drzewne od wszystkich rogatek
a w tych szumach równie tyle krwi utoczonej na
pobojowisku, ile pieni, co j Cerera blada na pszenicznym wypiewa zagonie.
Dobre miasto. Cicho gwarzy o tem co byo,
a z powieci nie narzuca si tym, którzy jej nie
pragn. Nie nosi swojej historji z namaszczeniem
ale szepce j tylko cichai majestatyczn powag,
czem czekowi, co samotny zabdzi na jego uroczyska, dla

reszty

za

ludzi

ma

strój

nowoytny

podkasan piewk kabaretu.
Tak czasem starzec sdziwy sukni do kolan
zatoczy
w tan pójdzie szeroki, a ludzie si miej
dobrym umiechem... bo tacy s ludzie.
A kiedy si zaduma czowiek na Wysokim
Zamku, to wysokie drzewa dopowiedz mu wszystko:
powie co kopiec w blaskach ksiyca skpany,
odlegem echem szumi wzgórek koo »groty samobójców* nawet lew kamienny, co kiedy progi ratusza zdobi przerwie swe dugie milczenie, a z cieni
nocnych wypeznie jaka nieznana gwara, dziwaczny jzyk lwowskich »batiarów«.
Inaczej tu niegdy bywao na Zamku na Wyi

i

i

smutno i strawówczas swoysiny, mamki si z dziemi nie
jej nie chodzi
rozsiaday, ani par gruchajcych nie byo, ani rozmarzonych spojrze w oczu
przepacist.
Inaczej bywao przed wiekami, gdy w tem miejscu,
stercza ruski zamek, drewniana ruskich kniaziów
sokim, skrzydlato

szno.

W

i

górnie,

czasami

cieniu drzew filister

jeszcze

gbi
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patrza ostrokoem swoim na nieliczne monastery u stóp swoich, kocióek Jana Chrzciciela,
podgrodzie i na lesist kotlin Petwi, w której nawet jeszcze idea dzisiejszego Lwowa nie drzemaa.
Inaczej tu byo kiedy, gdy na dominujcem,
drzewami obrosem wzgórzu, wznosi Kazimierz
Wielki, Zamek Wysoki, kamienny, ze szczerbatemi
basztami, które miay by obron miasta a stay
si jego kltw, tak wówczas gdy roje zbójców
gniedziy si w podzamkowych gstwinach, jak
i wtedy, gdy dzikie zastpy Krzywonosa, kozackiego
pukownika pod nim stany, mordujc w pie
Stolica

i

co

wszystkich,

murom zamkowym swe ycie

po-

wierzyli.

Do Wysokiego Zamku przylgy wspomienia,
mia kiedykolwiek Lwów w dugiem

jakie tylko

Pomni on jeszcze rutragedj, gdy od
straszn
skiego
trucizny zadanej przez ruskich bojarów pad ostatni
wadca Rusi Jerzy II. Tutaj stana potem twarda
stopa Kazimierza Wielkiego i wgierskich królów
snuy si plany na zagarnicie Rusi i litewskich
swojem

istnieniu dziejowem.

kniazia

Lwa

i

ksit.
Jagieo

winiów

—

osadza najniebezpieczniejszych
a za Zygmunta Augusta dzia si na
tutaj

Wysokim Zamku jeden akt tragedji Halszki z Ostroga,
mnogich woci obkanej dziedziczki.
I huk armat Grothusa w czasie drugiego oblenia Lwowa orli wzrok Karola KIL króla szwedzi

kiego, który

lwowskich

std dopatrywa najsabszego

fortyfikacji.

miejsca
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Wówczas jednak Zamek Wysoki wieci
gimi zboczami, a wichry po nim hulay.

kow
i

ogoocono

odtd kady

a wiatr

d

z

w

drzew jeszcze

deszcz

piaskiem

na-

Gór

zamszesnastym wieku

rysowa gbokie szczeliny,
na miasto
zrywa dachy
i

budynków zamkowych.

A

jednak lubi lwowianin
to miejsce od dawna. Co niedziela jeszcze przed
trzystu laty spieszyy postrojone mieszczki na Zamek Wysoki, tak samo jak dzi patrzy mieszczanin z dum na miasto swoje i na rozleg równin,
która starego burmistrza-poet Bartomieja Zimorowicza natchna opisem krajobrazu skd:
i

...

Ile

moe
przez

czek dorzuci tak daleko okiem
dzie kroczysty ko przepdzi krokiem...

Czasem jednak ze wzgórza Wysokiego Zamku
biegy spojrzenia przestrachu grozy w dal sin,
wypatrujc, azali nie zakbi si pomienne dymy
tanajazdu, nie runie chmara nieprzyjacielska.
i

W

chwilach duma
Jan Sobieski na Wysokim
Zamku patrzc, gdzieby najlepiej zaj tureck po-

kich

tg

i

i

hetman

patrywa ordy
Ale o

Stanisaw Jabonowski nocami wytatarskiej.

to inny obraz.

Zachowao go

kilka sta-

troch niedonych sztychów.
rych rysunków
górze zamkowej, tak samo nagiej, sterczy ju
tylko rudera, której rozmiary z roku na rok si
zmniejszaj. Schodz stare kamienie i cegy z budynków zamkowych do miasta, jako materja,
z którego si wznosi wielka kamienica przy ulicy
i

Na

yczakowskiej

1.

3

i

kilka innych jeszcze kamienic.

Ca gór zamkow, wraz
Zamku, darowa cesarz Józef

z

ruder Wysokiego

II.

w

r.

1786 miastu,
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które tam

spokojnie kopao kamienie, wybiadao nad tumanami kurzu, sypicymi si stamtd i nad lawinami bota, co po
sobie

bierao piasek

i

kadym

deszczu spyway w ssiedni Sieniawszczyzn. Zreszt nikt dobrze nie wiedzia, co pocz
z tym fantem.
r. 1806
zgaszao si konsorcjum
pewne ydowskie z chci nabycia góry, ale targu
niedobito,
gdy przemylni potomkowie Izraela
wzdragali si poda, co zamylaj z nabytkiem
uczyni.
r. 1839 znowu zgosi si pewien przed-

W

W

z projektem budowy holenderskich wiatraków na szczycie góry zamkowej, ale i ten nic
nie wskóra, bo wówczas góra miaa ju inne przeznaczenie, a nawet inna jej nazwa bya sdzon.
» Wysoki Zamek« nie brzmia
zbyt lojalnie w uchu
biurokratycznem, wic przechrzczono go na »Sandbergc, o którym jeszcze w r. 1863 piewa jaki
domorosy poeta lwowski

sibiorca

„Nadpetwiaska Muzo Dziewico Lembergu,
„Co z wdziki cudownemi — kroczc po Sandbergu
„Podobna ksiycowi wznosisz nos perkaty...
!

W

roboty koo zalesienia
góry zamkowej, któr poprzednio wyrównano, wyr.

1835 rozpoczto

pychajc jej i wyrównujc, jak starej kokietce, boki...
ziemi wybran z pod fundamentów rozpocztej

wanie budowy
sypywano wic

w

starego
dziury,

teatru hr. Skarbka. Poza-

drzewka zasadzone

podra-

wybudowano kosztem 22.000 zr.
istniejc po dzi dzie restauracj
grot, do której przylgno
póniej miano »groty samobójców*
i »Sandberg€
pocz si prezentowa wcale przystay,

r.

1845

i

zwoicie,

zwaszcza co

rod

popoudnia, na »plac-
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muzyce « wojskowej, na któr spieszyo cae lojalne
spoeczestwo lwowskie, przyguszajc niemieckim
charkotem reszt wspomnie ongi > Wysokiego
Zamku«. Tylko na szczycie, dokd rzadko si spacerowicz zapuszcza, sterczay resztki ruin, ale
przeznaczone ju byy na zagad.

Wkrótce jednak

i

one

nazwa »Sandberg« nie wystarczya lojalnoci.
r. 1851
odwiedzi cesarz
Franciszek Józef gór zamkow, a z tej przyczyny
brurokracya uznaa unisono,
dla byego Wysokiego Zamku secundo voto >Sandbergu« najodpowiedniejsza bdzie nazwa Franz JosefsBerg.
I znalaz
si znowu poeta, który »Sandbergowi« kae by
i

W

e

dumnym

z

tego

powodu

„Erheb dein Haupt

i

woa na:

doppelt stolz und prachtig

jetzt

„Franz-Josefsberg

soli jetzt dein

Ale oto kopiec Unji lubelskiej
maszczenie górze zamkowej i bodaj

Name

seyn.

nowe
raz

daje nana zawsze

zamyka kwestj jej nazwy. Odtd ju miejsce to
zwa si bdzie > Wysokim Zamkiem*, tak jak za
dawnych czasów i trzeba chyba komitetu >pa
ewangelickich*, który urzdzajc festyn na Wysokim Zamku, przypomni sobie absolutum dominium
stosowanego kapelusza

i

spróbuje wskrzesi

nazw

nadan Wysokiemu
nazw,

która

Zamkowi przez biurokracj,
najmodszemu pokoleniu lwowian jest

wprost nieznan.
Inne byy to czasy kiedy, po niefortunnem
reszty ruin dawnego zamku
co prawda, usuniciu
wznosi si pocz na jego miejscu kopiec Unji
lubelskiej, kiedy w ddystym i chmurnym dniu jedenastego sierpnia 1868 kadziono tam kamie w-
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gielny

kopca

równi

z

z

»Wolni z wolnymi^
ten kamie posypay

napisem

równymi*,

si nasamprzód grudki

a na
ze

wszystkich ziem naszej

znakomitych miejscowoci historycznych. Rzucono tam wówczas gar
ziemi ze wszystkich pobojowisk od Grunwaldu i Tanwielkiej ojczyzny, ze wszystkich

a

nenbergu

po

Soowijówk

i

Radziwiów

—

grobów Kociuszki, Lelewela, Mickiewicza, Kniaziewicza, Sowackiego, Ostrowskiego, z grobu piciu
ofiar na Powzkach, z grobów mczenników naszych
na Sybirze pochowanych, ze wszystkich kopców
z

i mogi na ziemi polskiej znajdujcych si, ze ziemi
Jerozolimy, z góry Kalwarji, a nawet hen gdzie
z daleka od San Francisco grudk ziemi obcej, ale

polsk krwi

i

potem przepojon,

ziemi wygna-

ców.
Dobre,

Warszawa

poczciwe

miasto.

jeszcze wojsko

miaa

wasn

Wtenczas

kiedy

Kraków
jczao pod

polskie, a

republik, ono miasto nasze
strasznym
obuchem, ono pierwsze zakosztowao
gorzkiego chleba niewoli, wycignite zostao na
mki konania
a jednak po stu latach nic a nic
nie zapomiao, ani nauczycieli potrzebowao, aby
si poczu polskiem i odetchn powietrzem od...
morza do morza.
A jeszcze jedn chwil opowiada kopiec samotnemu wóczdze, chwil górn i lotn, kiedy
dnia 13, padziernika 1871 goci u siebie Wielko-

—

polan, a

czas

i

Lwów cay

wielkie

mia wito podwów-

jeszcze...

lewek stary, ratuszowy lewek z dawnego ratusza Kampianowskiego, obdarty i obszar...Ale o to
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pany zabiera gos

zmem opowiada
z

ze

i

owego pewnej nocy

Bo

tego ni

ni z

zwykym lwowskim

poczyna,

jak go tu ni

z

sarka-

tego ni

przynieli... policaje.
z

owego przyszed lwowskiej

tromtadracji koncept uroczystego przeniesienia lewka

podwórza ratuszowego na gór Zamkow. Taszczono
go wic z wielk parad i pierwszego dnia zanie-

z

siono

a

do

wiajc si

w

ul

dalszej

ten sposób,

Zamek

—

Teatyskiej. Policja

tak

demonstracji,

mniejsze,

ze

które

oba-

uniemoliwia

e noc sama przeniosa
e dalsza procesja staa

sposób bezprzedmiotow
Lwów cay »rycza«
gubernjalne,

jednak

j

lewka na

si

w

ten

miechu, a dwa lewki
strzegy wejcia do

ówczesnego gmachu policji mao nie pky ze zoci
ich autonomicznego koleg z ratusza taki spotka
honor ze strony wadz rzdowych. Co prawda i sam
lew nie wiedzia, po co go wytransportowano na
kopiec i czysto lwowskim djalektem woa mia:
>Dalibóg, niech mnie piorun trzanie, wenn ich weiss
na co oni mnie tu postawili i co si ma znaczy
diese ganze Geschiche*, ale mimo to jubel by ogromny,
a nawet znalaz si poeta, który wznios od »awypadek.
historyczny
cisk*
uczci
ten

8

Jestto „Ode in Leonem Magistratualem per Policajos in

Kopcum transportatum" w której autor opisuje jak
osupiay na widok policajów
i gwiazdy
transportujcych o pónocy lwa ratuszowego na
okrzykiem rakopiec, a koczy wznios apostrof
doci
teraz mamy na kopcu patrona wszechko,

ksiyc

i

—

tustwa
>Nunc habemus Leonem in Kopco, patronum
Omnis coltuniae!<

412

zapada, a w jej cieniacli
jaskrawo odziane
dziewice obok jednostek odnaczajcych si defektownym strojem. Zachichoc od czasu do czasu
puste przestrzenie, lub krzyk si o nie odbije i zamrze gdzie wspólnie z hukiem oddalajcej si z Podzamcza lokomotywy, to wreszcie przecigy si
Ale noc
pezn jakie

odezwie,

ju gucha
dziwne

postacie,

wyuzdany piew.

Piosenka »batiarów«. Rycerze nocy wyszli na
swoje gody.
A jednak adny jest Wysoki Zamek i ciekawe
czasem potrafi opowiedzie historje.

IX.

DOKOA STAWU

PECZYNSKIEGO.

Jeszcze do poowy dziewitnastego wieku by
staw Peczyski punktem rodkowym krajobrazu,
któremu Lwów wspóczesny nadawa miano wszystkich moliwych na wiecie x\rkadji i Szwajcarji,
opiewali
wierszem miarowym i do
który poeci
którego publiczno wszystkich stanów i zawodów
tumnie pielgrzymowaa.
Bo wszystko byo na tem miejscu, otoczonem
wzgórzami cytadeli i stryjskiego gocica
staw
gbi,
przytuek
czsty
samobójców,
tajemnicz
z
miejce si i zielone wzgórza, stare aleje drzewne
ogromny.
i soca bezmiar
Ale zacznijmy od Cytadeli:
Dwie wiee od Peczyskiego stawu, jedna od
a wic cztery
ulicy Kopernika, jedna od Gobiej
krgawe wiee otaczaj czerwony budynek, przeamany we rodku w dwa skrzyda, wybrzuszony
od wntrza w kolisty bastjon, a od strony placu
musztry w strzelnic dla wiwatowych armatek.
Wszystkie obrazy i piewy militaryzmu skupiy si
na tej przestrzeni: nocne hasa posterunków, wi:

:
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szca

bielizna na kratach okiennych,

nych

obcasów na
wszystkie sposoby
pobudki porannej,

mustrze

omot komi-

piewanie trby na
i
hasa na czynnoci dzienne, od
do wieczornego snu. A gdy
chwilami ucichnie gwar
kltwa koszarowa, to
gdzie z gbin dobywa si tsknica za uciechami
i

a

i

miasta piosnka:
„Chciaem

„A pan

ja raz

i

do miasta

kapral „anreen^^

„Strozaki pra, deki

„Ale nie do miasta...

i

basta

klopa
i

t.

t.

Chocia bowiem cytadela w samym jest rodku
pooona, chocia to miasto wciska si w jej

miasta

korpus jak daleko tylko mona, tak od ulicy CyGobiej, Supiskiego, jak od azarza
i Wronowskiej
to przecie wiat tam inny, zupenie inne ycie, inne nawet powietrze i inna
tadelnej,

—

przyroda.

Dziwna jednak rzecz, jak ta biedna, tumiona
na kadym kroku, a taka przecie bujna i pikna
przyroda lwowska, wyzoci potrafi nawet... koszary.
Te pod sznur wycignite mury, place musztry,
to pole popisu dla

jakeby
wygldao, gdyby
feldfebla,

dononoci organów gosowych
smutnie,

ponuro

kazamatowo
wybryki terenu i cay krajobraz cytadeli. Wszystko si
tam zbiego z dobrym umiechem dla doli onierskiej. Od ulicy azarza spocznie oko na paskiej,
przestronej równinie, ujtej w ramy drzewne; od
Cytadelnej park si roztoczy cienisty z zielonym
kobiercem trawnika, spadnie od ulicy Mochnackiego stok zasiany ogrodem warzywnym, górskie
i

nie bujna ziele, figlarne
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zudzenie da strona od Peczyskiego stawu, terasy
si miejskie spitrz od ulicy Lelewela.
Wic nie dziw, zanim tutaj koszary stany
bya ta okolica Arkadj lwowsk, letni siedzib
patrycjatu miejskiego. Sam król Jan Kazimierz tu
mieszka i wczasu zaywa po chorobie i klskach
swego panowania. Od ulicy Gobiej zwaszcza
pitrzyo si od dworków i domków letnich. Tutaj
»nad samym trzech pagórków pyskiem* mieszka
burmistrz, poeta i chluba Lwowa starego, Bartomiej Zimorowicz, tu swe sielanki piewa on »Rozymund ucieszny<, zwabiony 'pooeniem rozkosznem
i widokiem miym tego miejsca, skd oko:

e

„Patrzc na miasto

i

wydatne szczyty

,Wyssogrodu*^, widzc std to góry nadte
„To równiny wysmuke, to wwozy krte

,To pola

w

szachownic ksztatnie osadzone,

„Coraz bierze uciechy std nieuprzykrzone.

Waciwie

Cytadela dzisiejsza

obejmuje

trzy

wzgórza zwane dawniej gór Kalecz, Peczyska
Szemberka, póniej Wronowsk. Kada z tych gór
miaa swoich wacicieli, a wszystkie razem okryte
byy »sadowin, ogrodami, winnic, gajem i polami*.
ich gronie Szemberkowa góra, ta od ulicy
Kopernika, najwysz bya i jakim niezwykym
si ksztatem odznaczaa. Na niej to znalaz w pierwszej poowie ubiegego stulecia, archeolog egota
Pauli kamienie jakie dziwne, niby resztki pogaskich otarzy i posg staroytny, podobny nieco do
tych, które lud »babami« nazywa.
póniejszych
wiekach Szemberkowa góra odegraa pewn rol

W

W

*)

Wysokiego Zamku.
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W

czasie

skd
cja

oblenia Lwowa przez Turków w r. 1672,
grzmiay na miasto, a trady-

baterje tureckie

lwowska dzi

jeszcze

to miejsce

chtnie

»sza-

cami tureckiemi< nazywa.

Na stokach góry, od strony ulicy Wronowskiej
powsta przy kocu omnastego wieku dworek
szlachecki, zbudowany w stylu francuskim, który
wraz z piknym ogrodem, wysadzonym lipami,
a spadajcym a ku stawowi Peczyskiemu z » rondlem* zbudowanym na samym szczycie góry, stanowi pikn urocz posiado. Posiado ta, bya
i

wasnoci czenikowej nowogrodzMarjanny Wilczyskiej, tudzie Ignacego Kockiego. Od nich naby j Ignacy Czosnowski za
sum 5800 zp. a od tego ostatniego Piotr Zabielski.
r. 1791
t realno kupi Stanisaw
Wronowski radca lwowskiego forum nohilium czowiek niezwykle wyksztacony, zbieracz ksiek
i staroytnoci,
amator sztuk piknych, chodzca
kronika Lwowa. Lubia si zacny mecenas zabawi
take
wic dworek jego rozbrzmiewa ustawicznie gwarem i wesooci, skupiajc dokoa siebie,
co najinteligentniejszego Lwów wówczas posiada.
Tutaj te w latach 1804-1807 znalaz przytuek
i teatr polski, po
wyjedzie Bogusawskiego i ustpieniu Kamiskiego do Kamieca podolskiego.
Byy to najsmutniejsze czasy dla sceny polskiej,
wanie wtenczas, gdy niemiecki teatr rozpiera
si butnie w gmachu przerobionym z franciszkaskiego kocioa. Wtedy Wronowski zorganizowa
trup amatorów, która przez trzy lata dawaa
okoo

r.

1767

kiej

W

—

ca
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W

paacyku bezpatne przedstawienia
cieszce si ogromn frekwencj lwowskiej
jego

Paacyk

ten

zosta tak

istnia

a

doszcztnie,

polskie
publiki.

do roku 1895 i zburzony
nawet fotografia jego

e

si nie dochowaa.
Sam Wronowski umar

nigdzie
sto

r

w

roku

1829,

liczc

Posiado jego wraz z ca
Wronowskici otrzymaa w posagu, jeszcze w

sze

lat

ycia.

góro-

ku 1806, córka Józefa zamna za Fabianem ir.
posza pod kuHumieckim, która po mierci

ma

ratel.

Wtedy to przyszed w posiadanie góry Wronowskici zarzd wojskowy. By mianowicie czas,
kiedy rzd austrjacki zamierza opasa Lwów fortyfikacj, która si rozpocz miaa wanie od góry Kaleczej i Wronowskici. Na nalegania ówczesnego gubernatora Galicji arcyksicia Ferdynanda
d'Este

cz

zdecydowaa

si

ir.

swoici posiadoci, a

Humiecka odstpi

mianowicie

gór Wro-

nowskici, która stanowia wówczas miejsce

wycieczek dla Lwowian, skarbowi wojskowemu. Poniejednak nie bya samowoln i miaa innycti jeszcze krewnyci, przeto skarb wojskowy po dugicti

wa

ceregielach

prawnych

zoy

podobno

jak kwot

do depozytu sdowego. Kwota ta przepada gdzie
roku 1856 rzd budowa pocz Cybez ladu.
tadel, a sprawa wasnoci góry Wronowskich,
ucicha. Jedynie po mierci hr. Humieckiej w roku 1872 w jej nekrologach znalaza si wzmianona to bya hojn ofiarodawczyni gruntu
ka,
pod Cytadel. A byby si jej ten grunt bardzo
przyda, gdy przed mierci znalaza si w niedo-

W

e

27
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statku
za

i

wnosia do tronu prob o wynagrodzenie
cele wojskowe wasno.
ostatnicli latach rozpoczli jej potomkowie

odebran na

W

kroki, celem rewindykacji gruntu.

W

ten

sposób

lwowska Cytadela znalaza si po raz pierwszy od
swego zaoenia w ogniu wojennym. Czy papiero-

we bomby pozwów

i

w

czerwonych jej
miast coraz czciej
wszystkich stron

zrobiy jaki
niewiadomo.
natarczywiej podnosi
replik

murach
i

danie, aeby

miasto,

wyom
Nato-

si

ze

bodaj do

spóki z jakiem konsorcjum finansistów, wykupio
od skarbu wojskowego Cytadel na rzecz rozszerzenia miasta.

Od Cytadeli spadzista a zielona ciana i wród
drzew starych, stroma prowadzi droyna wprost nad
resztki stawu Peczyskiego. Nazwa stara, zagadkowego pochodzenia, powtarza si w aktach archiwalnych od bardzo dawnych czasów, zawsze jednak
kamieniami i myskimi otow cznoci z
kami. Jedyna ta bowiem wiksza woda we Lwowie
obracaa kilka kó m)?skich, które zawsze dostarczay sporo przyczyn do procesów i gwatów, a tern
samem do wielkiej pisaniny sdowej. Zreszt caa
do
okolica stawu Peczyskiego przedstawiaa

mk,

a

romantyczn
pocztku ubiegego stulecia dzik
pustk, któr otacza wieniec poszarpanych a nagich wzgórz. Z porodka nich dym y bagniste opai

ry. Starzy

anieli

Lwowianie

przejeda

woleli raczej

lub przechodzi

nakada drogi,
koo strasznych

Nawet pastuszek, z kóz pochych trzod,
obawia si pi po tych górach, bdcych tylko
urwisk.

siedliskiem gadów, os

i

szerszeni.
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Dopiero okoo roku 1820, genera kawalerji
Jan Karol hr. Heneuin von Fresnel und
Curel zwróci uwag na to romantyczne ustronie,
by^moe dla tego
sam, mimo siwych wosów,
i
by bardzo romantycznego usposobienia. Ju bowiem
w czasie gdy mia za sob wiele przebytych kampanji, a na piersiach cae rzdy orderów, zdarzyo
mu si,
si zakocha na mier w cakiem modej panience Zuzannie Strzemboszównej, a co ciekawsze, zyska u niej równie domiertn wzajemaustrjackiej

e

e

no. Niezwyky

ym

ten

figiel

wywoa w

amora

Lwowie olbrzymi sensacj, tak

e by

kiedy o niczem innem nie mówiono, jak tylko o

rym

w

ca-

czas,
sta-

djabe pali.
rozgorzaa paZakochany jednak genera

piecu,

którym...

i

nienka nie
i

mio

robili

sobie

bya miedzy

wiele

z

gosów

ludzkich

nimi gorca, sielankowa

sterska,

pena wzdycha, czuych

kwiatÓAT

i

woni. Dopiero stary

biletów,

Strzembosz,

i

pa-

pena
wpad-

szy przypadkowo na trop zrobi piekieln awantu-

r, z akompaniamentem szlochów panieskich, wyzna, e genera jest czem takiem, bez czego

y

si zamkn
mona w braku czego
w klasztorze. Stary Strzembosz take wola klasztor, ni zicia w generalskich szlifach, to te po
nie

i

najlepiej

dugich ceregielach panna posza do

klasztoru.

Ale klauzura klasztorna nie bya znowu tak
siln twierdz, aeby jej waleczny genera si lub

podstpem nie potrafi zdoby. Niewiadomo jakiego
rodka zastosowa kochanek w mundurze, najprawdopodobniej jednak osioka ze zotem, o którym
przelezie kaju Filip Macedoski powiedzia,

e
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dy

mur

forteczny. Ostatecznie stane^o

na

tern,

e

rozmownica klasztorna okazaa si równie dobrem
miejscem do schadzek miosnych, jak kade inne
ustronie.

leksja

y

stary Strzembosz
w bona pann przyjdzie wreszcie refupami^anie. ta ostatnia romansowaa z za

wówczas kiedy

I

giej nadzeji,
i

e

kraty klasztornej w najlepsze, nie
Co gorsza upamitanie

refleksji.

mylc
i

o adnej

refleksja

przy-

szy na samego Strzembosza, który sobie wreszcie
pomyla, e nie warto walczy z wiatrakami mioci i da dane pr/.yzwolenie na lub.
"W tym wypadku Strzembosz cakiem dobrze
postpi, bo niedobrana para
i mdrze sobie

ya

bardzo szczliwie
rej

moda wdowa

amanta

w

a

do mierci jeneraa, po któznalaza sobie znacznie modszego

osobie hr. Oarowskiego.

Dzisiaj

stary Fresnel

i

Strzemboszówna

pi

snem spokojnym i wiecznym w mauzoleum rodzinnem na wysokiem a piknem wzgórzu w ckiem
koo Zoczowa, a ziele ich otacza, drzewa szumi

w okoo i zboa sinawe dymy chat wiejskich pn
si ku kaplicy wspomnieniem miosnych szeptów
i zakl.
We Lwowie zostaa po Fresnelu pamitka
i

w

formie pywalni wojskowej nad stawem

Paczy-

zasuga uporzdkowania caej okolicy. Napkatym budynku, z kolumnad
pis na niskim
strzeon przez dwa lwy, wiadczy, e lwowski garskim

nizon

i

wdzicznem sercem wspomina

inicjatora

natomiast wdzicznie myla
wszystkiem lwowski magistrat w pitnacie

walni. Mniej

py-

o

tern

lat

po-
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gdy przyszo wielkim kosztem czyci staw,
a potem jeszcze kosztowniejszy prowadzi z wojsko-

tem,

woci

proces o od«?zkodowanie.

Ostatecznie proces
tak,

e

zakoczy si polubownie

wojskowo przyznaa

magistratowi,

wyko-

pitnastu

nywane po dzi dzie prawo prezenty
uczniów na bezpatn nauk pywania, a mieszkacy Lwowa zyskali pikne miejsce spacerowe, które
przez dugie lata cieszyo si wielk frekwencj
publicznoci i wzgldami lwowskich poetów.
napisa nawet caJeden z nich, Rafa
poemat pod tytuem »Spacer do Pywalni we
poemacie
Lwowie i obroty wojskowe tame«.
zabawy
dzie
ludu,
któremu
tym >idc za tumem
na dzisiejsodzi sze dni truduc zaszed poeta
sz ulic Peczyska, która wówczas bya » drog
wygodn, a ni jak w zawody spiesz w powozach
panie przelicznej urody i modzie hoa na ruma*
kach dzielnych wyciga si naprzemian wród spier

Wyk,

y

W

a

wów

weselnychc.
Lecz przedewszystkiem

zachwyci si poet
wojskow pywalni z caym entuzjazmem opisaj,
jak tam kto si z góry rzuca niby z wiey, jak
i

inny na pasach uczy si sztuki pywania, a tamten
znowu po schodach pierwszy wstrt do wody prze*
zwycia, inny znowu „wód krysztay szybkim

mci

biegiem"

i

td.

Na wzgórzach

z drugiej

wojskowo pooya

most

strony stawu, na których

kamienny

napisem:
cwitati donamt (wojsko zbudowao
miastu darowao) odbyway si popisy wojskowe przy tumnym udziale dnej wrae gawieMilitare aedificamt

—

—

z
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dzi.

Sdzc

z

wyej Rafaa

Wyka,

manewry

wida byo

obroty

i

byy

wojskowe

te

prawdziwym festynem dla lwowskiej
dystyngowanych goci wystawiano
najlepiej

ju

poetycznego opisu wspomnianego

gdzie

Dla

publiki.

skd

namiot,

przedewszyst-

kiem zasiaday panie. Nasz poeta ju z góry oblizywa si na sam myl, jak to jego wzrok »si pokrzepi* wyborem wszelakich piknoci. Jako rzeczywisto przesza oczekiwanie, bo
„...Czemu tak nagle zadumnionym

„Widz,

ze tylu

wdzikom hod w

stajesz

?

sercu oddajesz.

„Lecz daremnie mnie pytasz, jak si która zowie
„Sam stopie kadej wdzików jej imi ci powie.
„Szczliwym bowiem zbiegiem Lwów widzi w tym
„I dobro, grzeczno, zacno, wdzikiem odznacza

czasie,

si.

Biedne kobiety, którym tacy straszni poeci
piewali, biedna pikno i biedna sama poezja bya, takich majc adeptów

Cae szczcie

piknych niewiast wspóczewielk zwracay uwag na wieszczów
gos lutni rozstrojony, ale zabawiay si flirtem,
oczkowaniem
podobn zabaw, za któr je jednak
nowe pokaranie spotkao, w formie nastpujcego
wylewu uczu poetycznych:
snych,

e

nie

i

>Te radosne umiechy, poufne szeptania
„Spoczynek osób starszych i dzieci plsania,
„Wszystko bardzo przyjemn mieszanin robi,

niewymownym wdzikiem okolic

„I

W
broni,

popisach

nawet

zdobi.

bray udzia wszystkie gatunki

artylerja z armatami.

Bya

to

dziwie dziecinna zabawa wojenna, jaki, dzi

nas niezrozumniay,

festyn wojskowy,

z

praw-

ju

dla

obrotami
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wojskowymi i musztr, z atakami, zasadzkami, hu
kiem modzierzy i tp.
Patrzc na to wszystko przypomnia sobie
nasz poeta

co zgoa

innego, a przypomnienie jego
takie ciche, niemiae, w powijaki sów owinite.

Oto na widok onierskich obrotów snu pocz
dziejów ojczystych wspomnienie i czynów wielkich,
które »jak djament zakopany w skale, skrusz cie-

niów

siedlisko

wa

Polski

wróc si

chwale*. Dziejów Lwoprzypomnia sobie poeta rycerskie epizody. Wszak to samo miejsce »tureckim szacem*
si nazywa...
i

I

i

umilk, bo

mu

wspomnienie niech

zmora

zaraz czarna

cenzury

—

stana
ale za to jedno
mu bdzie wybaczony cay po-

policyjnej przed oczy

emat, bo nie tylko czytelnicy, ale biedny
eta w tych czasach., okoo roku 1825.

Wzgórza peczyskie

widowni sprawnoci

byy

jednak

by

i

po-

nietylko

w przystobywa polem

armii austrjackiej

sowaniu do festynów. Take i staw
popisu ale ju dla marynarki. Poniewa we Lwowie nie ma adnego morza a bitwa morska w n
1843 odby si musiaa - przeto nic dziwnego,
musiano do tego celu
stawu Peczyskiego.

e

uy

Jako ku wielkiej uciesze arcyksicia gubernatora
Ferdynanda d'Este, caej generalicji i caego Lwowa odbyway si w dniu 30 sierpnia tego roku
ewolucje wodne

koczenie

wychowanków

oddziay... piechoty

i

pyw^alni,

a na za-

kawalerji

przedsta-

wiy bitw morsk w ten sposób,
w wod.

sztunku rzucay si

e

w penym ryn-
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Ot i niemiertelny jjust lwowskiej publiki, ciealbo
szcej si widokiem zmokych onierzy
walk potworów, która w par lat potem odbya
si na tym samym stawie Peczyskim
Jaskrawy efekt, krzyczca barwa, przesada
i upodobanie choby
w najtrywialniejszej niezwyczajnoci byo zawsze zasadnicz cech gustu Lwowian. Lwów ubiera si jaskrawo i stwarza jaskrawe objawy ycia gwoli wasnej rozrywce i uciesze.
Kobiety jego ju za czasów Sobieskiego nosiy si

—

!

z francuska, a przedtem

wyglday w

zocie, srebrze,

barwnych kamykach, jak bizantyskie
perach
madonny. Uroczystoci religijne pene byy oguszajcego huku armat, rado zalepiaa si w byi

szczcym ogniu sztucznym. Panegiryczna przesada
dochodzia we Lwowie do trywialnoci, wesele czy
pogrzeb przecigay si w tygodnie.
stroju,
w yciu, w upodobaniach, do pewnego stopnia nawet w sztuce przewija si ten rys przesady coraz

W

byo

bliej ku kocowi Rzeczypospomiao swoje uzasadnienie w bogactwie, w ssiedztwie ze Wschodem
a wreszcie
w pewnej wybujaoci przy zetkniciu si rónych ras

wyraniej, im
litej.

To

co ongi

,

i

narodów

i blichtrem.

—

to

Lwów

póniej

stawao

akn paskiej

si

szychem

rozrywki, a

z za-

sadzonych na jego bruku obcych pomysów czy
mody, prawie zawsze wyrastaa karykatura.
Suknie kobiet lwowskich z czasów Dyrektorjatu przewyszay swoje pierwowzory francuskie
o
skal wyzywajcej nieprzyzwoitoci, modzieniec modny przechodzi odrazu w karykatur, zwa-

ca

n

w rónych

czasach

to

fanfaronem,

to

gogiem
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a

wreszcie ananasem.
Niemiecka dobroduszno
przeflancowana po zaborze z Wiednia do Lwowa
wyrosa w knajpiarstwo i bohemie, biedermajerowski sentyment utopi si w potokach piwa, a katarynka i czeska arfa do snu mu gray.

Na bruku lwowskim sparodjowao si wiele
godziwych rozrywek. Wycieczka za miasto zczya si z pojciem ókiewskiego drga i solennem
»mordobiciem« sielanka zapacha kwarglami, ruch
uliczny

ogniskowa si

koo

zaczepiania

kobiet.

Nigdzie indziej tylko we Lwowie reduta staa si
miejscem publicznem, festyn blag, akcja publiczna
karotaem, loterja liczbowa dwigni ekonomiczn

,

dobroczynno naciganiem.
Typowym przykadem tego

gubtu

by

festyn

urzdzony w roku 1845 na dochód powodzian na
stawie Peczyskim, na którym miaa by przedstawiona walka potworów morskich. Rycina nasza
reprodukcj afisza zapraszajcego na to dziwowisko z przedsmakiem wszystkich wrae estetycznych, które na nim czekay Lwowianina Potwory
morskie puszczone na staw miay by naturalnie
tekturowe. Wieloryby, krokodyle, latajce smoki,
nawet sympatyczna meluzyna czyli syrena o której
rozczulajce historje przynosia wspóczesna literatura popularna, wszystko to w dniu 14. wrzenia
1845 miao da sobie rendes vous na wodach stawu
Peczyskiego ku uciesze Lwowian, a na wspomoenie dotknitych powodzi.

jest

Afisz piknie litogratowany, dzi wielk rzadstanowicy, zrobi swoje.
oznaczonym dniu
dosownie cae miasto wyruszyo nad s*:aw Pe-

ko

W
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czyski. Przedsibiorcy urzdzali trybuny, bo zwyczajem lwowskim jeden chcia widzie lepiej i dokadniej, anieli drugi,

tok panowa olbrzymi, wy-

mylanie na nieporzdek byo ogólne, a najbardziej
psioczyli na owczy pd publicznoci ci, którzy toczyli

w

si

})ier\A

najbardziej,

pragnc

koniecznie

stan

szych szeregach.

Walka potworów morskich na stawie Pefczyskim

(Wedug wspóczesnej

Jeeli

w

r.

1845.

litografii).

mamy wierzy wspócze-nym

relacjom,

walka tekturowych potworów na stawie Peczyskim wywara na umysach mieszkaców Lwowa
niezatarte wraenie.
po stawie sztuczne
wieloryby, krokodyle, syreny budziy gone okrzyki zachwytu
grozy, tak samo jak odzie napenione murzynami, Turkami, majtkami, a na zakoczenie miaa si odby rzecz dotychczas we Lwowie niewidziana, to jest polów wieloryba!

Krce

i

42S

Podobno jednak

si odbyo cile wedug zapowiadanego programu. Publiczno
jak na

kadym

kawa,

ale

e

nie wsz5'stko

zreszt festynie wzit zostaa na
lwowianin lubi by czasem nacig-

nitym, wic skoczyo si wszystko na lekkiem
wymylaniu, poczem ta sama publiczno chodzia
jeszcze wielokrotnie oglda ulubione sztuki magiczne i eskamoterskie, amace cyrkowe, szybkobiegaczy i linoskoczków, tak samo jak dzi chodzi
na kinematograf, do koloseum a czasem take do
teatru na operetk.
Zreszt by staw Paczyski od dawna rendez
vous wszystkich prawie lwowskich samobójców i nie-

ryboowców. Co do samobójców to do
upynie aden rok, eby czasami
nawet kilku zniechconych yciem nie poszukao
dzielnych

dni naszych nie

w nurtach jego mierci,
Ryboowcy natomiast,

a z ni razem ukojenia.
którzy dawnymi latami

obsiadali wszystkie brzegi stawu z

jako w

wdkami,

znikli

ostatnich czasach zupenie.

Dzi staw Peczyski do poowy osuszony, na
jego wzgórzach komin dymi fabryczny i wille si
wznosz jedna po drugiej.

KORTUMÓWKA.

X.
Jedna salwa

i

druga,

kilka

odosobnionych

strzaów, chwila ciszy, potem huk pocigu pdzcego po wysokim nasypie ku gównemu dworcowi
a za chwil znowu strzay pkaj w gradowych
fanfarach. Echo odbija si od domu Inwalidów,
uderza o nasyp

po

lesie idzie

kolejowy,
psich

i

o

wzgórza Kleparowa,

doach hyclowskiej góry,

a gi-

a

gdzie na cmentarzu janow^skim.
I jeszcze glos trby sunie po Kortumowej dostrzelnic. Alarlinie, zmienionej dzi w wojskow
mujcy, przecigy sygna, haso rozpoczcia strzekióry j koczy.
laniny i drugi ahsclilag
Ale na Kortumowej górze to niewinna strzenie

•»

lanina

—

^

,

*ubungsschiessent^

do

mniejszych, niebieskich celów,

mie onierza

z

francusk

wielkiej

tarczy

i

do

w forma markowa

wykrojonych

kepi, który

nieprzyjaciela Austrji...

Bardzo jest pikne zreszt, to miejsce, gdzie
si odbywa grzechot manlicherowskich karabinów.
Gdy si w myli odrzuci te drewniane barak
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doy, w których si chowa obsuga
numery, oznaczajce odlego celów, to pozostaa reszta zoyaby si na icie sielankowe

Strzelnicowe, te
tarcz,

ustronie,

ótym

zasmcone pierwszym

liciem,

co

drzew jego padnie, len cisz, która po wzgórkach pnie si
na sam szczyt Kortumówki, a przedjesienn martwot po sobie zostawia, dugim cieniem, co si po cieynach kadnie i w zadumane
z

a

mary

rozwija.

Gdyby

onierzy std usun,

tak

tor kolejowy
Kleparów, a zestawi napowrót
czerechowe, kleparowskie ogrody, powiza je ze
wspomnieniem staro-lwowskiej mieszczaskiej go-

rzuci hen

a

za

która wzgórzom Kleparowa pszeniczny
plon wydzieraa, rznc w poprzek nich zagony
i korzeniami dbów je umacniajc, zabra std mietnik Lwowa nad Petwi od zamarstynowskiej strofy
g^^^yby tak jeszcze wylata te szczerby, co
je kamienioom poczyni, wysypa psie doy, usun
przeklte wspomnienie stogów somianych, co przed
spodarki,

—

^

Taty tutaj

spony,

razem ze swymi mieszkacami:

wielkomiejskim, bezdomnym
w nich szuka kryjówki...

Gdyby

tak

!

proletarjaiem,

który

..

Ale onierzy tu bardzo duo. Dla nich Cyprjan Godebski rzebi kamienne czci domu Inwa
lidów, magistrat im wielkie koszary wystawi z gipsowymi hemami na szczycie, a stary biurokrata
Koftum, nie myla pewnie,
dla nich Kortumówhoduje. Czerechy kleparowskie, znowu po formie... wywaszczono pod
tor kolejowy. Komisja
reambulacyjna brodzkiej ongi kolei, pacia po 120
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guldenów, za jedno drzewko. Ale co to byo dla
wacicieli, którym takie drzewko rodzio czerechy,

wielkoci woskiego orzecha, synne nawet na stoi
na ca, bez przesady, Europtj.
Z turkotem pierwszego pocigu z Podzamcza
na dworzec gówny, jakby
odj. Czerechy
kleparowskie skarlay, a sztuka ogrodnicza ju nigdy
tej lwowskiej osobliwoci wskrzesi nie zdoaa. Powiadaj,
im dym maszyn parowych zaszkodzi —
kto je wie zreszt
Zostay jednak ciekawie rznite zagony na
wzgórzach, które moe jeszcze w pitnastym wieku
mieszczanin lwowski Andrzej Klepper uprawiaa
pozosta mietnik nad Petwi i pozosta dworek
na Kortumówce.

ach w Paryu

rk

e

..

Paacyk
siaj

to

by wida

Na frontonie
podug Horacego

.„modus agri non

»0

stylu fran«

nic

pache

nie prosz, jak o

zaszemrze,

napi-

strzp

opodal
wszystkiem

gdzie ogród,

tem

a nad

szczupawy...«

Trudno rzeczywicie o

odpowiada

z

ita magnns.,,

wicej bogów

domu krynica

marmurowa

tablica
:

ziemi nie tak bardzo wielki,
lasu

w

z

narzdzi.
sem,

dawniej,

mansardami i rokokowemi ozdobami. Dzisiedlisko warty onierskiej i skad wojskowych

cuskim,

napis,

któryby bardziej
na Kortu-

rzeczywistoci, tak jak ten,

mówce. Wida,
stosowa si do

e

ongi waciciel

sów Horacego

i

a

dosownie

za-

wzorowa na nim

swój strzp ziemi i ogród.
Ale równoczenie ten napis na domu, którym
militaryzm owadn, brzmi jak szydercza ironja
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—

dziwne losu zrzdzenie — brzmia tak samo
w chwili- kiedy go guhernialrath Ernst von Kortum
zawiesza na swoim domu.
Bo zanim ten radca gubernialny, ojciec biurokracji
galicyjskiej sta si zwolennikiem owej
Horacjuszowskiej maksymy poprzestawania na maem, musia przedtem przej wszystkie szczeble
losu i karjery, musia najpierw zdziwacze w swojej zoci,
panowania, nie cofajcej si przed
paszkwilem.
Ernst von Kortum by jednym z tych awanturniczych typów, w jakie obfitowa koniec omnastego
wieku. Urodzony w Bielsku na lsku, tua si po
Cieszynie i Królewcu, by radc dworu w rzdzie
i

dzy

pastwa

szlezwicko-holsztyskiego, potem przez lat
dziesitek przybocznym sekretarzem króla polskiego
Stanisawa Augusta, skd wprost poszed w
rzdu austrjackiego do Galicji. Tu by referentem
spraw uniwersyteckich i dyrektorem salin galicyj-

sub

skich, radc dworu, masonem, gburowatym w obejciu hofratem, a przytem wszystkiem czowiekiem

olbrzymiej wiedzy

W

i

zdolnoci prawniczej.

chwili
gdy za krótkich rzdów Leopolda
zawitaa spoeczestwu polskiemu w Galicji
nadzieja swobód konstytucyjnych i odrbnej, krajowej autonomii, wystpi Kortum z bezimiennym
,

II.

paszkwilem,

Magna

w

Jassach

w

r.

1790

wydanym

p.

w

t.

sposób niesychanie zjadliwy napad na rzdowe plany reformy,
oczerniajc bezwstydnie cae spoeczestwo, jako
rzekomo niegodne samorzdu. Paszkwil ten zrobi
wówczas olbrzymie wraenie i sta si punktem
*

charta von Galizien^^, gdzie

28
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wyjcia

dla

która

skiej,

caej

póniejszej

kamliwem,

biurokracji

galicyj-

niejednokrotnie

oszczer-

przedstawianiem stosunków krajowych, grun-

ozena,

towaa wasny swój wpyw przewag. By ponadto
Kortum autorem dziea o ydach i tak zapiekym
i

e

antysemit,
nawet na dziedziniec jego domostwa
by starozakonnym wstp wzbroniony.
Syt zysków i karjery osiad hofrat na starsze
lata na uroczym folwarku
który od niego wzi
,

nazw

Kortumówki. Sam waciciel nazwa go
od swojej ony, której po mierci nie

Friderikenhof,

chcia

pochowa na adnym

mauzoleum

w

cmentarzu, ale

urzdzi

wanie

na Kortumówce,
nie przypuszczajc chyba,
kiedy, rozlegajcy si
tu codziennie huk strzaów karabinowych wieczny
jej odpoczynek zakóca bdzie.
Wówczas jednak bya Kortumówka prawdziwie pask i licznie utrzymywan siedzib. Paacyk o powyszym napisie z Horacego, otoczony
by murowanymi budynkami gospodarskimi, a przed
nim ku górze cieli si wspaniay ogród owocowy,
winnic oranerj
oraz spacerowy, wraz z
Waciwie nawet niepotrzei domkiem ogrodnika.
bowa ogrodnika hofrat, oddajc si sam z prawdzijej

ogrodzie,

e

ma

w pasj

,

ogrodniczej i pracujcy wasnortego ogrodu. I rzeczywicie doprowadzi go do tego stanu,
w samym sadzie, naliczono po jego mierci 2.233 drzew owocowych. Po
nadto naleao do folwarku kilkanacie morgów

cznie

sztuce

okoo

e

pola,

które obrabiali czterej

W lasku na samym
skd

stary hofrat

chopi paszczyniani.

szczycie wzgórza

staa altana,

przeglda si czarujcemu wido-
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kowi na miasto i skd te patrzy na grobowiec
swej ony, otoczony z ca ówczesn symboliczn
melanciolj, sosnami, brzozami

i

wierzbami

pacz-

cemi.

Kortum umar w r. 1811, a posiado jeg-o
posza na licytacj. Urocza jednak Kortumówka

bya przez dugie lata celem niedzielnych przechadzek mieszkaców Lwowa, a przez pewien czas
stanowia pole dowiadcze dla instytutu ogrodniczego.

Bywa tam midzy innymi take znany nam
bardzo dobrze mionik piknych widoków z r.
1825, ale ten w >gaiku Kortuma« straci jako swój

ju

zwyky kontenans.

w

By moe, e akademicy z

uczcy si

fajkami

malec kujcy
przepisy retoryczne dla szkó rednich i dwie panny
kócce si arliwie, nastroiy go na ton mocno minorowy, a by te moe,
zjadliwa krytyka poprzednich jego opisów, pomieszczona w warszawskich >Rozmaitociach>, do,
braknie w opisie
Kortumówki tego entuzjazmu, który cechowa poustach

,

tutaj

lekcji

,

e

e

przednie opisy tego autora.

Mimo

musia nasz autor uzna

to

pikno

stawku trzcin zarosegO; widoku z mostku, skd » wida w piknej perspektywie may folwark, jedn
Lwowa kawa góry piaszczystej «. Potem poszed nader mozoln ciek do altanki na górze,

cz

ale uzna,

i

e

nie warto

byo

dla niej tyle trudu po-

dejmowa, bo si wali wkrótce do szcztu zniszczeje. ciany jej popisane byy rónymi wierszami
po czci niesmacznymi, z których najlepiej si
i

28*
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autorowi podoba ten, co gosi,

e

^szczliw

jest

dusza, która kocha...

Widok z altanki by istotnie przepyszny, ba
jednego okna »dostrzedz byo mona pikne nader widoki na wioski i lasek, z drugiego Lwów
w caej swojej okazaoci i góry piasczyste. z trzeciego piknie uporzdkowane drzew rzdy,
a z drzwi samych wida byo wieo
i wzgórza,
góry skpo zarose drzewami i znoskoszon
z

ki

k,

wu nasz

mi

stolic <.

Wracajc, zatrzyma si autor chwilk koa
grobu

wacicielki

tego

lasku,

wznoszcym

si^

wród romantycznej doliny, a potem stan take
koo chat robotników pracujcych nad upaniem
kamieni, chat -podobnych raczej do mieszkania
Hotentotów, nili do pomieszka robotników Lwowa«.
Koniec wszystkiemu pooya dopiero wojskoktóra wedug odrbnych zasad swojej este-

wo,

pomalowaa dworek na óto, a obróciwszy
ogród na strzelnic, zamkna go raz na zawsze dla
cywilów, zostawiajc tylko „gór tracenia «, na której nowy si park zieleni... Teofila Winiowskiego^
tyki

y^^M

^fc2*24

^m^M^
wK^

n%g^t?®^

(^%)^T/®

b^^^^^a^i
;>i<s^

iHPM ^^
^fó^
^#;

1>^''ci#;yz£

XL „KAISERWALD".
Kiedy si ju nazywa
trzeba

mu zostawi

to miano,

^Kaiserwaldem",

to

majce

za

stuletni

sob

tradycj i chwile wielkiej wietnoci a wzicia
u caego Lwowa, naonczas bardzo lojalnego. Skromny lasek i pasieka Alembekowska, a póniej posiado Lonszanów, doczeka si 2 kocem omnastego wieku tego zawrotnego zaszczytu, e go zwiedzi za pierwszego swojego we Lwowie pobytu
sam... cesarz Józef II.
pochwali tak urocz siedzib, jak i jej dobre utrzymanie.
Fakt ten wystarczy, aeby zbyt jeszcze niedawne uczucia wiernopoddacze wylay si bystr
strug i aeby lwowska biurokracja wraz ze starym, poczciwym Lonszanem stana na gowie z uciechy. Na pamitk przeto wiekopomnego zdarzenia
wystawiono w lasku kamienny pomnik Cerery

a

i

z wielce

pompatycznym napisem, który potomnoci

mia wiadczy o wielkiej asce cesarza pochwale.
Na t te pamitk otrzymaa Lonszanówka nazw
i

»Kaiserwaldu«.

43S

Ale

sposobem
pomniki.

sn

gwara lwowska jest
pewniejszym
konserwowania zdarze, ni kamienne
Podczas bowiem, gdy wnet potem ka-

mienna Cerera pocza wieci obdartymi bokami,.
a nawet lega na ziemi w zapomnieniu i do niedawna walaa si, jako bezuyteczny grat
nazwa
»Kaiserwald«, utara si szczliwie i zdobi dzisiaj

—

mow

lwowsk, tak jak za dawnych dobrych czasów. Nawet wstydzcy si niemczyzny, to
jest ci, którzy star Lonszanówk radzi by nazwa
potoczn

musz przynajmniej w nawiadoda dla bliszego okrelenia, mile brzmice
sowo »Kaiserwald«.
Wobec tego zdaje si, e dopiero najnowszy
>laskiem cesarskim*,

sie

moloch lwowski, pore Kaiserwald, razem z resztk
drzew jego i zieleni, razem ze wzgórzami, jarami,
samobójcami. Zanadto bowiem blisko ley lasek od ródmiecia, aeby jego
waciciele nie mieli pomyle o przemienieniu go
w parcele budowlane, na których stan zrazu skromne wille, a potem bodaj czy nie trzypitrowe ka-

debrami,

»batiarami«

i

mienice.

Kto wic chce zobaczy

w

resztkach

niu

jej

jej

drzew

jeszcze

stuletnich,

dozna

górskiej wycieczki, ten niech

zdarzy si moe,

e

si

Lonszanówk

wypocz w

dawnej wietnoci,

wszystkich
spieszy,

cie-

wrae

bo

atwo

tam pewnego
dnia, ujrzy mury, rusztowania, stosy cegie i wapna.
Na tym samym grzbiecie górzystym z którego lasek cesarski wdzicznie si pochyla w stron
przyszedszy

,

ulicy

Sodowej

z dzikiej

i

jest

wszystko,

pierwotnej

piknoci

co

jeszcze

okolic

zostao

podlwow-
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gbokie nagie rozpadliny,
widok szeroki pier rozwwozów,
ciany
wzgórza

skich: zielone

i

strome
pierajcy, biaa droyna, co si wije w tysicznych
zakrtach i karowate krzewy, resztka ju tylko
tutaj przydawnego lasu krzywczyckiego, który
chodzi z pokonem miastu i wspomnieniem odle-

a

gego szczku ora.
Jest

w

tnoci,

Kaiserwaldu cay czar górcay romantyczny urok dzikiej samo-

okolicach

skiej okolicy,

jest szczerbate,

powyginanie

fantastyczne

kadem zboczem swoim, kadem nieusypiskiem wdziczy si do soca,
przyjmujc i odbijajc wszystkie jego barwy cienie, od szczerego zota na piaskach do ciemnej zieleni szmaragdu.
gdy to wszystko o mroku wieczornym
zmajaczy si w jeden kb, poszarpanego i na
wszystkie strony porysowanego zwaliska wzgórz,
gdy znikn sylwetki yczakowa i smtek rolegej
równiny pod Zboiskami, gdy tylko gniazda wiate
elektrycznych zabysn od placu powystawowego
gdy wreszcie Lwów cay ukryje si
i Kulparkowa,
dyskretnie poza Wysoki Zamek i gór piaskow —
takiej wieczornej chwili staje si caa okolica Kaiserwaldu guch a pikn pustk, tak
si zdaje, jaludzka
nigdy
stopa
tutaj
nie
koby
stana, a tylko
rusaki na okrgych szczytach taniec zawie miay

ziemi,

która

spodzianem

i

A

e

miosny.
Zwaszcza, gdy wiatr si nad wieczorem schowa w rozpadliny wwozów i nawet drzewa Kaiserwaldu szumie przestan wspomnieniem zaszczytnej
wizyty cesarza Józefa

II.
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Ale nawet
w dzie powszedni nie rycho si
zapdzi. Jeszcze czasem miosna para,
lub zniechcony do ycia samotnik, czasem stranik
akcyzowy. Lwów tdy chodzi nie lubi, chyba niedziel po drodze do zarogatkowych ogródków. A tak
caa droyna od stóp Wysokiego zamku, razem ze
synn ska, „która jakby na to tu powstaa, aeby
na niej napisa,
tej
drogi zaoycielem Karol
Kisielka" — razem z budkami na linii akcyzowej,
obrosymi zieleni opuszczonymi szacami wojskowymi, wieci zwyczajnie pustk i wije si jak olbrzymi
wygrzewajcy si do soca.
Na stray mu stoi kocióek w. Wojciecha, ze
wspomnieniem cmentarza cholerycznego, który ta
istnia jeszcze w siedmnastym wieku i ysa góra
czyli piaskowa, skopana ze wszystkich stron i poi

tdy czowiek

e
i

w

Od

obcinana.

strony szlaku

pn

ókiewskiego

gór z trudnoci nieliczne domki
dami, od yczakowa za cay szereg

pod

razem

z

si

ogro-

przecznic idzie

karnym szeregiem coraz si mnocych
kamienic, groc kultur opuszczonym dzi debrom
zwartym
i

i

chaszczom.

Ulic tak, Len albo Mczn, schodzimy
w sam rodek yczakowa:
...Taniec zawiedziem szeroki, swobodn piosnk

odrazu

zanucim, a

wród piwnych szmerów w gowie,

skrzy-

—

zama-

pek grania,
jaczy

Lwów

w

niedzielnego gwaru szumie

przedmiejski...

Ogrodów Jaowca

i

zagonów

wo

„nietamtej-

szego" czowieka obleci, blask „szwenderu" zakopcony, strome skay Kaiserwaldu... Pohulanki pikne
lica

zakrc w gowie wieego

powietrza

strumie-
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bysn barwami, a
w yczakowskiej si

niem, sonecznych orgji

wreszcie

pie

zamknie

wiosny

filozofji...

—

i

ycia

w tygodniu jest niedziela!"
Raz w tygodniu jest niedziela — wic
„raz

sze-

„a

do spodu" trza si bawi... na „kieratu"
wielkiej sali, lub gdzie tylko gra muzyka. A gdzie
trzeba, zawsze stanie „yczakower mordobijca":
wojakowi przetrci?
Albo cudzego kogo wypra
i amory mu z gowy przepdzi?
owa, co jest!
Bo nic nie jest „zawooka'' co to z miasta gdzie
„przyknaji"
gitar zacznie zawraca dziewczynie
sprawiedliwej. Wic go ,w mord" na poczekaniu,
aby by „blat" i nie udawa tamowatego, a ludziom
zabawy nie psu, bo...
Raz w tygodniu jest niedziela.
Wic
niech »banda« zagra szczerze nasz »kawaek», niech
zafurczy krochmal spódnic, obcas z buta niech odleci, pot »po mordzie« strug skapnie.
Raz w tygodniu jest niedziela...
Taka krótka ta niedziela, noc nadchodzi jako
prdzej ni zwyczajnie i koniec uciechy. A o godzinie pónocnej cicho ju i gucho, tylko wspomnienie »myna djabelskiego* zaszeleci i uderzy
strachem o mae okno przedmiejskie, tylko w chaszczach na prawo od rogatki zajczy co czasem
trwog mierteln i bezsilnym alarmem.
Gdy gos taki zahuczy w cieniach nocy, egna
si dziewczyna yczakowska, póno z zabawy wrawiruj obrazy
cajca.
rozpalonej gowie jej
mordów i rabunku, które w tym lasku »na Pasiekach* nocami sie dziej. yje tam bowiem lud
roko,

ko

—

—

—

i

—

—

.

—

W

cay

straszny

i

dziki,

domu

nie

majcy, a okrutnie
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na cnot niewiast zawzity
na ludzkie kieszenie.
Wic ze strachem to miejsce omija, bo nieraz naprawd nocne batiary sprawi komu tak »kamp«,
ruski popamita miesic.
Ale to tylko w miedziel huk taki i wrzawa
na przedmieciu. Ju w poniedziaek sale balowe
czyste i umiecione, warkocze wydarte, zby powyi

e

bijane

w,

ju uprztnito
»au? kapelusznik*
cay dugi tydzie.
i...

na

Gdzie tam

z

zaba-

w

zaukach Zamarstynowa, tam
tdy koo góry hyclowskiej, ndza si sama gniedzi
brud wspólny kademu wielkiemu miastu.
i

Stamtd
któr to

batiary

zaludniaj

furdygarnie,

tylko

instytucj »yczakower«

z

pogard

na

patrzy,

bo osiadym jest obywatelem, a jak go wezm, to
chyba odrazu do kryminau, gdy kogo noem po
rycersku uczstuje. Ale za to na yczakowie jasno
przestrono, tam prawdziwe do niedawna ycie
i

byo

W

przedmiejskie,

dzie powszedni

sprawiedliwe,

cho

.

biedne.

zobaczy, ale za
to obywatel tamtejszy jest tak samo swobodny na
ulicy, jak i u siebie w domu. Mowie przechadzaj
si powanie bez surdutów, matrony yczakowskie
boso, a nawet panienki eleganckie, co ju z miejska
si nosz zawiesiy strój niedzielny w gucie t. zw.
»yczakowskiej secesji« na koku, a »rozmamane«
i
negliowate siedz na progach, lub w budce
z

wod

Czasem
i

nie wiele ludzi

sodow, tworzc wesoe
z

za

niskiego

i

okienka

rozmowne kasyno.
wybiegnie

znana piesenka
„Gorzaa
„Pod

ni

lipka,

gorzaa

dziewczyna siedziaa

stara

443

„Z lipy listeczki paday
„Na fartuszeczku gorzay

lub

te

—

arja z jakiej okrutnie przestarzaej operetki^

Na odlegych bowiem kracach yczakowa

jest je-

szcze gdzie niegdzie do dzi aktualny wodewil odwieczny pt. »Panna onierzem*, z której melodja^
przeznaczajca kademu rodzajowi broni niewieci
obsug, a midzy innymi »stare i tuste baby do
furgonów* zawsze jednakow si cieszy popularnoci. Wicej sentymentalne i uczuciowe panny dugo
wywodz i smutno:
»Nad rzek Ebro siedzc aonie
>Moda cyganka piewaa...

w

Ale natomiast
cioów lwowskich

niedziel ze wszystkich kou w. Antoniego
brzmi: »Swity Boe*, za to kaplica pod sam rogatk jest zawsze w maju rzsicie owietlona i naj-

najgoniej

goniej tam sycha piew: »Chwalcie

ki

uma-

jone«.

Co prawda, piew ten nabony niemiej czasami doznaje turbacji ze strony pobliskiego parku
yczakowskiego, skd nadlatuje inna nuta;
-Wszystkie rybki
»Nikt nas tutaj

pi

zoczy

ju w
nie

jeziorze

moe...

Jestto specyficznie przedmiejska serenada z re-

frenem

:

»Bo

ty

Maka

jest fest dziewczyna...

Refren ten powtarza si

gosow
chwil
kalu

na

tak,

z

coraz

wiksz si

e wykonawcy

glos ich

ju

mniej

chrypn wreszcie, a za
donony odzywa si w^ lo-

przedewszystkiem dosta mo»szkwarków« znakomitych i po nie duej cenie.
Kijaka,

gdzie
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s

te jednak
zwykle pretekstem tylko
najordynarniejszym wykrtem maonków, którzy
w sekrecie przed
napiby si chcieli jakiego
lepszego od wody trunku.

»Szkwarki<t

i

on

W

takim to rodowisku osiad przed dwudziepiciu laty redaktor p. Henryk Rewakowicz.
pierwszej chwili, gdy na tle wzorzystych chust
yczakowskich niewiast zjawia si szara kapota
czowieka, trudnicego si »grypsaniem« po gazetach,
stu

W

cay yczaków kiwa

gow

z pewn nieufnoci
patrzy na przybysza z miasta, który ani nie
wieprzów, ani nie wyrabia krup, ani te innym pobonym i przystojnym si fachem nie trudni,
A wielka bya szkoda i wielkie zmarnowanie si
u takiego czowieka, jak Rewakowicz, który okrótnie mia szerokie bary i sam by chop tgi, choby
nim dby wyrywa z korzeniem. Wszelka za pisanina, czyli »grypsanie" bya w pojciu yczakowian
ino obraz bosk, a jako taka w susznej zostawaa
pogardzie u starego i modego pokolenia, które szko
w. Antoniego uwaao jeszcze podówczas za dopust

Boy

i

i

rn

miejsk fanaberj.

Powoli jednak przyzwyczai si do »rydachtora«
a chocia szkieko na jego oku dugo wydawao
si czem cakiem niesamowitem, to jednak szerokie
bary i skata »laga«, nieodstpna towarzyszka Rewakowicza budziy naleyty respekt. Reszty dokona familiarny sposób postpowania redaktora i wycie si we wszystkie smutki i radoci yczakowa.
Nikt tak jak on niepotrafi zrozumie psychologi
przekupek i andrusów, nikt ich tak rycho nie pozna osobicie i kadego z osobna. Orzeczono tedy
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jednogonie na caym yczaKowie,

e to jaki

cliop«, a tak pierwszy dziennikarz

w

»fajny

tych stronacli

sta si równoczenie najpopularniejsz osobistoci,
której piosenki nawet piewano w gucie:

o

„Wszystkie ryby pozdychali
»

A
w.

Tylko Rybakowicz zosta.

sam redaktor siedzia na wysokoci cerkwi

Piotra

Pawa, majc po

i

jednej stronie puste

poza Kaiserwaldem, z drugiej za
i nagie debry
strony jeszcze wtedy sielank przedmiejsk.
Okolica, gdzie obecnie stoi dworek Rewako
wiczów (ul. yczakowska 91) za dawny cli czasów
bya zupenie formaln wsi, zczona z nazwiskiem
najsynniejszego burmistrza lwowskiego z XVII.
wieku dra Marcina Kampiana. Otrzymawszy za niewielkim czynszem od miasta puste tutejsze obszary

wzdu

drogi

Gliniaskiej,

osiado

zaoy

Kampian
nazwa Wulk

z chopami czynszowymi i
Kampianowsk. Dwukrotny najazd Chmielnickiego,
a. potem turecki w r. 1672 zmiót osad z powierzchni

e

tak,
za czasów Sobieskiego pustka tutaj
urozmaicona tylko gdzieniegdzie ogrodami
i polami uprawnemi.
Wyniose jednak i dominujce nad miastem
pooenie, zwrócio w te strony oczy Jana Sobiewystawienie tutaj szaskiego, który zrozumia,
ców, albo warownego obozu, mogoby powstrzyma

ziemi,

bya,

e

skutecznie od
z

Lwowa

najazd nieprzyjacielski.

To te, gdy w r. 1674 widmo nowej wojny
Turcj uwiso nad Lwowem, zarzdzi król ob-

w^arowanie caej okolicy wówczas kocioa, a dziNa robotach tych
siaj cerkwi w. Piotra i Pawa.
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zaleao mu tak

Lwowa

bardzo,

e

osobicie przyby

do

dla ich nadzorowania, a zabawiwszy wszyst-

w miecie, pojeclia na miejsce tam
koo kocioa, w kapucianym ogrodzie, zamieszka
na stae w namiocie póciennym. Zdaje si, e ów
ogród kapuciany lea na miejscu dzisiejszej realkiego godzin

i

noci Rewakowiczów, tem

czy

bardziej,

to miejsce
dycja miejscowa
nie króla Jana Sobieskiego.

Królewska jednak
ogrodzie omal

e

si

nie

e
z

niejasna tra-

pobytem wa-

sielanka w kapucianym
skoczya tragicznie. Pewnej

bowiem nocy zabieg do namiotu królewskiego wilk
pobliskiego lasu i zagryz pachoka, trzymajcego
stra przy królu. Skutkiem powstaego haasu król
si obudzi i w ten sposób szczliwie mierci uniz

kn.
Dziwne

to,

w

byy czasy,
sypiali w nam o-

dzisiejszem pojciu,

kiedy na yczakowie królowie
wilki sobie chodziy bez ceremonji.
tach
ostatnich czasach przed Henrykiem Rewakowiczem, domek z ogrodem rodzcym do czterdziestu korcy kartofli rocznie, stanowi mieszkanie
ks. Wasylewskiego, proboszcza cerkwi w. Piotra
wygnaca chemskiego, póniej przez
i
i Pawa
czas krótki by wasnoci yda Goldberga, od któzwabiony
tego odkupi go wanie Rewakowicz,
sielankowem pooeniem miejsca i sielank yczakowsk, która kwita jeszcze naonczas w caej
i

W

sn

peni.

Bo
letniego

byo

dugoredaktora »Kurjera lwowskiego*. Czowiek
dziwnie

tpicy gronem

sielskiem usposobienie

piórem wszelkie plugastwo na ca-
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ej przestrzeni dwojga królestw wraz z wielkiem
ksistwem krakowskiem, pdzcy ycie gorczkowe
i

pospieszne

wród maszyn

drukarskich,

w

tumie

interesentów, na wszelakiem polu pracy publicznej,

byo

niem zgromadzenie przedwyborcze, czy te
towarzystwo dobroczynne lub kulturalne, ten dziennikarz, który jak wierny pies sta na stray kadego prawa narodowego, jak grom spada na kade
bezprawie
by agodny jak dziecko, tkliwy jak
moda panienka, zawsze peen szlachetnego uniesienia i sentymentu.
I o piastowym marzy ywocie czowiek, który
kilkadziesit procesów prasowyci mia na swoici
barkacli, którego nazwisko sztandarem byo cywilnej odwagi i niezomnoci przekona, którego z caej duszy nienawidzia galicyjska korrupcja i kotuczy

—

nerja.

A sam nawet nie zawsze zacliodzi do swojego
piastowego zauka na yczakowie,
yciu bujnem
i gwarnem u progu autonomicznych
i konstytucyjnyci rzdów, w tem amaniu si z reakcj, w przygotowaniu i organizowaniu walki ornej w szedziesitym trzecim roku, a potem w opiece nad
rozbitkami z powstania, Henryk Rewackowicz wy-

W

bitny

bra udzia, sam onierz

polski, taki dobry,

wa-

wy syn swojego czasu i epoki. Wic w lokalu redakcyjnym, wic w kawarnianym dymie, na schadzkaci prywatnyci, tajemnych, konspiracyjnych py-

no

to

ycie bujne polskiego dziennikarza, który

wszystkiem by musia i literatem, publicyst i spoecznym dziaaczem, pracownikiem pióra i czowie-

kiem czynu.
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Takim

by

czowiek, który do cna zrozumia:
bezlitosnym by dla
wszelkiego rodzaju >szwajnogów« a równoczenie
tak lgn do ludzi, tyle mia dla nich dobrego, szczerego umiechu, co go aden zimny podmuch zgasi
nie umia.
ludzk nawzajem posiad redaktor.
I
rzadkich chwilach ycia, które mu witem byy
i uroczystoci, jak jubileusz dwudziestopicioletniej
pracy dziennikarskiej, lub srebrne wesele, mnogie
rzesze obywatelskie spieszyy do niskiego domku na
górnym yczakowie i tam, w starej, dobrej atmosferze, pod portretami ukasiskiego i Poniatowskiego,
pod zegarem grajcym starowieckie kuranty, yczenia mu skadano serdeczne i huczne od samego
rana do pónej nocy. Czciej jednake aoba padaa na zaciszne ustronie. mier ony, najstarszego

i

przejrza

W

ludzk kanali,

mio

dwu ziciów przey p. Rewakowicz, dopóki
nie pochyli jak db zamany
dopóki nie
zajania w czarnym witecznym upanie, wród
wiec jarzcych, na katafalku.
Zosta te w swojej dzielnicy. Na yczakowskim cmentarzu grób jego, a starej, wdowiej Rewa-

syna,

si sam

i

kowiczówce ostatnie dnie

ju

kich stron odsoniona, czeka

now

pisane.

a

Dzi, ze wszyst-

przez

wytycz, a na

redaktorski

kamienice
komfortem.
azienkami,
nowe powstan... z elektryk,
Bo komfortuje si yczaków w ostatnich czasach bardzo gwatownie i bardzo pospiesznie i to
od chwili, gdy pewnego letniego wieczora w r. 1894
tramwaj elektryczny stan na wysokoci cerkwi w.

ogród ulic

Piotra

i

niej

Pawa.
29
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T chwil przeomow w yciu swojem powita
yczaków przewanie w

bielinie. Bo starym zwyczajem zaraz z wieczora wszystko ju byo upione
na przedmieciu i z
si porwao, aeby zobaczy dziwowisko. Jedynie tylko z szynku Lernera
na wzgórzu, dzi splantowanem, gdzie bya stacja
klimatyczna dla wicej spragnionych yczakowian,
wysypaa si grupka ciekawych, a wród nich synna
Skorobecka, rozgoryczona tem,
jej, drkarz
straci
Podwala,
gotów
z
zarobek z powodu wprowadzenia nowych rodków lokomocji.

oa

e

Niemoliwa do wykonania

m

propozycja,

któr

pani Skorobecka uczynia w tej wanej dla yczakowa chwili tramwajowi elektrycznemu, bya ostatnim
wyrazem reakcji na rzecz sielankowego charakteru
miejsca,

któremu miejska

wszystkie lokalne

inwazja

wnet odebraa

waciwoci.

nowi ludzie, nowi lokatorowie, a zacny
pan Micha Huk, który wracajc póniej nieco ze
wspomnianej wyej stacji klimatycznej, nie poznawa
zwykle znajomych i kadego przechodnia zaczepia
sowami: > widz szlachetno oblicza i godno
w postpowaniu, ale nazwiska nie znam« otó ten
pan Micha Huk coraz mniej zacz poznawa ludzi
na yczakowie, coraz wicej obcych twarzy bez
szlachetnoci oblicza spotyka,
sam poszed.... na
yczakowskie mogiy.
Przyszli

—

a

*^^^^=
^^
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XII.

ZOFIÓWKA

— ELAZNA WODA.

Kada strona Lwowa miaa z pocztkiem dziewitnastego wieku s3vojego mecenasa. Znamy ju
ich wszystkich Wgleskiego, Wronowskiego, Cetnera, Kortuma, Lonszana, a do ich liczby przybywa
obecnie Jan Lukiewicz, który wprawdzie ogrodowi
na Zofiówce nie nada swego nazwiska, ale natomiast
zapisa si wiekuicie, jako hojny fundator posagów
:

dla biednych panienek.

Jan Lukiewicz, waciciel dóbr i sekretarz sdu
apelacyjnego we Lwowie, by wacicielem Zofiówki.

Rozkochany

w piknem

jej

pooeniu, pobudzony

tradycj, która opowiadaa, jakoby tutaj by niegdy
obóz hajdamacki, czy Doroszeki, dba Lukiewicz
bardzo o swoj posiado, urzdzi w niej ogród

owocowy
zwyczajem wspóczesnym przyjmowa
w domu swoim liczne towarzystwo, na wzór rzymskiego Mecenasa. Po bezpotomnej mierci w r. 1817
zapisa majtek cay na rzecz fundacji posagowej
i odtd kadego roku w dniu imienin hojnego fundatora odbywa si w kocióku w. Zofji losowanie
i

29*
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z wielk a rzewn uroczystoci, które)
staroytne drzewa, otaczajce kocióek, duo dodaj

posagów
i

niezwykego uroku.

Kocióek w.

fundowany z pocztkiem
siedmnastego wieku przez mieszczank lwowsk
'Zofi Hannlow, jest rodkowym punktem caej,
przelicznej okolicy poprzez plac powystawowy,
park Kiliskiego
do elaznej Wody, wzgldnie
do Krasuczyna i Snopkowa.
Przyroda lwowska jakby si wysilia, aeby t
Zofji

a

a

wielk przestrze ubra we wszystkie cechy
rakterystyczne, których

kady

obcy.

zuickiego

Jest

tam

ogrodu, jest

cha-

naszemu zazdroci
Pohulanki i gwar Je-

miastu
cisza

powaga dawnych

tradycji

mieszczaskich
urok »Kaiserwaldu«, jest wreszcie
wspomnienie dawnych lwowskich majówek, z zapachem kwargli i piwa.
Z tem wszystkiem jednak jest to dzielnica teraniejszoci i przyszoci, modna w caem tego sowa
i

znaczeniu,

nowej

i

tumnie zwiedzana,
will

eleganckich,

siedlisko plagi festyostatni

wyraz

sztuki

pobogosawionego ju
przez przyrod uczynia jedn z najwikszych osobliwoci Lwowa.
Ale to wszystko jest dzieem lat ostatnich.
Park Kiliskiego i plac powystawowy powsta nieogrodniczej, która z miejsca

m al w oczach naszych. Jeszcze

przed laty dwudziestu

bya w tem miejscu pustka romantyczna, nieprzebyty
splot wwozów, jarów, gliniastych wydm, siedliska
wóczgów, a czasami widownia
harców krewkiej modziey, która bez adnego nadzoru starszych wiczya si w strzelaniu z broni
wszelakiego rodzaju

z
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urzdzaa ulubione onego czasu zabawy
w » andarma zbója «. Opuszczony fort austrjacki
by jedynym ladem rki ludzkiej. Dopiero na kilka
lat przed wystaw krajow z r. 1894 pocz magistrat zalesia pustkowia, a sama wystawa dokonaa
palnej

i

i

reszty.

Plac powystawowy jednak i park Kiliskiego
dopiero dla przyszego kronikarza lwowskiego przedwarto wspomnienia. Dzisiaj zanadto
stawia

bd

tam wre ycie, za czsto opisuj je reporterzy i fejetonici, zaduo tamtdy chodzi par zakochanyci
i zbyt czsto wreszcie wyznacza tam sobie schadzk

cay Lwów

elegancki,

aeby

to

wszystko

bra byo

mona

pod ktem wiecznoci.
Trzeba albo samemu chodzi i wymyla na
festyny, gra w koo szczcia, obraca si na karuzelu, obserwowa wzloty balonów i aeroplanów,
sucha muzyki, karmi si kiebaskami, wzdycha
do ksiyca, albo te da wszystkiemu spokój i wynosi si czemprdzej precz z piknego towarzystwa,
które wspomnie nie lubi, bo one
przywilejem...

s

staroci.

Ju

prdzej Zofiówka. Tam wieczorami czarna
pokryta kopuami drzew wielkich i rozrosych, tam smtek
strach blady przelatuje poprzez konary drzewne, tam bolesna ironia... zakad
dla ciemnych w przeliczaem sonecznem pooeniu,
tam wreszcie secesja i tandeta lwowskich kamienic
najnowszych wara si
w ywe ciao poetycznego ustronia.
I wiele drzew pado od gorczki budowlanej,
chocia co prawda drzewa tutejsze zawsze miay osojest

cisza,

i

a
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bliwe szczcie do... siekiery. Akta Archiwum miejskiego zachoway bardzo ciekawy i charakterystyczny obrazek z roku 1746, kiedy to magistrat
rugowa posiadacza Persenkówki, Jana Wilczka,
z asystencj wojskow. Otó ów Wilczek oblicza
szkody lene, poczynione wanie w okolicich dzisiejszej Zofiówki:

Naprzód
i

chopów

»ludzi

przez

rzemielników
potami spalonymi,

kilkadziesit

tygodni

z

6,

wycili lasu fur 150. Dalej przez onierzy sprowadzonych i na Persenkówce lokowanych przez tygodni
nierzdnic, które na

kad

noc na Persensprowadzane
wielkim i zbytecznym ogniem palc, rujnowany by
las i przez tyche onierzy przedawany zostawa
i dla
porucznika i dla innych onierzy przez cay
czas bytnoci do gospód ustawicznie wywoony^
14, dla

kówk z gospod

przedmiejskich

byway

najmniej fur 500.

»Sadowina nowo zafundow^ana take zrujnoa przy sposobnoci » gospodarza starego
rózgami tak zbito i kilkanacie niedziel lee, a jak
mówi ruski miesic smarowa si musia i dotd

wana «

kawenczeje.c

Drzewa
niany

ju

szcy

w

ostatecznie

podrosy na nowo, a wspom-

tylekrotnie nasz informator z

^Rozmaitociach*

widzia

1825 pina Zofiówce
r.

owoce i czu »chód przyjemny «.
Wspomnienie Jana ukiewicza byo tu jeszcze wówsoczyste

ich

czas bardzo

ywe,

a nasz autor

pamita

sn

dobrze

>owe bogie czasy, kiedy grono dobranych przyjació spieszyo w to miejsce do gocinnego waci-

455

trawi wieczory wród zabawnej
i uczonej rozmowy*.
Jako prawdziwy Lwowianin nie wytrzyma
autor dugo w poetycznym nastroju. Za chwil bowiem widzimy go przy misce mietany, wedug
ciel

tej

wioski,

zasady e: »bdc na wsi, trzeba wiejskie jada
potrawy*. Poniewa »daleka przechadzka wzbudza
dobry apetyt* przeto tylko od czasu do czasu podnosi on oczy z nad miski i widzia przytem gromady Niemek zapijajcych si kaw i robicych
równoczenie... poczochy.

Osdzi

tedy,

e

»adnym

panienkom zawsze adnie*, a nawet lepiej im do
twarzy przy poczosze, anieli >w*ród modnego
próniactwa w oknie z lorynetk w rku, lub z kartami do wykadania kabay*.

W

r. 1839 by
ju na Zofiówce przedsmak...
placu powystawowego. Budowniczy Underka

zaoy

tu mianowicie

ogród publiczny z restauracj, gdzie
obok podmietania mona byo dosta »rostbratle«
na brudnych talerzach, muzyka za ydowska urozi

maicaa pobyt.

W

pierwsze

wille,

które

wnictwa

miejskiego

1841.

r.

i

poczy si

pobudowa
twórca

tu

dyrektor

wznosi
budo-

gmachu skarbkow-

skiego, Salzmann.

Od kocioa w.
Wodzie.

Zofii

na

górzystym

lewo,

zej mona ku elaznej
Miejscowo stosunkowo moda odr. 18C0.

grzbietem,

zalesionym,

i

zaczynaj si jej tradycje. Dyrektor niemieckiej sceny we Lwowie, Franciszek Kratter,
urzdzi tu chwilowo teatr letni. Zreszt do niedawna kpiele w stawku Kamiskiego i maa karczemka, razem z laskiem wznoszcym si ku górze
dopiero
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byy jedyn

atrakcj dla nielicznych wycieczkowców,
te zapomniane strony niedziel.
Jaki tu jednak ruch dawniej panowa, pamitaj
jeszcze starsi ludzie a wród nich p. Leon Herzmanek,
który pozostawi nawet w druku opis wycieczek, gdzie
>rojno i buczuczno, z niakami, koyskami i obfitym

zapdzajcych si w

prowiantem wdrowali Lwowianie nieraz wczesnym
rankiem do elaznej Wody, zalegali haaliwym
obozem polanki i trawniki lene, a wracali pónym
wieczorem w usposobieniu odpowiadajcem indywidualnoci, a bardziej jeszcze iloci wychylonych kwart
czarnego Winnickiego piwa«.
Przed kilku laty gmina miasta Lwowa zakupia
cay ten obszar i od tego czasu nowa rozpocza

si

era dla

tej

dzielnicy.

Era jeszcze nieskoczona

wic przyszo najblisza pokae,
z elazn Wod.

—

co zrobi magistrat

mms\mmmMM\iMmm&m
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CZARTOWSKA SKALA.

Mona gocicem

yczakowskim,

mona drog
i

zawsze si dusza uraduje to biaszlakiem, który wzdyma si i opada jak pier
nadobnej dziewicy, to wreszcie len, wykrtn droyn, pikn jak wymarzone nienia studenta, pod-

Krzywczyck,

a

ym

Bo yczaków zachowa
odtych pagórjeszcze troch
kach, spadzistych wwozach, rozsiadych przy ziemi
chaupkach. Jeszcze si Kaizerwaldu wycity lasek

lotka, lub

panny.

starej

kokieterji na swoich

naszczerzy

resztk

drzewiny, jeszcze

wytrzebionej

gdzie niegdzie gliniaste porysowane parowy, rozpknite garby dadz zudzenie a... wichrów ta"
trzaskich. Tak jest, wirchów smreczystych, bo pewien oryginalny Zakopiaczyk, osiadszy we Lwona ulicy Lenej i powiada,
wie, zamieszka
chodzi wirchami« yczakowskimi i do» rankiem se

e

a

brze

mu

jest.

Jeeli jednak ów oryginalny Zakopiaczyk zato z peaklimatyzuje si na prawd we Lwowie
wnoci nie pójdzie na »Czartowsk ska«, bo to

—

dla

Lwowianina

za

daleko.

Ho

!

ho

!

Czartowska
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skaa! »tae to kawaek drogi «, a czowiek nóg*
swoich nie wygra na loterji przecie, ani nie kupi
na tandecie. Z pewnem wic zgorszeniem patrzy
osiady obywatel na wisusa studenta, co w gronie
kolegów, podobnych jak i on wisusów pdzi, nie
wiedzie po co na Czartowsk ska, nie moe zrozumie manji turystycznej akademika, a ju splunby z indygnacj na widok familji, któraby w niedziel, zamiast si dusi w kurzu placu powystawowego zechciaa odetchn wieem powietrzem lesienickiego boru. Zreszt Lwowianin na samej ulicy
yczakowskiej za duo ma pokus, aby si móg im
gdzie po drodze na mielinie.
oprze i nie
Zaledwie bowiem minie otwarte na ocie podwoje
szynku >pod rakiem* czyli po Iwowsku »pod krebsem« i drugiego przybytku >pod turkiem«, ju go
piwnego »pod gobkami* uderzy ogródka
po przejciu
Piotra restauracja, Kijaka
i pana
za rogatki, vulgo »kopytkowego drga* ju mu
Knosef zdaa »ogrodem zdrowia* powiewa, a bardzo wreszcie hartownej potrzeba woli, aby si oprze
browaru Grunda.
urokowi lesienickiego prazdroju

osi

wo

—

—

Gdy tedy obywatelu lwowski, miniesz jak
Odysseusz owe Scylle i Charybdy, one syreny, co

wabi

zdradziecko

dudami katarynki,

rzpoem
moesz

skrzypiec
sobie

i

rozdtemi

powiedzie,

pierwszy lepszy austrjacki feldfebel:

„es^

gut^

i

jak

ma-

szerowa dalej, a do siódmego supka kilometrowego midzy Lwowem, a Winnikami.
Oh ty lwowski obywatelu Ty, który wo!

!

owym

barytonem

wem naboestwie

—

rycza

—

w

kociele

>chwalcie

ki

na majoumajone!*
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i

tremolando

cign

wreszcie fortissimo

»góry, doliny zielone*

»

chwalcie

cieniste

i

gaiki,

grzmia

róda

krte strumyki* — ty, obywatelu lwowski skr
koo siódmego supka kilometrowego na lewo i popopatrz jak to wszystko chwali Pana Boga^
patrz
jak nawet z najwyszej skay onej »czartowskiej kazalnicy* grzmi pie potna, której gardo twoje
i

—

zapite nigdy
obywatelu

wypiewa

nie

zdoa.

Oh

!

ty lwowski

I jeszcze popatrz na róda, zakrty, wyboje,
na skaliste zomy, na lene zauki, na cay wreszcie majestat
>Czartowskiej
skay*, aby pozna
i zrozumia, co jest czar przyrody, jej umiech sodki, jej

zwalista

powaga

i

ogromnych gazów uta-

jona potga. To nie szatro ceglane, które si pompatycznie kamienic nazywa, ani bruk trembowelskim ciosem wyoony, ani wreszcie ogrodu jezuickiego wydeptana cieka
ale to jest moc i potga, to pikno i uroczne szepty wiosny, to po-

—

wana

zboczy,

piew mar-

twy, a tak bardzo dojmujcy. Nie jest

Czartowska

gwara

lasu

i

skalistych

skaa spacerowym ogrodem, ale pobojowiskiem tajemniczych mocy, które si zwary ku górze
tak
i

na zawsze zakrzepy

i

zmartwiay.

To tak, jakby spieniona ziemia wzniosa si
pasmem wzgórzy od Lwowa i sun chciaa
wzdu yczakowskiego gocica, na Winniki. Co j.
nagle

w

do e

drodze wstrzymao, niewiadomo,
tu nad
si nagle przyczókiem wzniesio-

Lesienicami urywa

nym
t.

z

do 418 metrów ponad poziom morza i tworzy
z. » Czartowska ska*. Jest to
najwyszy punkt
caej okolicy Lwowa, przewysza go tylko niec
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sam szczyt kopca na wysokim Zamku. Las stary
bukowy podchodzi a po sam wierzchoek wzgórza,
u którego stóp bije mae ródeko, wyej uoyy
si piaski zielonawe, a stromymi zboczami pnie
si wysoka droga a na sam szczyt Czartowskiej
skay.

Pionowo sterczce skay z wapnistego piaskowca odsonite s nagle od pónocy pitrz si
na kilkanacie metrów wysok, pionow skrzesan
cian, któr lud miejscowy powszechnie nazywa
i

^kazalnic czartowsk«. Skaa ta przypomina nieco
podobne wybryki natury w okolicach Pieniak (Wysoki Kamie) i Podkamienia (sup kamienny pod
klasztorem). Poniej skay czartowskiej, na mocno
spadzistym stoku pónocnym rzuci kto przed wiekami > gar « gazów o rozmaitych, czsto fantastycznych formach, objtoci kilku do kilkunastu metrów szeciennych.

gocica yczakowskiego i Winnik
gór las bukowy zwany na mapach
upan«. Tak wic w staroytnym upanie

Od
otula
»

strony

ca t

lasem

sobie i drzemie »Czartowska skaa« nasuchujc
tylko huku rozsadzanych prochem lub kilofami bo-

pi

ków

swoich kamiennych.

Bo Czartowska skaa, od dawna ju, od pómoe duej, karmi wntrzem swojem okodostarcza kamienia kademu, kto ma
drogi,
liczne
wieka a

i

i

prawo zaoy tam kamienioom. Jest to jedyne jej
bogactwo jedyna chluba, bo podczas gdy Wysoki
Zamek lub Piaskowa góra ulokoway swe fundamenta na samym tylko, tak dobrze we Lwowie znapo sam
nym, biaym piasku, Czartowska skaa
i

a
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swój wierzchoek jest kamienna. Bogactwo to jednak
bodaj czy nie stanie si wkrótce przyczyn jej zagady. Ju dzi Czartowska skaa wieci dziurami

wybranego kamienia, a dziury te coraz si powie*
kszaj, coraz bardziej zmieniaj sam posta wzgórza, które dziki dwom kamienioomom, co si wpiy

w

jego ciao, gotowe

nym swym

natural-

zmieni si w paskie, bapodobne do trywialnej, pkatej

nalne wzniesienie,
niewiasty.

znikn niebawem w

majestacie, a

Bywa

zreszt

i

tak na wiecie, ale

mimo

caego szacunku dla uytecznoci kamienioomów,
podobna si oprze wraeniu, e przecie szkoda
tak piknego zabytku przyrody, który od wieków
nadawa krajobrazowi lwowskiemu wybitn, charakterystyczn cech, a sam zasuguje jednak na co
nie

innego, anieli na zatykanie dziur na

moe,

drodze.

By

e

namiestnictwo lwowskie znajdzie jaki sposób zakonserwowania »Czartowskiej skay «, która
zreszt w wykazie przedoonym ministerstwu umiesz*
czon zostaa w rzdzie zabytków przyrody, zasugujcych na ochron. Lwów tak brutalnie i bezwzgldnie rozpiera si i niszczy swoje pikne da
niedawna jeszcze okolice,
czciowe przynajmniej
ratowanie tego, co si bez szkody dla nowoytnych
potrzeb lub koleji Lwów-Podhajce da uratowa,
jest obowizkiem tych, którzy kochaj swoje miasto.

e

choby to nawet troch
Niemcy lwowscy z poowy dziewitnastego wieku bardziej si zachwycali okolic
witeczne dnie wyLwowa, anieli my dzisiaj.
bieray si rodziny biurokratyczne za miasto, rozkaday si wszdzie, gdzie tylko przyroda hojn
Przyzna

i

przykro byo,

trzeba,

e

W
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doni

rozsypaa swe dary

i
poiy si jej urokiem
sentymentalne Niemki, wzdycha nawet filister biurokrata. Z tego sentymentu i z westchnie owych

filisterskich urosa nawet miniaturowa literatura niemiecka, opiewajca okropnym wierszem, paczliwymi tony a z nieodstpnym czarno-ótym sosem pi-

kno
si

Lwowa. Co prawda,
gdy si czyta poetyczne

okolic

robi,

mdo

yfSpaziergdnge eines lemherger Poefen, von
Kisielka^ albo drugie

„Lembergs

i

niedobrze

w gucie
yczaków nach

sielanki

schone

TJmgehungen^

byy, czytay je rozmamane
Niemki i przepojeni piwem ich mowie, a w niedziel biego to wszystko za miasto, zaludniao
skromne wzgórki romantycznemi balladami w stylu
swojego czasu i gdyby nie posunita a do obrzydliwoci ckliwo, monaby czu nawet pewn sympatj dla tych, którzy nie daleko szukali przedmiotów swojego podziwu.
ale zawsze sielanki te

e

Naturalna rzecz,
»Czartowska skaa « wraz
swoj na prawd romantyczn okolic
w pierwszym rzdzie stanowia ródo natchnienia
dla wieszczów lwowskich. Bo co dzi widzimy na
Czartowskiej skale, to tylko szcztki tych cudów
przyrody, które si tu roztaczay jeszcze w pier2

ca

"wszej

poowie dziewitnastego wieku. Wówczas caa

przestrze ku wierzchokowi zasiana bya skaami,
co siwe od staroci, to porose mchem zielonym lub

czerwonawym, wyginay si

w

fantastyczne

niele-

dwie ksztaty. "Widzia w nich niedzielny wycieczkowiec, to formy lwa gotujcego si do skoku,
lub rozpasan architektur djabelskiej kapliczki, zarysy spoczywajcego krokodyla, lub wreszcie ska-
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otoczony krwawemi hjenami.
niebieskiem kwieciem niezapominajek, patrzyy martwo a dumnie na czerwony dach folwarku, co si cieli u podnóa góry,
otarz ofiarny,

listy

skay obrose

Niektóre

malutk chatk

lub

maonków

Baczyskich,

staru-

szków, których publiczno lwowska nazywaa Filomenem i Baucyd, lub wreszcie na cay ogromny
obszar, który od widnokrga do widnokrga roi
si wioskami o »dziwnie zakrojonych ksztatachc
i panoram Lwowa wraz z lewkiem na wiey ratuszowej i majestatycznemi kopuami w. Jura, A dalej tajemnicze groty, jakie zwaliska, niby to mury
Cyklopów, jakie przejcia podziemne, a nad tem
wszystkiem niepodzielnie panujce trz^ olbrzymich
rozmiarów gazy yse i nagie i
potworne w tej
swojej nagoci, na której turysta i wycieczkowiec
chtnie ry swe nazwisko i scyzorykiem uwiecznia
pobyt swój na Czartowskiej skale.
Równie i sama nazwa tego uroczyska podniecaa fantazj romantyków lwowskich z pierwszej
poowy dziewitnastego wieku, napeniajc take
zgroz pobone wacicielki caego obszaru w osobach lwowskiego konwentu Benedyktynek. Dlaczego
wanie »czartow« miaa by ta skaa, skd jej

a

takie

bezbone miano?

serwowa

I tutaj

wanie mona

zaob-

bardzo ciekawe zjawisko jak dalek

bya

od ycia od otoczenia grupa Niemców, nadajcych
ton ówczesnemu Lwowowi. Bo przecie pierwszy
i

lepszy

w

W

chop

z

Lesienic

sposób, dla gadki

byby wytumaczy t nazw
ludowej,

chodzi sobie

jeszcze

stanowczy

i

jasny.

djabami niszej rangi
swobodnie po wiecie, a nawet

czasach kiedy Lucyper

z
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okazywa si gupszym od

byy

takie figle

niejednego wieniaka^
czartowskie psoty na porzdku

i

dziennym.

Bra

moe

dla

sportu,

ska,

o której

»kamyczek« i dla zabawy,
rzuca nim na drugiego djaba^
swego zawodowego koleg. Co djabu > kamyczek «,
to czowiekowi wielka skaa. A czasami »kamyczek«
upad sobie gdzie przypadkowo i zosta osamotnion
czart

dziecko

kade

wie przecie,

e

to

czartowska sprawa.

Mogo by

i

tak.

e

nieczysty

duch czasami

si zgniewa, co mu tam przyszo do ba rogatego
i pocz si biesi. To on wtedy drzewa wydziera
z

korzeniami, na rozstajnych drogach wichr skrca
a gdy si zapamita, to skay

w djabelskie myce,

wydziera i nosi je, nosi a skada na jedno miejsi cakiem umczy i uspokoi. Ot i caa
geneza nazwy Czartowskiej skay, do której szanowny profesor omnicki, znany i wytrway geolog
doda moe jeszcze okrelenie, kiedy mniej wicej te
figle djabelskie poruszyy okolic póniejszej wioski
sce,

a

Lesienic

— w

epoce dyluwialnej, czy

te denuda-

cyjnej.

Ale wieszczom lwowskim geologia z folklorem
wystarczay wcale. Oni musieli si jeszcze skompromitowa zupen ignorancj historji. Wsiad wic
niejaki F. K, Salomon w r. 1822 na pegaza, który
lekkoci swoj i powiewnymi loty przypomina
troch perszeroskie konie od wozów meblowych
i popeni ponur balad o Czartowskiej skale. Czego
tam niema w tej balladzie, któr nastpnie inny
jaki wieszcz lwowski przyswoi literaturze polskiej
Na Czartowskiej skale »wznosi swe czoo Igora gród
nie

46:

dawny < otoczony

przez

W

»pospne dby«.

nim

mieszka Igor okrutny, co >nie uklka przed cnoty
obliczem« a obok brat jego Woodar^ który mia

znowu

ten

e

wypadek,

»srogo

mu

zrani

serce

wdzik niewieci «, Rana bya tak cika, e »nasz
rycerz wzdycha bez ustanku, czu niepokoje sodi

kie boleci «.

synca

Bya to jednak cakiem
ponty«, do

czarownej

z

poprostu
której

»

Adela,

Woodar

przez kilka zwrotek ballady przemawia stylem

ko-

mae-

>Nowej Heloizy «, pojmuje j w
stwo, co znowu niepodoba si Igorowi. Potem kie-

chanków
basi

w

z

si wszystko

w prawdziw

•}>Mordgeschichte<i^j

kozakami w zmowie* jaki
wgierski Rasyn Igora, Fedor, ba nawet
koczy niepoledni graj rol. Koczy si wszystko
zamordowaniem kochanka Woodara, w tym chyba
celu,
aby osamotniona Adela moga pój »klaFedor
sztorne zami zlewa mury*, a morderca
pod Buskiem
Glinianami w wojnie z Rakoczym
odpokutowa swe winy. Naturalnie >zdradny Igor
»rzuca si wcieky na ska urwiska, ze zamkowej
wiey*, a nieprzyjaciele burz zamek cay tak,
nawet kamie nie pozosta na kamieniu.
O ile jednak ten domorosy Walter Scott by
której

»dziki Tatar z

ksi

i

e

e

niewinne skay zaludni
zbrodni, o tyle drugi wieszcz
lwowski, który w kilkadziesit lat póniej opiewa
dzieje Czartowskiej skay, nie zada sobie nawet tyle
fatygi, aby si zdoby na samoistny pomys. Oto
w 36 zwrotkach, drukowanych na cierpliwym papierze ^Przyjaciela domowego*, opowiedzia t sam
historj, tylko innym, wicej bohaterskim wierszem,
o tyle

oryginalnym,

czuymi kochankami

i

30
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nadajc bohaterom tym samym, inne, ju w sentymentalnym stylu swojej epoki, imiona. Woodar
nazywa si u niego Bojanem, czua Adela Budzisaw, Fedor Teodorem, a zreszt ta sama mordercza historja, z tymi samymi nonsensami i niedorzecznociami.

Obok

poezji stana godnie równie i historjolwowska. Synny >historyk« i >heraldyk<
lwowski, którego dzieje ywota i prac opisa niedawno szczegóowo dr. Ostaszewski-Baraski
ów
Ludwik Zieliski, co bez zajknienia potrafi na
danie odnale dyplom Kazimierza Wielkiego, nadajcy danej osobie tytu hrabiego (!), ten >literata«
w dawnem Iwowskiem tego sowa znaczeniu, ogldnwszy Czartowsk ska od »stóp do gów«, rzek
w swojem pisemku »Lwowianinie«: »To ruiny pogaskiego zamku, przed r. 800 ery chrzecijaskiej,
stawianego w on czas, gdy miano zwyczaj
w skale wykowa, lub z nieociosanych bry kamieni
mieszkania sta wia «.*
grafia

—

Kiedy tak »historycy«
powiadali ostatnie

swoje

i

»poeci«

-

lwowscy wy-

sowo nad »Czartowsk

ska«, znajdowaa si ona pod najczulsz opiek
lwowskiego konwentu Benedyktynek, nazwiKuhn. Sielankowa ta ksieni wypisaa w r.
1834 cay tomik niemieckich wierszy [Lemhergs solidne Umgehungen) na cze Czariowskiej skay, a na jej
ksieni

skiem

wystawia »wityni muz«, czy » wityni
Appolina« dla wygody wycieczkowców. Ta wity-

szczycie

nia muz,

dachem

i

bya po prostu altank, ze szpiczastym
niewielk werand, ale zawsze wiadczya

bardzo dodatnio o

zmyle estetycznym

ksieni, która

Czartowska Skala

ok.

r.

1840.
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amatorów piknych widoków wystawia jeszcze
wygodne barjery schody
na sam szczyt skay.
tych te czasach j>Czartowska skaa* bya
najulubieszem miejscem wycieczkowem Lwowian.
Roio si tedy od wycieczkowców, a omnibus^
który podówczas kursowa midzy Lwowem a Winnikami, uatwia znacznie komunikacj. Naleaa
nawet po trosze do dobrego tonu
mie na stole
u siebie, lub na komodzie byszczce barw bursztynu kamyki z Czartowskiej skay, które chtnie
rozdawali robotnicy, pracujcy przy kamienioomie;
Kamyki te, róne odmiany formy wapienia, róowiy si czasami krwi ludzk, gdy rabulistyczny
sposób wydobywania kamienia i nieostrone obchodzenie si z prochem przy rozsadzaniu ska kosztoway niejedno ycie ludzkie. Jeeli wic kiedy
Czartowska skaa usprawiedliwiaa swe piekielnemiano, to wówczas, gdy huk pkajcych ska i obdla

a

i

W

i

latywanie rumowiska, tyle
uniesie u ksieni Kuhn.

wywoywao poetycznych

Ale nietylko ksieni Kuhn szukaa w fantastyk
cznych ksztatach Czartowskiej skay i na pobliskimfolwarku lesienickim sielanki piewnej i rozkosznej,
zdaa od chóru zakonnego i monotonnych brewianaszych ju bowiem czasach mówiono durzów.

o

W

o innej sielance,

w

której

rol

zwykem powodzeniem odgrywaa

pasterki z nie-

siostra Kolumba,.

kiedy indziej znowu staruszki zakonnice tam reszt
dni swoich spdzay na askawym chlebie. Lesienice bowiem razem z caym obszarem Czartowskieji
skay, nale ju od siedmnastego wieku poczwszy, do lwowskiego konwentu Benedyktynek, któ-

'='*=^*^^

Czartowska skala

w

dzisiejszym stanie.
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remu je wniosa w posagu zaoycielka klasztoru
Katarzyna Saporowska. Dla starszych generacji
zakonnych jednak bya »Czartowska skaa« zna^
cznem utrapieniem, a to z powodu opryszków i rozbójników, którzy w jej grotach i zomach mieli siei
grasowali po starym trakcie gliniaskim.
Jeszczeby moga ta skaa wspomnie nieco o przedliska

cigajcych pod

stopami wojskach kozackich
na gruncie krzywczyckim,.
oznaczanym po dzi dzie na mapach, jako »Taboryc, stay obozowiskiem.
zreszt jeden >wycieczkowiec«, który wród najwikszej nieycy przepdzi dzie cay na »Czartowskiej zkale", ale to staosi jeszcze w r. 1695, wic i wycieczka miaa zgoa,
inne cele, anieli dzisiejsze spacery. Wanie bowiem wówczas rozesza si po Lwowie wie o nadcigajcej hordzie Tatarów, a hetman Jabonowski,
dowódca siy zbrojnej lwowskiej, wypatrywa stamtd, którymi szlakami pójdzie nieprzyjaciel i z której
strony najpierw una gorejcych wiosek zaznaczy
krwaw jego drog.
Skoro jednak mowa o poarach, to nie zawadzi wspomnie,
by jeden poar w ubiegyclii
wiekach, który w zwizku z »Czartowsk ska «,.
odbi si fatalnie na badaniach nad pocztkiem
roku mianowicie 1259*
Lwowa i jego zaoeniem.
miasto Chem nawiedzone zostao tak strasznym
poarem,
jak powiada najstarszy ruski kronikarz

i

jej

tatarskich, które opodal,

By

e

W

e

i

»ze

Lwowa patrzcy

ognia*.

Jest

to

o istnieniu Lwowa,

p.

prof.

widzieli

pierwsza
a na

Szaraniewicz,

un

od wielkiegowzmianka-

historyczna
jej

e

podstawie

rozumowa

pierwotny,

najstarsz)r
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Lwów lee musia

na

»

Czartowskiej skale*,

gdy

we Lwowie najwysze,

byoby to jedyne miejsce
skdby mona byo widzie

un

tak odlegego po-

aru. Hipoteza, na tak kruchych podstawach oparta,
nie moga si osta. Zarzuci j i sam prof. Szaraniewicz, a inni historycy wykazali,

e

to niekonie-

samego miasta, czy zamku musiano poar
widzie. Kto sobie poszed za miasto, gdzie na wyniose miejsce i tam zobaczy un, to z najwiksz
poar by widzialny przeracj móg powiedzie,

cznie z

e

cie

ze

Lwowa.

Kwestja jednakowo, czy na >Czartowskiej
skale* nie sta dawnymi czasy jaki zamek, zajmowaa dugo romantyczne umysy z pierwszej poowy ubiegego stulecia. Naturalnie bzdury lwowskich
poetów nie mog by brane w rachub, jest jednak

do

wiadectwo brzmice
Wspomniana mianowicie ksieni

jedno
o

koleance swojej

która

yjc
na

widziaa

zakonnej,

wiarygodnie.

jakiej

kocem omnastego

z

»Czartowskiej

—

Kuhn opowiada

skale«

Gertrudzie,

wieku,

jakoby

resztki

murów

zwaliska jakiego zamku. Jeeli to nie jest fantapoprzezja histeryczki, toby mona przypuci,

i

e

dni waciciele »Czartowskiej skay*,

zanim jeszcze

przesza ona na wasno konwentu, posiadali tam
jaki zameczek lub stranic
Jakkolwiek si jednak miay rzeczy w przeszoci, to w niczem to nie zmienia stanu obecnego,
»Czartowskiej skale* grozi zagada. Jeeli tak

e

kamienioomami tamtejszymi, to ju
bdzie ona nalee do rzdu wspo-

dalej pójdzie z

za

lat

mnie.

kilka

A

szkoda!
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Szkoda
ostatnio

miejsca

piknego,

mitkow wmurowaa—
i

na którem krzy
i
tablic patablic rozbit przez wroga

zatkna lwowska »Gwiazda«

znowu wmurowan.
Szkoda »Czartowskiej skay «.
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