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PRZEDMOWA.

Wród nielicznego grona naszych pisarzy ko-

cielnych jedno z wybitniejszych miejsc zajmuje autor

niniejszej podróy.

Ks. Antoni Brykczyski urodzi si dnia 23

maja 1843 r. we wsi Ossie powiatu Opoczyskie-

go, dziedzicznej wasnoci rodziców jego: Stanisawa

i Wandy z hrabiów Zamoyskich.

Pierwsze nauki pobiera najprzód w Biaej po-

dlaskiej, potem w gimnazyum Realnem w Warsza-

wie, które ukoczy w r. 1860.

Czujc powoanie do stanu duchownego, zaraz

w nastpnym roku wstpi do seminaryum w Kiel-

cach, a po trzech latach by wysiany do Akade-

mii Duchownej w Warszawie.

Po zniesieniu Akademii warszawskiej w r. 1867,

jako wzorowego ucznia wysano go do Petersburga

na dokoczenie studyów, zkd wkrótce powróci ge

stopnier kandydata teologii,



Od r. 1868 '^izes lat dwanacie by profesorem

seminaryum w Pocku, gdzie wykada jzyk i lite-

ratur polsl^, nauk wymowy, iistory powszechn

i kocieln, wreszcie teologi dogmatyczn.

Jednoczenie rozpocz prac autorsk w „Prze-

gldzie Katolickim" i w „Korespondencie pockim",

oraz wydawa oddzielnie broszurki, natchnione zawsze

myl moralnego podniesienia ludu.

Nale do nich:

1) „Gawdy ogrodnicze", w dwóch czciach,

dwukrotnie wydane;

2) „Legendy, czyli pobone podania";

3) „Opowiadania pana Jacentego o w. Stani-

sawie";

4) „Praktyczna nauka rachunku sumienia";

5) „O wzajemnych obowizkach panów i sug"

(dwa wydania);

6) „Krzy Goworowski";

7) „Chorych nawiedza*.

W chwilach wolnych od zaj pasterskich zaj-

mowa si ks. Brykczyski poszukiwaniami w dzie-

dzinie archeologii przedhistorycznej, z których spra-

wozdania przesya Akademii Umiejtnoci w Krako-

wie. Zyskay mu one tytu czonka Komisyi arclieo-

logicznej teje Akademii.

Je:.t te ks. Brykczyski czonkiem Komisyi



sztuki, poniewai i równa, albo i wiksz gorliwoci

zajmowa si artystyczn stron wity.
Ju podczas pobytu w seminaryum studyowa

ten przedmiot, gównie za od ceasu zostania pro-

boszczem w Paukacii, w dekanacie ciechanowskim,

w r 1880, zwróci uwag na niedostateczne uwzgl-

dnianie estetyki w naszej sztuce kocielnej i na brak

odpowiedniego w tym duchu podrcznika dla kapa-

nów. Z t myl wyda:

1) „Dom Boy" (2 edycye);

2) „Otarz chrzeciaski";

3) „O naczyniach eucharystycznych";

4) „Ikonografia chrzeciaska" (pierwsza w j-

zyku polskim);

5) „Kilka sów o polichromii kocioów".

Stara si te z zabytkami naszej sztuki kociel-

nej zaznajamia obcych i w t3'm celu drukowa swo-

je prace „O otarzu Wita Stwosza w Krakowie",

„O drzwiach katedry gnienieskiej" i t. p. w czaso-

pimie francuskiem „L'Art Chrtien".

Nie poprzestajc na kompiJacyi prac obcych, od-

bywa ks. Brykczyski liczne podróe po Belgii, Fran-

cyi, Austryi i Woszech, w których zbiera mate-

ryay dotyczce sztuki kocielnej.

Owocem ' takiej podróy do Woch, odbytej

w r. 1897, jest wanie dzidko obecne.

Dajemy je prenumeratorom naszym raz dlatego,



6

2 kwestye sztuki wogóle dotychczas zaniedbane

^y^y w„ Bibliotece", a powtóre poniewa i duchownym

naszym czytelnikom naley si uwzgldnienie ich po-

trzeb.

Zreszt nie jestto praca szkolarska, którby tyl-

ko specyalici czyta mogli. Zarówno dla znajcych

Wochy, jak i dla tych, którzy w ojczynie Danta

nie byli, bdzie ona pouczajc wskazówk, a moe
i przyjemn rozrywk.

Zaczone ilustracye dotycz wycznie kocio-

ów woskich. Poniewa za pikny kraj pomaracz

i cyprysów i wieckie posiada zabytki wszechwia-

towego znaczenia, postaramy si wkrótce w innym

tomie „Biblioteki", obficie ilustrowanym, brak ten za-

peni.

Ks. Brykczyski jest od r. 1882 proboszczem

w Goworowie i na tern stanowisku, oprócz wyej

wymienionych, wyda cay szereg broszur czysto

religijnej treci. Jest te wspópracownikiem kilku

pism, z których kierunkiem sympatyzuje, a mianowi-

cie: „Sowa", „Biesiady Literackiej" i „Kroniki Ro-

dzinnej".

Julian Ochorowicz.



r.

Wenecya.

Gdy po 12-tu godz. podróy pocigiem byskawi-

cznym ze Lwowa do Wiednia! 16 popiesznym z Wie-

dnia do Wenecyi stanem wreszcie w grodzie w.
Marka, bya wanie pónoc. Noc ciemna, ciclia

—

gondola czarna, do której wsiadem—przecige nawoy-

wania wioarzy wród ciemnycli, czarnycti zauków,

spokojne koysanie gondoli i lekkie tylko, jakby umy-

lnie ostrone uderzanie wiosem, wród spokoju prze-

rywanego jedynie dalek jak serenad, nie tylko

uspakajajco wpyny na rozszalae zmczeniem i nie-

cierpliwoci nerwy, ale nasuny mi myl, e w ta-

kici warunkaci fizycznych hstorya Wenecyi musia-

a by tak, jak bya. To morze musiao do niej

sprowadzi bogactwo, bogactwo pych—pycha nadu-

ycia wadzy; pod takiem niebem musiay powsta te

liczne arcydziea sztuki, a z drugiej znów strony,

gdzie, jeeli nie pod takiem wanie niebem i w ta-

kich zaukach, musiay si rozlega pikne serenady,

a zbrodnie miosne i polityczne popenia?

Gdy nazajutrz otworzyem okno, uderzy mnie



widok czysto wenecki. U góry niebo ciemno-blkitne

i na tle jego zloty anio z dzwonnicy w. Marka, na-

przeciwko za may domek, z maem oknem i malut-

kim balkonikiem, z rozwieszon suszc si bielizn.

Ze wstrtem wic odwróciwszy oczy od tego, co

szpetne a przykre, z luboci znów je zwróciem na

onego zotego anioa, który mi si sta przewodnikiem

w \v3xieczkach w dziedzinie pikna.

Oto z ciemnej a wakiej uliczki wycliodz ze

swym nieodstpnym cicerone na plac jasny, pikny,

wspaniay. Skoro spojrzaem przed siebie i na tle

bkitnem zobaczyem one biae anioy ze zocistemi

skrzydami, one mozaiki cudnemi barwy na zocistem

tle drgajce, one przepikne marmury i alabastry

i z nich cian ogromy i kolumn lasy, i wiat cay

posgów, a wporód tego caego przepychu dumne-

go lwa w. Marka, chciaem wród placu pa na

kolana i Bogu za to podzikowa, e mi da one dzi-

wy a cuda zobaczy. I kilkakrotnie oglda si za

mn mój przewodnik, a ja staem i staem i poiem

wzrok onemi piknociami, a wreszcie oniemielony,

upokorzony, wszedem do wntrza i uklkem na tym

samym marmurze, na którym dumny Rudobrody na-

stpcy w. Piotra si pokoni.

To miejsce przedsionkiem dopiero, a jednak

strop jego pokryty mozaik na tle zotem takjasnem,

jak gdyby szereg wieków caych nie mia naruszy

jego cudnego poysku. Jeeli taki jest przedsionek,

to có dopiero mówi o wntrzu? Tam niebo cae

anioów i witych, czy to o sztywnych bizanty.



Wenecva. Koció „delia Salute"
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skich postaciach, czy o udatnych formach Odrodze-
nia, a to wszystko mozaikowe, a tych mozaik czter-

dzieci tysicy stóp kwadratowych.

Na czterech kolumnach z przezroczystego,
a w tysiczne osoby i dziwy rolinnego i zwierzce-
go wiata wyrzebionego alabastru, wznosi si balda-
chim nad wielkim otarzem, od zota i srebra kapi-
cym. Lecz nie zdoae si jeszcze rozpatrze w tych
bogactwach sztuki, gdy oczy twoje razi poysk
kutego zota i drogich kamieni blaski. To pala
d^oro.

W3'obra sobie blach z kutego zota gruboci
tgiej tektury, dug jak otarz, t. j. okoo szeciu o-
kci i ze trzy szerok, na niej emaliowanych wypu-
ko sto kilkadziesit postaci anioów i witych,
a wporód esów i floresów rónobarwnych tysice
drogich kamieni: róowych i biaych pere wielkoci
orzechów woskich, szmaragdów, turkusów, rubinów,
Szafirów. Unikat to bezcenny jako dzieo sztuki^
a wtek szacowny na pi milionów franków. W ta-

ki to sposób doowie Wenecyi z X i XII wieku zdo-
bili swoje kocioy.

Poniewa to pala d'oro nie tylko pod wzgl-
dem bogactwa, ale i jako dzieo sztuki jest na wie-
cie jedynym zabytkiem, a mogem je dokadnie obej-
rze, przeto je tu nieco obszerniej opisz. Skada si
ono z dwóch czci, jednakowej wprawdzie dugoci
otarza, ale cz wysza jest dwa razy wsz od
niszej. Pierwsza, stanowica niegdy waciwe an-
tepedium, w szeciu emaliowanych obrazach przed-
stawia: 1) Wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy w nie-
dziel Kwietnia; 2) Zstpienie do otchani; 3) Ukrzy-



owanic; 4) Wniebowstpienie; 5) Zesanie Ducha

W. w bardzo oryginalny sposób wyraone, bo apo-

stoowie siedz w pókole na dwunastu stokach,

a w rodku przez drzwi ostronie wchodzi dwóch

ydów; 6) mier Matki Boskiej, której dusz w po-

staci maego dziecitka w powijakach Pan Jezus na

ono swoje prz3^jmuje. W rodku jest archanio Mi-

cha, dwa razy wikszy od postaci innych osób, mi-

dzy dwoma czteroskrzydlemi cherubinami, z naczy-

niem, w którem modliwy wiernych Panu Bogu ofia-

ruje. Pojedyncze obrazy przedzielone s potrójnemi

gotyckiemi kolumnami, podtrzymujcemi uki z boga-

tym deseniem, ft to wszystko ujte w podwójne ra-

my, take z popiersiami witych.

W czci dolnej, robionej ju umylnie na na-

staw, w równie bogatej, z popiersiami witych ra-

mie, widzim^y a cztery rzdy figur. W pierwszym

od góry jedenacie obrazków ze scenami z ycia Pa-

na Jezusa, a po obydwóch kocach po trzech dyako-

nów z kadzielnicami. W drugim dwunastu anioów,

trzymajcych swe bera sposobem redniowiecznym

przez kraj szaty i nieco przechylonych w adoracyi.

W trzecim rzdzie dwunastu apostoów, stojcych

z ksigami w rku, w tunikach, z pasami, ozdobne-

mi w prgi (Laticlauae) i w paszczach. Nakoniec

w czwartym, mniejszych rozmiarów, dwunastu pro-

roków.

Po bokach tych rzdów figur widzimy w dzie-

siciu obrazach sceny z ycia w. Marka i sprowa-

dzenie jego ciaa do Wenecyi.

Sam rodek przedstawia Pana Jezusa, siedzce-

go na tronie z ksig w rku, której wyrazy zast-



piono droglcmi kamieniami. Po rogach medaliony

z czterema ewangelistami w caej osobie, u góry za
wporód dwóch cherubinów i dwóch anioów, tak

zwana przez Greków etitnacia^ t. j. tron z poduszk

do sdu przygotowany, a na nim orze, nad którym

jabko wiata.

U dou Matka Boska midzy cesarzem Janem

Komnenem i jego on Iren. Gdy ostatecznie 2)ala

iVoro w górnej swej czci przybrao form obecn,

wówczas, nie zmieniajc osoby, dodano tylko zamiast

imienia cesarza, imi nastpnego fundatora, doy
Ordelafo Falieri. Napis, po bokach tych trzech osób

umieszczony, streszcza dzieje tego arcydziea zotni-

czego.

Pala (Coro^ t. j. cz górna, bya zaczta w X
wieku za doy w Orsealo. W XI Ordelafo Falieri

ozdobi j drogiemi kamieniami. Po zdobyciu Kon-

stantynopola za doy Piotra Zaini, r. 1209 dodano

do niej pikne emalie w Konstantynopolu zdobyte,

nakoniec w r. 1345 Andrzej Gandolo nada pala

d'oro form obecn. Tak wic pi wieków, upy
ze zdobytego Bizancyum, i praca czterokrotna jego

artystów, hojn rk czterech doów wspierana, na

10 jedyne w wiecie dzieo si zoyy. Nieporówna-

ne ono pod wzgldem bogactwa, ale twarde, zimne,

martwe pod wzgldem sztuki.

Gdy oczy olnione temi skarbami zwrócisz na

rozpatrzenie si w szczegóach wityni, zdziwi ci

przedewszystkiem wielka ilo wiata, raczej jasno-

ci, przy niewielkiej liczbie i to maych okien. Otó
jasno ta pochodzi od odbicia si wiata dziennego

od ta zotego mozaik, od cian pokrytych cudn\'m
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czerwonym marmurem, od posadzki mozaikowym za-

sianej kobiercem. Przytem naley pamita, e je-

stemy we Woszech i mamy dzie pogodny, a dzi-

wnie wietlany, wic gdybymy przenieli ten koció
pod chmurne niebo pónocy, b3'oby w nim zupenie

ciemno.

Lecz po co o tem myle, kiedy mu tak dobrze

tam, gdzie jest, pod onem cudnem niebem lazurowem

i nad brzegiem wód lazurowych; wic obejdmy go

raczej dokoa, cho na niektóre celniejsze dziea sztu-

ki uwag zwracajc.

Oto porfirowa kropielnica, greckiego otarza

szcztki, z cudnemi paskorzebami delfmów i tryto-

nów, dalej Edicolo del Crueifisso, t. j. starodawny bi-

zantyski krucyfiks w rodzaju tabernaculum, i podwój-

na mównica o slupach marmurowych i daszku ze

zoconego bronzu.

Mnóstwo tu posgów marmurowych, bronzo-

wych i paskorzeb, których nie mogc wyliczy,

wspomn tylko o wybitnych robotach sawnego San

Sovino.

Jego to duta czterech ewangelistów bronzowych

przed otarzem wielkim, jego kilka takiche pasko-

rzeb, a przedewszystkem owe sawne drzwi od za-

krystyi.

Robi je ów genialny architekt i rzebiarz lat

dwadziecia, a inni mówi, e trzydzieci, ale te

stworzy arcydzieo, które ju lat trz3'sta podziwiaj,

i do koca wiata podziwia bd. Gówne dwa po-

la przedstawiaj mier i zmartwychwstanie, okoo

nich medalion}' czterech ewangelistów, a dalej znów

gowy rónych mów wybitnych, Sansovino, Ty-
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cyana i t. d. S to raczej obrazy rzebione, ni
rzeba w iclasycznem znaczeniu, ale co to za rysu-

nctc i jakie wykoczenie.

Z obrazów zwracaj uwag dwie Madonny, je-

dna bizantyska, z Konstantynopola sprowadzona,

druga tak zwana Madonna delia Scarpa Antoniego

Lombardo, a wic wczesnego odrodzenia dzieo.

Zreszt przewaaj tu mozaiki i rzeby, których

mnóstwo, gdy oprócz posgów, s take bronzowe

przepikne wieczniki, godne tego miejsca, w którem

si znajduj.

Wychodzc, rozgldaem si jeszcze w owym
cudnym przedsionku. A to ten las kolumn, który

tam najpikniejszemi marmurami wieci, to wszystko

rónych greckich i rzymskich wity szcztki, gdzie-

niegdzie tylko pojawia si gowica icie bizantyska

ze swoim typowym prostolinijnym ksztatem. A je-

dnak ta rozmaito nie razi, bo drobna jest wobec

ogromu caoci, która te jest rónostylow.

A teraz wnijd po onych lekkich a wtl3''ch ga-

leryach górnych dla bliszego przejrzenia si mozai-

kom cian i spojrzj'j na mozaik posadzki w cudne

figury z najdroszych marmurów robione, rzu
okiem na one s'.:iwne cztery miedziane rumaki, sta-

roytnych Greków dzieo, obejrzyj zewntrzne mozai-

ki, fronty a szczyty z marmurów dzierzgane, i nast-

pnie rzu okiem n paac doów, a powiesz, e kto

w takim, jak oni, paacu mieszka, powinien by
wznie Dom Boy, jak San Marco.
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It.

Wiadomo ci, e koció vv. Marka jest w stylu

bizantyskim z caem jego ubóstwem w szczegóach

architektonicznych, a bogactwem wtku i ten w nim

wyranie przewaa, cho wycznym nie jest, bo

znajdziesz tam korynckie i joskie kapitele ze sta-

rych wity pogaskich jeszcze z wyspy Murano,

spotkasz odbyski gotyku i motywy odrodzenia. Ale

za to ssiadujcy z nim paac doów iest wybitnie

gotycki.

Pamita tu jednak trzeba, i w Wenecyi przez

jej liczne stosunki ze Wschodem, wyrobi si osobny

odam gotyku, do maurytaskiego stylu zblion3\

Owe leciuchne kolumenki o koronkowych powycina-

n3'ch szcz3'tach, jakie podziwiamy w tak zwanym
Casa (foro—domie zotym, w paacach Giustiniani,

Foscari i t3du innych, zdobicych zarówno Ganal

Grand^ jak i wiele pobocznych, s wanie tego sty-

lu cech wybitn. Otó zewntrzna strona paacu

doów jest w takim wanie stylu, ale wntrze ca-

kowicie z Odrodzenia pochodzi.

Co do wtku, to zarówno paac doów, jak

i wikszo paaców, a przewana cz kocioów,

jest tu zbudowana z marmuru, gównie za z tak

zwanego kamienia istryjskiego.

Zasad architektoniczn, zarówno ze wzgldów
praktycznych, jak estetycznych, jest, aby cz dolna

budowli b3'a cisz od górnej, otó i pod tym

wzgldem zadziwiajcy ten paac od innych si- wy-

rónia, bo w nim na przestrzeni 140 okci, na lek-
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kich kolumnach pierwszego pitra wznosi si ogro-

mny, dwa razy od nich wyszy mur masywny, zale-

dwie szci^ciu duemi oknami rozwietlony. Lecz

jeeli zewntrzna szata tego icie monarszego miesz-

kania imponuje bogactwem marmurów rónobar-

wnych i rzebami szczególniej na gowicach (kapite-

lach), to jeszcze wspanialsze jest wntrze.

Oto na pierwszych schodach witaj nas dwie

olbrzymie postacie Marsa i Neptuna, od których one

zw si schodami olbrzymów, a dalej druga kondy-

gnacya Scala cVoro sawnego San Sovino dzieo. Na-

zyway si te schody zotemi, albo od zotych ozdób

na stropie, których lady dotd widoczne, albo te
prdzej dlatego, e niemi wchodzi mogli jedynie za-

pisani do zotej ksigi szlachty weneckiej.

Bo oto wstpujemy po nich do sali Wielkiej

Rady, gdzie Doa z ca szlacht zasiada. A jest to

jedna z najwiksz^-ch sal na wiecie, gdy ma 91 o-

kci dugoci, 42 szerokoci, a 26 wysokoci, wic to

jakby koció do wielki. Przedewszystkiem zwraca

tu uwag, prócz samych rozmiarów, najw ickszy obraz

na wiecie, p. t. Raj przez Tintoretta, zajmujcy ca-

cian poprzeczn. S tu nie setki, ale tysice

osób znamienicie rysowanych, lecz cao swojem. za-

mieszaniem przypomina bitw Grunwaldzk.

Nie bd opisywa kolejno wszj^stkich obra-

zów zdobicych ciany, zarówno tej, jak i innj-ch sal,

których jest kilkanacie, wspomn tylko, e sufity

ich, przewanie zocone i rzebione, z obrazami Pa-

wa Yeronese i innych malarzy, gównie szkoy We-
neckiej, a ciany pokryte historycznemi obrazami:
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Tintoretta, Belliniego i t. d., wic cao wspaniaa

i imponujca.

Lecz wracam do kocioów.

Najstarszym z nich i jedynym przedstawicielem

stylu bazylikowego, jak widziaem, jest San Pitro

e Bonato^ na wyspie Murano zbudowany.

Jeszcze przed zaoeniem dzisiejszej Wenecyi,

ju na wyspie Murano byy witynie pogaskie, a na-

stpnie clirzeciaskie. Jedn z szesnastu bya ta ba-

zylika. Absyda zewntrz uderza piknym, jakby le-

pym gankiem, bo wej do nie mona, t. j. szere-

giem lekkich kamiennych kolumn, którym odpowia-

daj poniej wnki. Pod tym gankiem w rodzaju

gzymsu z trójkcików s powmurowywane szcztki

z dawniejszych ni VII wiek kocioów, bo w tym

czasie mia bj' San Donato zbudowany. Wewntrz
waciwa to bazylika, a wic z widocznemi belkami

i dachem, który pierwotnie (dzi jest dachówka), mu-

sia by kryty p^^tami marmurowemi, skoro i w.
Marek, lubo póniejszy, ma jednak nawet kopuy

marmurem kryte. Pikne tu spotykamy dwa zabytki

XI wieku, t. j. na zotem tle absydy posta zupenie

bizantysk mozaikow Matki Boskiej i pKcpikn
mozaikow posadzk z dat, w przeróne desenie

i ptaki, tak wspania, e jako dzieo sztuki uwaam
j za pikniejsz w szczegóach ni u w. Marka.

Na cianach widzimy wmurowane starodawne, nader

ciekawe sarkofagi i szcztki gzymsów, oraz obraz

w. Donata na drzewie z XIII wieku.

Na pochwa rzdu woskiego doda tu musz,

e swoim kosztem koció ten, jako cenny zabytek

architektoniczny naprawi, z zachowaniem cech staro-
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dawnych. A chocia custole naturalnie narzeka, e
roboty nie kocz i belek oraz gzymsów, jak dawniej

byo, nie zoc, to jednak znajc rozpaczliwy stan fi-

nansów Italii, dziwi si i chwal, e przynajmniej

od ruiny cenny ten ocalia zabj-tek.

Jako dodatek do zwiedzenia bazyliki San Pietrc

e Donato, suyo dla mn'e obejrzenie miejscowego

muzeum, bo chocia ono waciwie jest zbiorem hi-

' •.•ycznym wyrobów szklanych, rzeczywis^cie cieka-

wych, to mnie tam jednak gównie zajy dawnych

kocioów szcztki. Wic nader ciekawe anteped3'a,

:o w rodzaju gobelinów, i kilka sarkofag(3w, a szcze-

gólniej jeden z pawiami, kto wie, czy nie z III wieku,

bo styl zupenie katakumbowy.

Teraz wypadaoby mi przej do kocioów ro-

masko-gotyckich, których par widziaem. Przede-

wszystkiem jednak musz ci przypomnie, e gdy pi-

sz o stylu gotyckim we Woszech, nie tylko w pa-

acach, ale i w kocioach, pamita trzeba, e tu nie

bdzie mowy o onym polotnym waciwym gotyku

francuskim, niemieckim i naszym, gdzie wszystko

rwie si do nieba, ale o formach gotyckich, lecz za-

wsze tylko o równoleg\'ch, a wic klasycznych, czy

renesansowych liniach, których Wosi pozby si nie

mogli.

Przedstawicielami gotycyzmu w Wenecyi s
dwa kocioy: Santa Maria dei Frari i San Giovanni

e San Faulo.

Pierwszy z nfch, w polowie XIII wieku przez

jakiego Franciszkanina zbudowany, o trzech nawach

i siedmiu kaplicach w murach i piknej fac3'acie,

Biblioteka.— T. 95. 2
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pierwotny styl swój zachowa. Wewntrz wszystkie

szczegóy nowsze, ale wiele ciekawych pomników.
Po prawej rce pomnik Tycyana przez Luigi i Pitro

Zandomenighi, kosztem cesarza Franciszka-Józefa

w 1852 roku skoczony. Ma on ksztat jakby ota-

rza. W rodku stoi Tycyan z wiecem na gowie

midzy dwoma geniuszami. Nad nimi w piknej pa-

skorzebie ^^sim^a, t. j. Wniebowzicie Matki Boskiej,

a po bokach i u góry odtworzone cztery gówne tego

mistrza obrazy w paskorzebach. Jest to dzieo pe-

ne wspaniaoci, ale raczej pogaski ni chrzeciaski

ma, wedug mnie, charakter.

Po drugiej stronie pomnik Kanowy, wedug te-

go rysunku, który on na nagrobek dla Tycyana przy-

gotowa —przez uczniów dla mistrza wykonany. Przy-

pomina on bardzo sawny nagrobek duta Kanowy
w kociele Kapucynów w Wiedniu dla arcyksini-

czki Krystyny zrobiony, ale jest od niego duo sab-

szy. Jest tu kilka adnych nagrobków doów, a wród
obrazów króluje pikna „Madonna z rodzin Pesaro"

Tycyana.

Koció w. Jana i Pawa, lubo w facyacie, zbli-

a si do odrodzenia, w murach jednak, piknem
sklepieniu, lekkich, laskowatych, szedziesit stóp

wysokoci majcych kolumnach, styl gotycki prze-

chowa. Jest to panteon doów, bo tu najwicej ich

nagrobków. Oni s tam na koniach, co za bardzo

niewaciwe w kociele uwaam i klczcy i lecy,

jako ywi i umarli przedstawiani. Mnie zostay w pa-

mici dwa gówne pomniki: po lewej stronie Andrze*

ja Vendramini, jeden z najpikniejszych podobno w ca-

ych Woszech. Jest to typ rozkwitu odrodzenia owe-
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po sawnego cinqiic ceuto, t. j. XV wieku, zapewne

duta Aleksandra Leopardi. Wielki spokój zarówno

w postaci leQcego na ou, jak i jego otoczeniu,

przy nadzwyczaj art\'stycznem wykonaniu, cechuj

to znakomite dzieo. Drugi, nie pamitam ju cz^j,

podtrzymuj postacie z czarnego i biaego marmuru,

którym np. przez czarny marmur biae aty przegl-

daj—wstrtne mi zostawi wraenie. Jakkolwiek

bovviem jestem wielkim zwolennikiem polichromii

i lubi j bardzo w marmurowych mozaikach, a nawet

skizydla zocone anioów u w. Marka na tle lazuru

uwaam za pikne, ale te postacie pó czarne, pól

biae, które i w staroytnoci wyjtkowo si

znajdoway, zawsze jako dowód zepsucia smaku

uwaam.
Na placu przed tym kocioem stoi najpikniej-

szy pomnik w Wenecyi dla BarthoJomeo Colleoni,

przez tego A. Leopardiego zrobiony. Powag swoj
i spokojem przypomina on sawny pomnik Marka

Aureliusza w Rzymie. O ile nisze od niego s
nie tylko pomniki stojcych osób nowoczesne, ju nie

pamitam czyje, ale take i ten Re Galantuomo, któ-

ry na swoim wspinajcym si koniu tak zuchwale

szabl wywija, jak gdyby wychyli buteleczk ulu-

bionego Chianti.

Z pod tego pomnika Wiktora Emanuela wycho-

dz statki parowe do Lido, wyspy, któr i ja zwie-

dziem, aby morze i weneckie laguny przy zachodzie

soca zobaczy.

Morze, on turbidus Hadria^ "burzliwy Adryatyk,

jak go jeszcze staroytni nazywali, byo spokojne

i gadkie, jak zwierciado. Kolor jego blkiino-szarv
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odbija bkit nieba i zot tarcz zachodzcego so-
ca. Ciclio, ciepo, l<pi si nawet (10 padziernika),

a wzrok siga gdzie daleko, w szar niedosignit

przestrze.

Mniemam, i ten urok dziwny, jaki morze na

wszystkich wywiera, z jego bezbrzenych i jakoby

nieskoczonych, bo niedojranych rozmiarów pocho-

dzi. Dlatego to tak si chtnie duma, a marzy nad

morzem.

I mnie si te zdao, e oto nagle od Wenecyi

olbrzymie sycha okrzyki — krocie wiose morskie

pruj fale — tysice wystrojonych gondoli, kapicych

od zota i kosztownych tkanin Wschodu, zjawia si

na Lido, a na nich Signoria, one pyszne pany, w bo

gatych aksamitnych togach i ich maonki, a córki

w bajecznej wielkoci perach i kamieniach, w zoci-

stych szatach i sawnych weneckich koronkach. Lecz

oto rozlega si okrzyk e viva! i z uroczystym spo-

kojem wypywa ów sawny Bucentaurus, wiozcy

do samego. Pikn}^ ten okrt, pokryty zocistemi

rzebami i wschodniemi makatami zdobny, wiezie Ra-

d dziesiciu, a wród nich samego zwierzchnika du-

mnej Adryatyku wadczyni.

I oto powstaje starzec siwobrody — na gowie

jego czapka frygijska brylantów janieje wiatem —
na szyi jego acuch zocisty, a barki ksicy
paszcz zdobi. Powsta i uroczysta zalega cisza,

wszystkich oczy na starca zwrócone, a on kroczy

nad sam brzeg okrtu, zdejmuje z palca piercie bo-

gaty, w morskie rzuca go tonie i tak Adryatyk za-

lubia.

To byo niegdy na Lido—a dzi? Dzi gondole
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od upadku rzeczypospolitej czarn zaioby barw po-

kryte, a na Lido statek parowy obdartych Wochów
i forestierów do ndznej kawiarni wozi.

Wic nic nie pozostao z minionej wielkoci.

To, co pycia wzniosa—runo, ale to, co pobono
dwigna, t. j. domy Boe, zostao; idmy wic do

nici.

III.

Styl odrodzenia przedstawia si nam w Wene-

cyi w caej wspaniaoci, poczwszy od pierwotnego

rozkosznego rozkwitu, a do upadku i przejcia

w barokko.

Koció . Zaciaryasza jest przejciowym z go-

tyku, który widzimy w bocznych nawach, do odro-

dzenia, którego ksztaty przybra fronton pokryty mar-

murem, mao z budow zwizany, a raczej ornamen-

tacyjny dodatek stanowicy.

Lecz jako wzór stylu odrodzenia suy mog
dwa kocioy przez Palladia wzniesione, t. j. San-

Giorgio Maggiore i II Redcntore.

Pierwszy z nich, z pikn a lekk kopu rod-

kow o cudnem beczkowem, nader miaem sklepie-

niu w nawie wielkiej, a krzyowem w bocznychj

jest te nader bogato wewntrz urzdzoiiy. Na o-

tarzu wielkim, pod kopu stojcym, wznosi si gru-

pa bronzowa Oirolamo di Campa, przedstawiajca

kul ziemsk, dwfgan przez czterech ewangelistów,

na której szczycie stoi Pan Jezus. Jest w tern myl
i fantazya, ale... niema jako spokoju i powagi,

a trci to nieco manier. Za to chór zachowa cu-
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downie pikne rzebione stalle z paskorzebami z y-
cia w. Benedykta, a w otarzach bocznych kilka

obrazów Tintoretta.

Drugi za, t. j. koció Odkupiciela, jest naj-

wyszem arcydzieem Palladia. O jednej nawie, dwa
razy tak dugiej jak szerokiej, a ozdobionej trzema

absydami z pikn kopu porodku. cian jego

gadkich nie zdobi marmur}-, ani arcydziea pdzla,

a jednak, lubo t^lko w dwóch kolorach, t. j. ciany

szare, a gzj-msy i kapitele biae, jest on wzorem
stylu odrodzenia. W czeme jego pikno? w pro-

porcyi, w onej dziwnej harmonii a zgodzie, która

sprawia, e nic si w oczy nie rzuca, a wszystko

razem pene spokoju i powagi. To tajemnica wiel-

kich mistrzów, których raczej naladowa trzeba, ni
porywa si koniecznie na nowe, a nieraz niefortun-

ne pom^^sy.

Ale kade dzieo ludzkie zaledwie dojdzie do

szczytu, ju ukazuje w sobie zarodki upadku. Tak

byo i ze stylem odrodzenia, czego dowodzi sawna
Madonna delia Salute, pena fantazyi i rzutkoci czy-

sto woskiej, znanego Longhena dzieo.

Oblana z trzech stron przez Canal Grand,

czemu znaczn cz swej piknoci zawdzicza, wzno-

si si ta wspaniaa witynia o miaej kopule w for-

mie dwóch wpisanych w siebie omioktów. Jeden

z boków front stanowi przeciwlegy mu — chór,

a pozostae czci s kaplicami; 125 posgów, obra-

zy Tycyana i innych, cudownie pikny wiecznik

bronzowy Brescianiego zdobi ten dom Boy. .Szpe-

c go za woluty, czyli zwoje w górnej a szcze-
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gólniej w dolnej czci kopuy, któr cakiem zbyte-

cznie obciaj.
Zupenie za barokowy jest drugi koció, przez

tego Longiena wzniesiona', Der/U ScaJjti. Wspa-

niaa jego, caa z marmuru kararyjskiego, fasada

jest dziwn faiitazy Gimeppc SarcU. W rodku ta-

ki przepyci, jak na zewntrz: marmury, bronzy, li-

czny obraz Matki Boskiej p. Belliniego, a na sulicie

al fresco Gianhaptisy Tiepolo, którego obrazy wy-

róniaj si jakim ciepym, odpowiednim nazwisku

kolorytem, wszystko to skada si na wityni
wspania, imponujc, ale przesadzon, i e tak po-

wiem, przeozdobion w caoci.

Jako za najwyszy okaz naduycia i przesa-

dy w ozdobaci zacytuj tu, na zakoczenie tego

przegldu wybitniejszych wity Wenecyi, koció

Jezuitów.

Jak wszystkie tego zakonu, ma naw rod-

kow dwa razy szersz od poprzecznych, i wyrót-

nia si przeadowaniem ozdób marmurowych. Otarz

wielki, o szeciu krconych kolumnach, przedstawia

kul ziemsk przez witych niesion. Wszystko tam

z marmurów rónobarwn3'ch, tak dalece, e nawet

na stopniach dwa, jeden na drugim, jakby dywany

:: marmurów wyrobione. Cae ciany równie z dese-

ni marmurowych i taka facyata, a wszystko to

przeadowane, udawane, cikie, a niesmaczne, typ

baroka z XVIII wieku.

Gdy wic mój cicerone kaza mi si zachwyca
temi przerónemi sztuczkami, z przyjemnoci od nich

oczy oderwaem i, pync przez Canal Grand, napa-

waem si cudn architektur paaców, które kolejno
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mijalimy, a nakoniec stanlimy przy Piazetta, t. j.

maym placyku, oddzielajcym plac . Marka od ka-

nau, kdy si wznosi najpikniejszy na wiecie bu-

dynek w stylu ^odrodzenia, t. j. Antica Libreria San-

sovina.

Zkde pochodzi ta pikno? Oto z cudownie

udatnego spoytkowania architektury klasycznej w tem,

co ma najpikniejszego i onej dziwnej harmonii ko-

lumn, uków i ozdób rzebionych. Ozdób tu du-

o, bo i rzeby i paskorzeby i girlandy z lici

i kwiatów, kolumny niej doryckie, wyej joskie —
ale tych ozdób w sam raz, ani zaduo, ani zamalo

i w dziwnie piknej harmonii.

Obecnie ta Libreria, czyli biblioteka, w której

od pocztku tego wieku ksiek niema, bo s prze-

niesione do paacu doów, jest jedyn czci rze-

czywicie, bo i wewntrz take pikn — mieszkania

królewskiego. Reszta—to wszystko imitazione, ró-

ne naladowania, jak to uczynny cicerone objania.

Zwrócio tylko moj uwag, e w pokojach sypial-

nych wszdzie s obrazy religijne.

Lecz czas nam ju zajrze do Accademia di

belle arti, aby w niej obejrze niektóre obrazy reli-

gijne, bo na poznanie chociaby pobiene wszystkich

obrazów, w szesnastu duych i mniejszych salach

zawieszonych, nie godzin, ale miesicyby trzeba.

Spotykamy tu naprzód staro ehrzeciask szko-

; wic onych mistrzów, którzy pierwsi omielili

si z pod bizantyskiej sztywnoci wyama: jak Se-

mitecolo i Lorenzo Yenetiano. Dalej wspania Ko-

ronacy Matki Boskiej Jana i Antoniego z Murano,

i w teje sali Znalezienie . Krzya Tiepoli; póniej



1 :i'S;









26

znów zwraca uwag Palmy starego, Chrystus i wdowa

£ Kaim, kocco Marconi C/iri/stus zmary^ i Pawa
\'eronese Chrystus na uczcie u iogarcjo Lewi. Jaka

to wspaniaa kompozycya, ile lu ycia i ruchu,

wród tych biesiadników, przybranych we vvsp()cze-

sne malarzowi stroje—jak pigkna perspektywa, co

wiata i ciepa!

Nad drzwiami jednej z sal umylnie do tej

miejscowoci rozmiarami zastosowany obraz Tycya-

na, przedstawiajcy Ofiaruicanie si Maryi w tchi-

yni, piknoci barw i licznym ukadem janieje.

Maa dziecina sama wstpuje zwolna po kilkunastu

schodach, u góry arcykapan dobrotliwie do niej wy-

ciga ramiona, na dole rodzice i kilka osób znajo-

mych troskliwie przyszej Bogarodzicy si przyglda.

Cao nader rzewna i pena religijnego nastroju.

Ale najpikniejszym klejnotem tej wystawy,

czyli raczej galerii, jest ona wszechwiatowej sa-

wy Assunta Tycyana.

Przypominasz sobie ze sztychów to Wniebo-

wzicie Boga-Rodzicy. U góry Bóg Ojciec mioci-

wie ramiona wyciga, a do nich garnie si ukocha-

na Córa, rce podnoszc do góry, ze wzrokiem za-

topionym w t twarz pen ojcowskiej dobroci, a ko-

o Niej i pod Ni rzesza anioów,* a u dou aposto-

owie w zachwycie. Otó przedewszystkiem w wie-

lu reprodukcyach opuszczaj cakiem posta Boga,

co jest bdem kapitalnym, a powtóre nietylko sztych,

le i adna kopia nie odtworzy myli i kolorytu ma-
larza. Wida z tego obrazu, e Tycyan chcia wy-
razi, i ycie Boga Rodzicy doczesne byo dla Niej

po Wniebowstpieniu Syna strasznym ciarem, nie-
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bo Jej waciwem miejscem pobytu; tu Ona bya
tylko mczenników królow, tam anioom i archa-

nioom miaa królowa! To te nareszcie, gdy do-

czekaa podanej chwili koca mki, a pocztku

chway—gdy widzi tego Boga, otwierajcego do Niej

ramiona — si mioci parta, podnosi si do góry,

pocignita Bo wszechmoc; i ocz}^ Jej tam wznie-

sione, i usta nieco rozchylone, bo Ona poda tego

kdy Syna zobaczy, a na co krwawo zapracowa-

a! A co tu wiata, co tu powietrza, ile lekkoci

w tern niebie, a smutek, bole i ciemno wród
Apostoów na ziemi! Nie — kto tego nie widzia,

temu próno pisa, bo tego nie odczuje, bo na to

patrze trzeba; ale kto na to patrzy, temu mimowol-

nie uginaj si kolana i chciaby rce do Bogarodzi-

cy wycign, a z piersi jego w^Tywa si modlitwa:

Matko, nie opuszczaj nas!

Na zakoczenie sówko o tak zwanej „Scuola

di San Rocco,"- t. j. donr.u zbudowanym dla bra-

ctwa w. Rocha w poowie XVI wieku.

Fasada tego budynku, pokryta najdroszemi

marmurami Wschodu, jest typem stylu lombardzkie-

go, a wntrze sw piknoci jej odpowiada. Wi-

dzimy tam kilka sal o zocistych stropach, pokrytych

obrazami Tintoretta, wporód których sawne Ukrzy-

owanie janieje. S take obrazy Tycyana, pos-

gi Compagna, a wszystko równie bogate, jak pikne.

Jeeli wic bractwa religijne takie stawiay dla

siebie marmurowe a zociste z arcydzieami pdzla

i duta paace, to chyba jakiem zaczarovvanem pa-
stwem bogactwa i sztuki bya owa dawna Wenecya.'

Taka bya moja myl ostatnia o uroczej Adryatyku
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kojnej gondoli.

Florencya.

Pocig z haasem, sapaniem i wistem wpada

na dworzec. Otacza go rzesza akinów i szwajca-

rów, wykrzykujcych jeden goniej przez drugiego

nazwy swoich hotelów. Mnóstwo osób pcha "si

i krzyczy we wszystkich jzykach; omnibusy rónych
form i kolorów zajedaj z trzaskiem—wród nich

wymijaj si dorokarze, klaszczc z batów zawzicie,

a nad tym catym zgiekiem i krz3'kiem dominuje roz-

paczliwy ryk osów; — otó mój przyjazd do Floren-

cyi jake odmienny od cichego a spokojnego do \\'e-

necyi prz\'bycia!

Nazajutrz, odprawiwszy msz w., poniewa,

jako w niedziel, nie mogem nawiedza koicoów,

udaem si wic naprzód do galeryi Pitti.

Przedewszystkiem nadzwyczaj mi si podoba

sam paac. \V}'stavv sobie gmach olbrzymi, zbudo-

wany z ogromn3'ch gazów nieobrobionych, majc\'ch

nieraz do kilkunastu okci dugoci, na piknem wznie-

sieniu, bez adnych rzeb, w caej piknoci i har-

monii form a majestacie XV wieku. Dzieo to sa-

wnego Brunelesco, -imponujce swoj prostot, wyci-

sno pitno na wikszoci gmachów miasta, które

v\ podobny, t^-lko na mniejsz skal, s budowane

sposób.
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W tym wspaniaym gmachu, którego pitro

pierwsze stanowio rezydency króla, a teraz nastpcy

tronu, na drugiem znajduje si sawna galerya obra-

zów, a z pomidzy nicli o tycli tylko wspomn, któ-

re na mnie szczególniejsze wraenie zrobiy.

Wic Rafaela Madonny, a jest ici trzy: Madon-

na delia Segiola, zwana zazwyczaj del sedla^ t. j.

Matka Boska w turbanie siedzca na stoku; znana

z licznyci reprodukcyi Madonna del Baldachino, gdy
pod baldachimem stoi Bogarodzica z Dziecitkiem —
podmalowany tylko przez Rafaela, a przez Rosso

skoczony, i nakoniec Madonna del Gran Duca^ tak

nazwana dlatego, e bya ulubionym obrazem Komy
Medyceusza. Otó co do mnie, to podzielam zdanie

wadcy Florencyi, bo najprzód Bogarodzica w turba-

nie to absurdum ikonograiiczne, le bijce w oczy,

nie mówic ju vv. o Janie, który tam cakiem niepo-

trzebny ^), za Madonna del Baldachino jest jaka szty-

wna i niewykoczona. Przeciwnie, Madonna del Gran

Buca to matka z dzieciciem tylko, ubrana waci-
wie, bo z biaym rbkiem na gowie, która patrzy

na to dzieci takiemi oczyma, e mona tu uy
sów Zygmunta: „matka, co nad dzieckiem si anieli."

Te oczy takie jakie gbokie, sodkie, rzewne, e
wanie takie musiaa mie Bogarodzica.

Jest tu take kilka dziel Andrea del Sarto,

z których najgówniejsze „Zwiastowanie," bo obraz to

mistyczny, a zarazem peen ycia w ukadzie. Nie

braknie Tycyanów, a wród nich „Magdalena" i sa-

wna la Bella, t. j. typ, który mistrz za najpikniej-

') l*atrz .Ikcnonrafia," w. J.nn. str. 102.
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szy uwaa; a wic wosy zoto-rude, wic twarz ró-

owa. eby nie zapomnie, notuj tu, e ci, którzy

koloryt tycyanowski nazywaj „ciepym," maj zu-

pen suszno, bo wszystkie jego prace maj pe-

wien zotawy odblask, tak ciarakterystyczny, e zo-

baczywszy w jednym tygodniu kilkanacie pócier

Tycyana, poznasz odrazu jego pendzel tak, jak po-

znasz Matejk po jego kolorycie i rysunku. Ten to

wanie zocisty blask nieba, w którym Tycyan po-

mieci swoj „Assunt," stanowi przewan zalet

tego arcydziea, bdcego, jak ju wspomniaem, gó-

wn ozdob Akademii sztuk piknycli w Wenecyi.

Lecz wracam do galeryi Pitti, aby na zako-

czenie powiedzie, i zwróciy tu jeszcze moj uwa-

g pene siy obrazy Fra Bartolomeo: „Madonna"

i „Zdjcie z krzya," tene temat ukocianego prze-

zemnie dla kocielnych obrazów Peruggina Carlo Dol-

ce „Wizya w. Jana na Patmos," a z nowych Gia-

copo Liogoni „w. Franciszek" i „Matka Boska."

Z przyjemnoci wreszcie spotkaem wród miniatui

may, lecz udatny olejny portret Stefana Batorego

z podpisem.

Jeeli pikn i bogat, a we wspaniaym paa-

cu pomieszczon jest galerya Pitti, to druga sawne
galerya Uffizzi, w 30 przeszo salach paacu teje

nazwy, przez Vasarego w XVI wieku zbudowanyrr

si znajdujca, jest istnym lasem arcydzie, który

chcc zbada, trzebaby temu nie dnie lecz tygodnie

powici. 1 tu jednak to, co gównie mi si podo-

bao, nie jako nauk, ale jako osobiste wspomnienie

notuj.

Jedna tu tylko Madonna de Cordeino Rafaela
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której nie lubi, gdy ta zabawka ze szczygem, to

raczej obraz rodzajowy, ni religijny. Za to jest tu

sawny jego portret Juliusza II-go, ale nie wiadomo

2zy orygina, bo drugi taki sam jest w galery i Pitti;

w kadym razie w oczach tego papiea jest tyle my-

li i siy woli, e niedocignione to arcydzieo.

Mój ukochany Fra Angelico di Fiesole przed-

stawi „Bogarodzic" wród dwunastu anioów. Ale

co to za anielscy ci anioowie, jak oni piknie si

modl, jak zna, e ten, kto to malowa, sam take

dobrze umia si modli.

Nader rzewna a ze sztychów znana jest Cor-

regia „Madonna adorujca dzieci Jezus"— i te same

przymioty ma Andrea del Sarto „Madonna ze w.
Franciszkiem;" Leonardo da Vinci i Manteyna przed-

stawili „Trzech królów," ale nie ubliajc autorowi

sawnej „Wieczerzy Paskiej," mnie obraz Manteyna

wicej si podoba dla ruchu, ycia i plastyki. Jest

te tu sawny i jak inne ótaw}', Chrystus delia mo'

neta Tycyana.

Nadzwyczaj dla mnie ciekawe zawsze byy ry-

sunki znakomitych malarzy i rzebiarzy, te pierwsze

byski natchnienia rzucane na pierwszy lepszy kawa-

ek papieru, jaki si pod rk nawin, zajmujce

wtenczas szczególniej, gdy si je porówna z wyko-
czonemi ju dzieami, których byy pierwszym za-

wizkiem. To te z wielkiem zajciem przygldaem

si bogatemu zbiorowi rysunków i szkiców, który si

w tej wspaniaej galeryi znajduje. Jakie bo tu na-

zwiska spotykasz? Fra Angeliko di Fiesole i Leonar-

do da \'inci, Fra Bartolomeo i Micha Anio, Perugi-

no i I^afael, Giulio Romano i Gentile Bellini, Tycyan
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i Paolo \'eronesc, Caravaggio i Guido Reni, nie liczc

Niemcthv, Holendr()w i Francuzów. S tu rysunki

robione oówkiem, i piórem, i kredk, i wglem»

i pendzelkiem, a z kadego sztrychu, z kadego po-

ruszenia rki, geniusz lub talent przewieca.

Z jak ja radoci spotkaem szkic mojej ulu-

bionej Madonny dil Gran Duca! Widz j jeszcze

w tej chwili w rodku ciany na lewo za szkem na

arkuszu poókego papieru, tak prost, spokojn,

wit. Te oczy, którym farby blasku i ycia doda-

y, i tu ju maj ten wyraz taki jaki sodki, gbo-
ki. .A ta Dziecina, jaka ona mia i cio naturalna,

ale nie naturalistyczna; dzieci i matka, to niewiasta

i jej syn, ale to nie portiety z ulic}- wzite, to jakie

istoty wysze, uduchownione— to Bogarodzica i Syn

Boy.

Z rzeb wspomn tylko Venus Medycejsk i po-

wiem paradoks, i lubo naga, jest skromniejsz od

wielu wpó ubranych, a gowa przecudnej piknoci

wzorem i o „matce Niobidów," skamieniaej z bole-

ci, prawdziwej, rzewnej, istotnej, tak, i al tej mat-

ki, e przez pych swe dzieci stracia.

Lecz idmy ju do kocioów, a dla zachowania

midzy niemi jakiego porzdku, starajmy si je pod-

cign pod formy stylowe wybitniejsze.

Otó, jako przejcie z bazylikowego do roma-
skiego stylu, su}- moe koció cmentarny S. Mi-

niato.

Na Wysokiem wzgórzu nad miastem, po prze-

b\-ciu piknej drogi wród willi kwiatami pokrytych,

spotykamy sdziwe mury, a wporód nich koció.

Front cay pokryty mai murem, a u góry mozaika
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2, XI-go wieku. Wntrze na trzy nawy podzielone,

z wizaniem widocznem dachu, oparte na kolumnach

monolitowych, a w absj^dzie znów mozaika, wyo-

braajca Pana Jezusa i San Miniato. Koció przy-

•ciemny i nic dziwnego, skoro ma okna z tablic mar-

murowych cienkich i bez adnych otworów i dopie-

ro, gdy soce trafi na warstw przezroczyst, nie-

co wiata dochodzi. Takie okna s tylko w pres-

biteryum. Jest tu ciekawa krypta, wspaniaa ambo-

na z marmuru, w kaplicy sufit roboty sawnego Lu-

ca delia Robbia, z gliny palonej, ale to wszystko stra-

sznie zaniedbane, bo miasto cmentarz z ogromnemi

dochodami zabrao, a o koció nie dba.

Dokoa bowiem tego kocioa jest cmentarz dla

bogatych, z którego czarujcy widok. Opiera si on

na skale i redniowiecznych murach; utrzymanie ko-

sztowne a pikne, ale te za miejsce na grób bior

najmniej 500 franków. Mnóstwo tu adnych i boga-

tych kapliczek i nagrobków, a wporód nich spotka-

em tablic Julii Felicyi czyskiej, zmarej r. 1883,

ale wielka szkoda kocioa, bo nader ciekawy to za-

bytek, a w zym znajduje si stanie.

Do stylu gotyckiego zaliczy naley gównie
Santa Groce, a take katedr z przylegem do bapti-

steryum i kampanil, oraz Santa Maria Novella.

Santa Croce, to panteon florencki, bo wiele tu

piknych pomników, wród których nie brak i na-

szych, ale to witynia i pod wzgldem budowy na-

der ciekawa. Na piknym placu przed kocioem
spotykamy najprzód pomnik nowoczesny Danta; ten

jednak, który znajduje si w kociele, wicej mi si

oodoba.



Florencya. Fasada katedry.
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Front z rónorodnj-ch marmurów, jaUby mozai-
ka, zoony, z trzema paskorze;^.bami do historyi

Krzya \v. si odnosz;\cemi, w roku 18(35 zaledwie
skoiiczony, jest pi^'kny i, e tak powiem, elegancki,

ale do wntrza nie zastosowany.

Wntrze za to wysokoci i miaoci goty-
ckich uków zdradza rk mistrza Arnollo di Cambio,
tego samego, co da plan katedry, iielkowanie jest

widoczne, w nawie gównej podune, a nawy boczne
na kad cz midzy kolumnami maj jakby od-
dzielny may daszek poprzeczny.

W prawej nawie nagrobek Michaa Anioa nie

robi wielkiego wraenia, za to nagrobek Dantego
z napisem: Onorafe V(dtisimo iweta { posgiem pe-
nym gbokiego zamylenia, duta Stefana I^icci, jest

pikny i niepospolity. Ambona marmurowa duta
Benedetta z paskorzebami z ycia w. Franciszka
i posgami piciu cnót, jest podobno najpikniejszym
we Woszech olcazem mównicy z XV wieku.

Ale najwiksz saw tego kocioa s freski

Giotta, któremi ciany cae s pokryte. S to sceny
z ycia w. Jana Chrzciciela, w. Jana Ewangelisty
i W. Franciszka, majce wspólny charakter nama-
szczenia i witoci, przy pewnej niedokadnoci w ry-

sunku, zawsze jednak s one doskonaym wzorem
dla malarzy, zwaszcza kocielnych. Jest tu take
sawny krucyHks Donatella, o którym Brunelesco po-
wiedzia: „ty zrobie, chopa na krzyu, a nie Pana
Jezusa," i sam zrobi daleko lepszy.

Oprócz Giotta, jest tu take wiele fresków przez
Tadeo i Angelo Gaddi, które jednak z utworami

Biblioteka. — T. 95. o
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Giotta nie mog si równa, a szczególniej jego

przeliczem „Ukoronowaniem Matii Boslciej" w ka-

plicy Medyceuszów, odznaczajcem si tern religijnem

natchnieniem, które F^ra Angelico do szczytu dopro-

wadzi.

Z pomników, oprócz poprzednich, wspomn
tylko o naszych, które tu spotkaem: Elbiety z La-

skowskich Skotnickiej z r. 1808, Michaa Ogiskiego

z r. 1833 z napisem: Michael ave in pace cum Chri-

^fo et pee pro uis, nakoniec Zofii z ksit Czarto-

ryskich 'ordynatowej Zamoyskiej, najpikniejszy.

Jest to posta, leca na ou rzymskiem, pena po-

wagi, spokoju, a nad ni przeliczna Matka Boska.

Dzieo to sawnego Bartoliniego, który sam sobie naj-

lepszy pomnik zbudowaniem tego pomnika wystawi,

bo jest on tak peen myli chrzeciaskiej, obbk ar-

tystycznego wykoczenia, e zdaniem estetyków, na-

wet niemieckich, dla zobaczenia tego pomnika warto-

by do Florencyi pojecha.

Otó pikno ta zasadza si na wlaniu ycia

w twardy marmur, na przedstawieniu zmarej, spo-

2zyvt^ajcej istotnie in pace, jak to wielokrotnie w ka-

takumbach czytamy, t. j. w takim nadziemskim spo-

koju, e ten spokój nie mierci, ale snem si wyda-

je. A nadanie tej piknoci nadziemskiej uatwia ar-

tycie ta okoliczno, e Zofia Czartoryska, jak mi

to z tradycyi i z przelicznego sztychu, który mam
w zbiorach rodzinnych, wiadomo—bya w swoim

czasie jedn z najpikniejszych osób w caej Eu-

ropie.

Przepikna wic ta posta spoczywa ze zoone-

mi rkami, trzymajc w rku krzyyk, zwyczajem
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nowoczesnym, ale wezgowie jej podtrzymuje anio,

a u stóp ley pies, symbol wiernoci malesi-ciej, jak

to w redniowiecznych nagrobkach widzimy. Na co-

kule om herbów rodzinnych, a dokoa napisy, do

ii'»nych epok ywota zmarej i bytu jej spoecze-

stwa si odnosziice, jak: „ale nad miar matka dzi-

wna"— „kadego z nich ojczystym gosem upomina-

a" — „a pami\tki midzy dobrymi godna," z ksig

Machabejskich; „rk sw otworzya ubogim," z ksig

Przypow. „i zapata wasza obfita jest w niebiesiech"

u w. Mateusza. Szkoda wielka, e to wspaniale

dzieo woskiego duta nie zdobi którego z naszych

kocioów, tak ubogich w pi(;kne pomniki, gdy tu gi-

nie wród tumów piknoci.

Z kaplic najpikniejsza Capella Pazzi, wzniesio-

na przez Brunelesco, a ozdobiona przez Luca delia

I\'obbia. Te dwa nazwiska wystarczaj, aby si o jej

piknoci przekona. Nakoniec, jakkolwiek Wosi
wogóle nie rozmiowali si w oknach kolorowych,

i mimo wielkiego rozwoju wyrobów szklanych we-

neckich, nadzwyczaj mao ich zostawili, jednake

w Santa Croce i okna palone do piknoci si przy-

czyniaj, nadajc swemi formami i barwami obrazów

wybitnie gotycki ch..rakter temu tak penemu rene-

sansowych i barokowych ozdób kocioowi.

V.

Katedra florencka, zwykle Santa Maria dcl Fio-

rr zwana, bo u portalu jej bocznego stoi posg Mat-

tki Boskiej z lili, herbem miasta Florencyi, ma te
przewanie gotycki charakter. Front, zaledwie 1887
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koby olbrzymi mozaik z rc^nobarwnych marmu-

rów, któremi ciany zewntrzne tego olbrzymiego ko-

cioa cakiem s pokryte. Jest to zbytek co do ma-

teryalu, z którym równa si tylko moe San Marco

wenecki, bo najwspanialsze nawet witynie rzym-

s.<ie nie maj frontów i szaty zewntrznej tak boga-

tej. Pierwotny plan czysto gotycki Arnolfa di Gam-

bia z XIII wieku zosta nastpnie znacznie zmienio-

ny, ale za to zyska 0114 sawn kopul, arcydzieo

Filipa Brunelesco, któr egnajc, przed wyjazdem

do Rzymu, Miclia Anio powiedzia: „Wiksz wy-

stawi, ale pikniejszej nie potrafi."— Tymczasem

zbudowa i wiksz i pikniejsz. Kopula bowiem

§. Piotra w Rzymie jest pókolista, gdy tymczasem

florencka skada si z wycinków kuli. Gdy wic pier-

wsza odrazu przyjemnie w oko wpada, jako udatna

cao, w tej oko rozrónia czci i kanty, co si

mniej estetycznie przedstawia.

Wntrze im;:onuje olbrzymiemi rozmiarami, robi

wraenie czego potnego, ale wieje ze groza i pu-

stka. Nawa gówna, 18 metrów szeroka, wic naj-

szersza ze wszystkich wity na wiecie, w dugo-

ci swojej ma zaledwie cztery, ale za to kolosalne

arkady. Nad drzwiami glównemi mozaika, przedsta-

wiajca koronacy Matki Boskiej, przez Tadeusza

Gaddi, na cianach niewielkie pomniki budowniczych

tej wityni, Filipa Bruneiesco i Giotta, a wicej nic,

ani otarza, ani kaplicy a do samej kopul^'.

Kopula ta, obok swej wielkoci, odznacza si

dziwn prostot budowy i ubóstwem ozd(3b, coby j
tern wiksz robilu, gd) by nie nieszczsne freski bra-
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Nieche to bdzie ostrzeeniem dla majcych malo-

wa swoje kocioy, bo polichromia jest czynnikiem

tak silnym pod wzgldem upikszenia wii\tyni, e j
przyrównam w dziedzini2 hygieny do hydropatyi,

bo podobnie jak ona albo uzdrawia, albo zabija —
tak i polichromia moe wielce podnie.^ pikno ko-

cioa, jeeli dobrze uyta, ale gdy nietrafnie zrobio-

na, zabije j odrazu, wic trzeba z ni byt bardzo

ogldnym.

Wród mnóstwa piknoci, a szczególniej rzeb

i paskorzeb, z przyjemnoci zatrzymaem si przed

drzwiami do zakr3Styi. Tympan ich wypuklorzeb
oziobi Lnem ddla liohla, ten dziwny mistrz i je-

dyny na wiecie, który do swych arcydzie wybra
wtek na pozór tak niewdziczny jak glina. Lepi

on jednak arcj^dziea pikniejsze nieraz od najpik-

niejszych rzeb marmurowych, i powleka je glazur,

która im trwao i poysk nadawaa. Sarae za
drzwi zostay ze spiu ulane, wedug modelów tego

art3'sty i Michelozza. Z rzeb za przedewszystkiem

naley odda cze „Zoeniu do Grobu Pana Jezu-

sa" przez Michaa Anioa, ^raca ta, niestet}', jak i in-

ne, o których poniej, niewykoiiczona wprawdzie, ale

zna w niej geniusz twórcy „Mojesza." Jest tu tak-

e sawny . Jan Donatella, . Jakób Jakóba Sanso-

vino i wieb a wiele innych.

Wyszedszy z katedry, spojrzyjmy teraz na

ow Campanillr, t najpikniejsz na wiecie

dzwonnic.

Na wzlotn wysoko 62 stóp siga ona wie-

a, zupenie od katedry odosobniona, chocia z nio
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t3'ck, jak i rónobarwnych marmurów szat.

Ale to gotyk woski — wic ogromny ten pro-

stokt, 42 stopy w kwadrat majcy, na swych piciu

pitrach z gruboci prawie nic nie traci. Mimo to je-

dnak jest on wci lejszy ku górze, bo z liczb

pitr zwiksza si liczba okien, a pitro najwysze

—

samem oknem tylko. Dzieo to owego Giotta, który,

lubo najwicej znany jako praojciec redniowieczne-

go malarstwa, zarazem byl architektem i rzebiarzem

i mylicielem gbokim. To te t ukochan cór

swej fantazyi prz3'odzia w cudn szat szczegóów

i szczególików architektonicznych z biaych, czerwo-

nych i czarnych marmurów — i ozdobi klejnotami

sztuki w owych posgach i paskorzebach, które s
jego duta, lub przynajmniej rysunku i pomj^slu. Bo

nie byle jaki temat obra sobie godny przyjaciel Dan-

ta do swego kamiennego poematu: oto rozwin on

w nim dzieje ludzkoci w podwójnymi szeregu obra-

zów, z których pierwszemi s: „Stworzenie czowie-

ka," jako pocztek rodu ludzkiego, i „Cze oddana

gwiazdom," jako pierwsza religia; dalej idzie „Pierw-

sza praca czowieka" i znów jego „ycie rodzinne"

i tak dalej a dalej rozwija si ta epopea wspaniaa,

nakoniec wspina si w sfery najwysze, symbolicznie

wyraone! Takich to mów wydaway owe wieki

rednie, ten kwiat wiary, sztuki i myli, które mimo

to dotd niektóre niedowarzone pismaki wiekami cie-

mnoty nazywa si omielaj!

Ale do tej przecudnej tr(')jcy gotyc3-zmu floren-

ckiego naley jeszcze godny tych dwóch towarz^-.sz,

koció . Jana, zazwyczaj Baptistcrio dzi zwanv.



Jest on o^mlokc-^tny, i zar(^vvno na zcwntr?

]ak i wewntrz marmurem w^-Idoii}', a nader lekka

i pikn uwieiiczony kopulk. A jakkolwiek cae

wntrze bogate jest co do sztuki i wtku, w marmu-

rowe kolumny o pozacanycli metalowych stopach

i gowicach, w udatne mozaiki i pikne obrazy — ale

te pomin, gdy ich nie wiele z powodu rusztowania

mogem widzie, i przytem bledn one wobec gównej

jego ozdoby, któr stanowi drzwi spiowe. Troje

jest tych wspaniaych podwoi — jedne wykonane

przez Andrzeja Pisano, a dwoje przez Ghibertego,

z kl()rych wschodnie, to jest naprzeciwko katedry

bdce, Micha Anio nazwa „wrotami raju," inni

za za najpikniejsz na wiecie paskorzeb uwa-

aj!
Drzwi te miay dla mnie osobisty jeszcze,

szczególny urok z tego powodu, i wporód liczn3'^ch

sztychów starych po . p. dziadku moim, to jest bra-

cie mojej babki, pukowniku Strzyewskim, adjutan-

cie ksicia Józeta Poniatowskiego pozostaycli, s
take nader udatne z XVIII go wieku sztychy tych

drzwi. Od dziecka wic je znajc, ciekawy byem
porówna kopi z oryginaem i z nadzwyczaj wielk

starannoci je ogldaem ').

Jest to szereg scen z dziejów witych, tem si

w }'r(')niajcy, e na jednym i t\'me obrazie bywa

po kilka scen razem umieszczonych, np. ofiara Izaa-

ka, pojawienie si anioów i bogosawiestwo Izaa-

') Doda tu wypada, e pikna kopia gipsowa tego ar-

cydziea znajduje si w muzeum Sztuk Pikny-^h prz}' wszechni-

cy warszawskiej. (Przyp. Bed.).
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ka razem i t. p. Przytem Ghiberri wprowadzi per-

spektyw do paskorzeby, rzecz staroytnym cako-
wicie nieznan i zmieniajc rzeb antyczn na
obrazy jakby malowane a paskorzeb oddane. Do-
!<oIa za tyc'i obrazów szeregi posków i popiersi,

a to wszystlco przeplatane cudnemi girlandami
z owoców, kwiatów i ptaków, co razem wzite sta-

nowi wspania cao.
Opisujc kocioy gotyckie we P^lorencyi, wi-

nienem take wspomnienie najpikniejszemu okazowi
gotyku toskaskiego, jakim jest S. Maria JS'ovrll(i.

Mieszkaem wanie naprzeciwko tego niegdy
dominikaskiego kocioa, zbudowanego przez dwóch
braciszków, Sisto i Ristori, w kocu XVIII-go wieku
i noszcego, mimo zmian póniejszych, jeszcze dotd
wybitne cechy swej epoki i stylu gotyckiego.

Facyata, lubo take w stylu gotyckim rozpo-

czta, jest jednake jako dzieo Leona Baptysty Al-

bertiego z 1546 roku w stylu Odrodzenia, a nawet
spotyka si w niej po raz pierwszy owe barokowe
esownice, któremi Longhena pikn kopu w S. Ma-
ria (Mla Salatc w Wenecyi tak wielce oszpeci.

Wntrze miaoci uków, majcych po 46 stóp

w wietle, przypomina nieco nawy katedry i stano-

wi trzynaw^ow wityni, w formie aciskiego krzy-

a, ozdobion piknemi kaplicami.

Oddawszy cze Najwitszemu Sakramentov\i,

pytam naprzód o znan mi z licznych po ikonopra-

fiach reprodukcyi, Madonn Ctmahiieyo. Po kilkuna-

stu kamiennych schodach, z prawej nawy w gór
prowadzcych, wciiodz do Caprlla linnchri, niestety,

bardzo przymionei. Dopiero gdy po chwili wzrok
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przyzwyczai si do pócieniu, Z\czc!y mi si wychy-

la uJatnc ks/.talty i picUny koloryt obrazu.

Na wspaniaym tronie zasiada Matka Roska

Dziecitkiem Jezus, a kolo Niej z obudwóch stron

po trzech aniohnw

Ten ich rozkad architektoniczny, bardzo dua
i owa Madonny przy zbyt maluch ustach, i te fady

"stre i twarde, to jeszcze bizantynizm, jednake te

anioy si ruszaj, ten koloryt, lubo ciemny, bruna-

tnym nie jest, to dzieci Jezus yje i patrzy.

A pamitajmy, e ten obraz by zrobiony 1270

roku jeszcze, e to najpierwszy przebysk tak pó-

niej sawnej szi<oy llorenckiej w malarstwie, a nie

. zdziwim}' si, i namalowanie go byo takim faktem

' )niosym dla og()u nawet mieszkaców Florenc\i,

: go w pracowni artystj', przy odgosie trb i ko-

ti<')W w uroczystej procesyi do kocioa wniesiono.

I 'miao w ic ówczesne spoeczestwo ceni swoich

artysti)w!

Idc do kaplicy Srosch, przechodzi si okoo

lego sawnego krucyfiksu, dziea Bruneleschi'ego,

które tene wykona na wyzwanie Donatella, a jego

i-rucyfiks zgani, o czem mówiem przy opisie Santu

roce. Szkoda, e krucyfiks ów wisi w cieniu i e
nie mona ich obok siebie porówna, bo wtedy do-

? piero daoby si rónic wykaza.
y Ta kaplica Srozzi szczyci si przedewszystkiem

freskami Orcagna, przedstawiajcemi Raj, Sd osta-

teczny i Pieko.

Bardzo udatne, odtworzenie tego „Sdu Ostate-

cznego" znajduje si w „yciu Pana Jezusa" p.Yeuil-

p.
lota, tómaczonem przez . p. biskupa Nowodwór-



skiego, tam wic cielcawych odsyam, sam za dq
do innych fresków Dominika Ghirlandajo.

O ile tamte miay cech gotyck, o tyle te tchn

zupenie Odrodzeniem: s to sceny z ycia . Jana,

ale nazw tylko maj religijn, a w rzeczy samej s
to czysto rodzajowe obrazy, dajce bardzo dobre

wyobraenie o ludziach i domach z XV wieku, ale

nie majce adnej cechy kocielnej.

VI,

Ogldanie wielu arcydzie sztuki, chocia, albo

raczej dlatego wanie, e to s arcydziea i pragnie-

my si im dobrze przyjrze, tak wreszcie nuy, e
z przyjemnoci dla odpoczynku i dla odmiany pa-

trzy si na natur, szczególniej, gdy ona tak cudna,

jak w tej krainie kwiatów.

Chtnie wic posuchaem rady mojego cicero-

ne, który rnnie namawia na wycieczk do Piazza

Michel Ancjclo. Jakkolwiek chodz tam tramwaje pa-

rowe, gdy jednak za zbyt popiesznie mijaj najpi-

kniejsze widoki, wzilimy fiakra i zwolna jechali-

my pod gór.

Przejechalimy na lew stron Arno przez Pon-

te Vecchio, na którym po obydwóch stronach s
sklepy z wyrobami zlotniczemi. Potem droga nasza

prowadzia przez szereg willi, porozrzucanych na

mniejszych i wikszych wzgórkach, a kdda innej

formy, a kada otoczona ogródkiem.

Có to za przeliczne cacka sztuki architektoni-

cznej i ogrodniczej, rezydencye bogatych Anglików

i arystokracyi woskiej! Ale gdy si niemi zachwy-



calem, m.)j rr^cwodnik, nalecy do jakiego towa-

>blvva sprzeday domów, cii^gle mnie jakby zimnq

u od oblewa, wyliczajc wille na licytacyc za dugi

wysawione, kt()rych byo blizko polowa.

Dopiero gdymy stanli na Piuzm Michel Au-

i/rlo, i on nawet uleg czarowi piknego widoku,

i wylicza mi tylko gmachy i kocioy, kt(')re pod sto-

pami naszemi, jakby na mapie si rozcielay.

A wic na lewo stacya kolei i przy niej S. Ma-

ria Novrlla, dalej San Loreiuo i palc Poniatow-

skici i /SaS. Annioi-iata, które jeszcze mam zwiedzi,

a bliej nas owa wspaniaa trójca: Bapisfnio, Caw-

pnuilla i Duomo, a jeszcze bliej Palazzn IWchin

Pii i S. Crocc i Arno wspaniaa ze swemi licznc-

1 mostami. A ramami tego widoku, to pikne g<>ry

_ wszecti stron go okalajce, a midzy niemi pt^roz-

rzucane kocioy i klasztory, jak Fiesole, gdzie je-

szcze przez ArnoUb di Gambia zaczty, a przez Bru-

neleschiego skoczony koció z klasztorem, zamie-

nionym obecnie na zakad naukowy, pod kierunkiem

Jkaci Szkolnycti" prowadzony, licznych zawsze ci-

ga nawiedzajcych, do których ja, niestety, dla bra-

ku czasu, nie bd nalea.

Plac ten dlatego uczczony jest imieniem genial-

nego twórcy kopuy . Piotra, e wporód niego stoi

lonzowa kopia „Dawida" Michaa Anioa, a na pie-

destale cztery postacie tego artysty z grobowców

Medyceuszów: Poranek, Poudnie, Wieczór i Noc.

To wszystko jaszcze musz w oryginaach zo-

baczy, wic gwatem odrywam si od tego cudnego

widoku, szafirowego nieba i gór fioków y'ch, i ogro-
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dów zielonych, i willi biaych, a .spiesz na dó, aby

dokoczy ogldzin jeszcze kilku kocioów.
Wic naprzód Sandissima Annusiata. Jeszcze

w wieku Xni siedmiu obywateli Florencyi zebrao si

razem i wspólnym kosztem wystawio koció pod we-

zwaniem Zwiastowania, który w wiekach póniejszych

kilkakrotnie by przerabiany. W przedsionku wieci

tu naprzód mozaikowe „Zwiastowanie" przez Ghirlan-

daja, a dalej widzimy cay szereg fresków pod szkem,

wporód którj^ch 7 jest Andrea del Sarto, a przed-

miotem ich cuda . Filipa. Na kropielnicy z wod
wicon zauwayem napis: Virtus ex alto et sordes

abluit — a potem na lewo od wejcia kaplica Matki

Boskiej, janiejca od wotów, lamp i wiata. Prze-

pych tu ogromny i bogactwo, a ciany pokryte ex-

votami srebrnemi, obrazami i obrazkami, przedstawia-

jcemi róne cudowne zdarzenia.

Ciekawym moe unikatem pod wzgldem archi-

tektonicznym jest kopua lego kocioa, dzieo Leona

Baptisty Alberti, nie majca ani okien, ani tak zwa

nej latarni, a mimo tego jej ksztaty lekkie s wi

doczne, bo jest koo niej duo wiata. Zwróciy ró-

wnie moj uwag dwa obrazy Ferugina, krucyfiks

Jana z Bolonii, przeliczne tego mistrza mae pa-

skorzeby i „Sd ostateczny" Aleksandra Allori z po-

staciami z „Sdu ostatecznego" Michaa Anioa w ka-

plicy watykaskiej. W zakrystyi . ukasz przez

Lucca delia Robbia, i obraz Matki Boskiej na wozie,

cgnictj'm przez lwa i baranka—a przedewszystkiem

Madonna del Sacco, t. j. fresk Andrea del Sarto

na korytarzu, godne s take obejrzenia. Koció ten

nawet pomidzy woskiemi kocioami, tak zazwyczaj



wietnemi, do najwietniejszych nale;^.y, a strop jego

zocisty, kolumny marmurowe, miKJstwo bronz()vv

i zloceii na tun przepych sig sUladajn; utrzymanie za:?

swoje w tym wietnym stanie zawdzicza gównie

roiizinie l^astoidych, do najzamoniejszych na\ci\CQ'}.

Rodzina znów l<si(\;it Corsinich patronuje l<o-

ió S. Maria del Carmine zwany, który lubo jeszcze

w XIII wieku wybudowany, spali si i zosta prze-

robiony w r. 1771, a z dawnego pozostaa tylko ka-

plica Branccuci^ freskami Alasaccia i I-^ilipina Lippi

sawna. Przedstawiaj one sceny z ycia . Piotra,

a janieje w nich geniusz Masaccia, tego najznako-

mitszego przedstawiciela X\' wieku obok wysokiego

talentu Filipina l.ippi, który jednak mu nie dorówny-

wa, a popiechem i powierzchownem traktowaniem

przedmiotu pracom swoim szkodzi. Jest i tu wspa-

niaa kopua i kilka adnych nagrobków z rodziny

v)rsinich, a szczególniej jeden jakiego biskupa zu-

penie tak traktowany, jak gdyby przedstawia kano-

nizowanego witego.

Jeeli si oglda koció Carmine dlatego, prze-

wanie, eby zobaczy freski Masaccia, to tembardziej

naleao kademu zwiedzajcemu Florency, a szczegól-

niej mnie, dla którego Fra Angelico jest najwy-

szym typem malarza religijnego — naleao, mówi,
b3' w S. Marco, gdzie t}le prac jego dotd si

znajduje.

Pamitam jak przed laty kilku w Berlinie ogro-

mne wraenie zrobi na mnie obraz „Sdu ostateczne-

go" przez tego malarza. Jaki tam spokój, powaga,

namaszczenie — jak ci jego wici piknie si modl,

jak zna, e ten witobliwy zakonnik kad sw



prac zaczyna od modlitwy, a ile razy musia malo-

wa Pana Jezusa na krzyu, rzewnemi Izami si za-

lewa. I có wobec tych zalet jego znaczy, e nie-

które osoby jego obraz(')W, lubo zawsze poprawnie

rysowane, moe niekiedy maj pewne usterki anato-

miczne, kiedy je tylko znawca zauway, a wy-

razem twarzy jego witych kady si na duchu

podnosi, a to i tylko to, jest wanie celem malarstwa ^

religijnego.

Tesame znów cechy posiadaj prace Fra

Angelico w tym klasztorze, jego dugoletnim poby-

tem wsawionym dotd przechowane, a jest ich tu

mnóstwo, wic par sów chtnie im powic.
Oto zaraz na pocztku prawie dwaj dominika-

nie zapraszaj gocia do obejrzenia klasztoru, a czy-

ni to z ca pokor i gocinnoci. Dalej znów w. Piotr

mczennik i w. Dominik stoj pod krucyfiksem, na któ-

rym Pan Jezus przedstawiony wedug sów Pisma .:

„Ofiarowany jest, bo sam chcia"—której to podniosej

myli tak rzadko dopatrzy si mona w tego rodza-

ju obrazach i rzebach. 1 znów w kapitularzu Pan

Jezus na krzyu midzy dwoma otrami — i tu On

cierpi, ale nie jak winowajca, lecz jako Odkupiciel.

Wchodzimy teraz na schody, by zobaczy cele

malowane, i ogldamy znów z rozrzewnieniem drug
ukochan przez ^'ra Angelico posta, któr on tak

cudnie przedstawia, t. j. Bogarodzic. Czy w „Zwia-

stowaniu", czy vj Madonna delia Stella, czy w „Uko-

ronowaniu", czy w „Pokonie Trzech króli" zawsze

to ta sama, cho zawsze inna Dziewica-Matka z tym

piknym, nieporównanym profilem, z tern czoem Nie-

pokalanej, z tym niebiaskim spokojem! Ale eby



ten spokój odda tak, jak Fra Angelico, trzeba go

ni()dz uczu U' innych, a pr/.edewszyslkiem mie go

we wasnej duszy!

Koció za S. Marco, przy tym niegdy kla-

sztorze a dzi Altiseo S. Marco istniejcy, ma sta-

r mozaik pit,>kni\, obraz Matki Boskiej ze . Domi-

nikiem i Franciszkiem, na której napis: Muter Mis-

rimrdibiis i obraz Giotta <i tempem — Chrystus na

tle zlotem: obecnie utrzymany nader ubogo, o czem

wiadcz lichtarze blaszane dte, od frontu tylko sre-

brzone—wiece drewniane z maszynkami, kwiaty pa-

pierowe, jako niby ozdoba i t. d.

Wogóle uwaaem w caej mej podróy, e
najubosze, a szczególniej najgorzej utrzymane, naj-

mniej estetycznie urzdzane i ozdabiane i najbru-

dniejsze kocioy—s u zakonników; najczystsze za,

najestet^czniej ozdobione, cho nieraz mae kapliczki

—

u zalconnic.

\'1I.

Miabym jeszcze, co prawda, wiele do powie

Jzenia o tej Florencyi, która ziemi— kwiatami, niebu

za— wspaniaemi kocioami kwitnie; ale to dla mo-

notonnoci pomin.

Wogóle zwiedzajc kocioy woskie — a zwie-

dziem ich jednak siedemdziesit cztery, przekonaem

si, e budowniczowie tamtejsi pamitali, i zakrystya

nie powinna by, jak u nas zazwyczaj, kurytarzem

dla przechodzenia miejscowej arystokracyi parafialnej

do kocioa, a obdarzania kapanów fluksy, bólem

gowy, a nieraz i paraliem, z maym zazwyczaj nie
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do jasnym zakamarkiem na szaty kocielne, ale

powinna stanowi integraln i jedn z najwaniej-

szych czci wityni— by stanowczo nicprzcchodnin^

mie duo wiata i miejsca na szaty kocielne, na

ubieranie si kapanów, na suchanie spowiedzi gu-

chych i t. d. Gdybym si spodziewa, e te moje

dyletanckie notatki wpadn w rce niektórym z na-

szych architektów, tobym im przypomnia, e przy

budowie kocioa okie mniej, okie wicej muru,

rónicy w wydatkach nie stanowi, a skoro kapani

musz zebra u ubogich parafian tysice rubli dla

opacenia planów budowniczych, mogliby te ci ze

swej strony pamita o potrzebach kultu i wygodzie

tyche kapanów.

A teraz, na zakoczenie opisu kocioów, nieco

o San Lorenzo.

Sawny Bruneleschi w r. 1418 koció ten, na

danie Komy Med3'ceusza, zwanego Pater patriae,

na szcztkach dawnego z l\'-go wieku zbudowa.

Fasada jest dzieem Michaa Anioa, lubo wedug jego

planu nie wykoczona, ale za to tak zwana „Nowa

zakrystya", a przewanie i biblioteka przez niego s
zbudowane.

Trzy nawy, rozdzielone szeregami piknych ko-

rynckich kolumn, arkadami poczonych, naprzód tu

w oko wpadaj. Przy ich kocu widzimy dwie am-

bonki mae, bez daszków, ale za to cae pokryte pa-

skorzebami bronzowemi roboty Donatella, z nader

naturalistycznemi scenami z ycia Pana Jezusa. Te-

go artysty s drzwi do starej zakrystyi i popiersie

§w. Wawrzyca — wspaniae za stiukowe dekoracye

w tej zakrystyi-salonie, s Donatella. Jest tu take



40

kilka nagrobk()U', ó. wród nich jeJen liliita Thor-

Wiildsena dla malarza Piotra Ben\eiuiti, jedno ze

sahs/.ych dziel tego mistrza.

To wszystko jednake niknie wobec tak zwanej

Cu})cll(i iJei Prinripi i CapcUa dci Dcpoziti czyli

Sugresiii nuora.

Pierwsza z nich, jako nadworna kaplica ksiiu
Medycejskich, na danie ksicia Jana, w r. 1()<)4

przez Nigettiego zbudowana, kosztov\a'a 20 milionów

franków! Caa wyoona najkosztowniejszemi mar-

murami, inkrustowana drogiemi kamieniami, jest omio-

ki^tna z pikn kopul. W szeciu wnkach s gra-

nitowe sarkofagi Medyceuszów — posg Komy II-go

jest duta Jana Bolonii, a na cokule bronzoAe herby

Medyceuszów janiej.

Drug za, z polecenia l.eora X papiea, wzniós

Micha Anio, urr.icciwszy w niej sawne na wiat

cay nagrobki Wawrzyca i Juliana Medyceuszów.

Gdy spojrzysz na tego Wawrzyca, to a ci
mrowie przejdzie! Co to za sil, groza, potga! To
nie portret Medyceusza, to uosobiony wadca, taki,

jakim go sobie Micha Anio przedstawia. Jak to on

jedn rk podpar gow i gboko si zamyli; jak

drug butnie wzi si za pas; jak to on siedzi opar-

ty sam na sobie, zamknity w sobie, potny, wielki.

Zda si, i nie raczy si nawet ruszy i samem spój

reniem w proch ci cbróci. A u stóp jego „Pora-

:" i „Wieczór" w postaciach wielkich, potnj^ch,

ale w czci niewykoczonych.

Naprzeciwko tego Wawrzyca, którego Wosi
/ penfioso (zamylonym) zowi, zasiad Julian w po-

Bibloteka. — T. 95. 4
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tnej zbroicy, a w rku jego bu1a\Va 'hetmaska*

a w oku jego przebyski wodza, bo to dumny pot-

nych wojsk przywódca. A u stóp jego „Dzie*

i „Noc" — a te cztery figury symboliczne oznaczaj

zarówno pocztek i koniec ycia kadego czowieka,

jak i krótkie istnienie potgi Medyceuszów. Tak to

geniusz Michaa Anioa, zamiast i utartym ladef

wielkich nawet talentów rzebiarskich, przedstawiaj-

cych na nagrobkach upostaciowanie cnót, na nowe

wszed tory, wanie dlatego, e by geniuszem!

Jednake i geniusze maj swe sabe strony^ bo

oto tego samego Michaa Anioa Madonna z Dzieci

ciem jest, lubo jak zawsze u niego, co do form ana-

tomicznych pikna, co do myli cakiem jednak chy-

biona, bo pochodzi z epoki, w której Micha Anio

tylko olbrzymie mia koncepcye, wic nie Dzieci

Jezus, ale chyba modego Herkulesa tu przedstawi!

Ale za to cakiem w swoim ywiole by ten

tytan pomysów i pracy, gdy mu dano dziesicio-

okciowy blok marmuru i wykona ze swego Da-

wida, który niegdy sta przed Pallazo Yecchio,

a teraz susznie przeniesiony jest pod dach i we

wasnej trybunie, owietlonej z góry, w Rcale fjaleria

antica e moderna w caym swym blasku i bez na-

raenia si na zczernienie — janieje!

Gdy do budowy katedry przywieziono i ten

blok wspaniay, a nie chcc go rozdrabnia, przezna*

czano w myli na posta jakiego giganta, Micha

Anio rzek: „Dajcie mi go, ja go nie zepsuj" i zro-

bi owego Dawida. Ale ten posg te nie jest Da-

widem upostaciowanym, ale to typ modzieca w pe-
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ni fizycznego rozwoju i to takiego, który rozdziera

!wy i niedwiedzie w obronie iagnitek swoich.

1'rucz tej rzeby jest tu bardzo duo w omiu

salach nagromadzonych obrazów, wybior wic z nich,

i to z por()d samych religijnych, najglównicjsze

tylko.

Jest tu par obrazów (."imabuego, lecz pod wrgl-

dem kompozycyi najwyej stoi Madonna z 4 ma
ewangelistami. Giotta kompozycyi mae obrazki z y-
cia w. Franciszka i sawne „Zdjcie z krzya" po-

bonego pdzla Fra Angelico di Fiesole, uwaane za

najlepszy i najbardziej wykoczony obraz tego ko-

cielnego malarza. Zwraca te uwag „Pokon Trzech

Króli" przez O. Girlandaja, , Ukoronowanie Matki

Boskiej" pdzla Filippo Lippi, z adny m.i anioami,

trzymajcymi lili, i z najlepszej epoki I^erugina, jego

„Zdjcie z krzya" i „Wniebowzicie Matki Boskiej".

Wiadomo, i Leonardo da Vinci by jednym

z najpierwszych malarzy wiata, a s nawet tacy,

kt(>rzy go z samym Rafaelem równaj — otó w lej

galeryi znajduje si jedna z najpierwszych prac jego,

t. j. na obrazie jego nauczyciela .Andrea del Yerochio

, Chrzest Chrystusa", namalowany po lewej stronie

anio.

Ex ungue cognosciur leo — i z tego aniela

pozna mona przyszego malarza „Wieczerzy Iwa-

skiej".

Nie godzi si jednak poegna Florencyi, nie

powiedziawszy cho sów kilku o jej dwóch cieka-

wych architektonieznyah zabytkach: Falazzo Vecclno

i Loggia dci Lan, które przed odjazdem zwie-

dziem.
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Palc — dzieo Arnolfo di Cambio, wic budo-

wniczego lotedr}', swoj groz i potg vviecl<

licuje z surowoci i wspaniaoci nawy katedralnej.

Zbudowany z ciosu, który zociste soce woskie

przez pi wieków dziwnie piknemi i powanemi

pokryo barwy, szczyci si wie 157 okci wysok

i fortecznemi blankami, któte dziwn potg i dosko-

naoci budowy wsparte, gronie na powietrzu wi-

sz. I paac to i forteca, odpowiednia rezydencya

dla Signorii z r. 1298.

A bokiem do tego paacu stoi pierwotny odwacli

dla knechtów, z dalekicli Niemiec najmowanych, tu-

taj te odbyway si przemowy do ludu, tu gojifdhi-

nicry, t. j. hetmani florenccy, wadz odbierali.

Dzi to przybytek sztuki i sam w sobie pikny

jako okaz gotyku toskaskiego z XVI wieku i za-

wartoci sw cenny.

Widzisz tam bowiem „Perseusza" z bronzu roboty

Benvenuto Celliniego—ale ten nieporównany rzebiarz

w rzeczach drobnych, jak kielichy, klejnoty i t. d.

tu, wedug mnie, chybi w tem, i jego Perseusz nie-

ma adnej grozy, i trzyma sobie gow Meduzy tak

elegancko, jakby bukiet kwiatów. Jakeby to Micha

Anio inaczej wykona!

Ju wicej siy a potgi jest w „Judycie" Dona-

tella, cho to znów mna niewiasta, ale nie proro-

kini, nie zbawczyni ludu caego. Ciao mocne, ale

duch w niej saby, a tu i jedno i drugie powinno by
potne. Jest tam jeszcze „Porwanie Sabinki", pena

ycia grupa Jana z Bolonii, i kilka innych.

Lecz trzeba byo wreszcie poegna urocz To-

skanii stolic, wic raz jeszcze poszedem na plac
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z kwiatem, tego Jana z Bolonii roboty, od kt<irej

nazwa katedry Maria dcl Fiorc pochodzi, i rzuci-

em okiem na on:i kt)pult; wspaniaj\ — i na Campa-

nill przepickiK\— i na owe sawne drzwi Giibertego:

tyle jeszcze byo do zwiedzenia, e trudno byo wy-

jeda, ale gdy sobie przypomniaem, e za sze
godzin mog by w onym Rzymie, o którym lat tyle

marzyem, zapomniaem o wszystkiem i w gorczko-

wym niepokoju powtarzaem tylko: lioma, Roma!

VIII.

Rzym.
„Roma, Roma! To sowo potne rozlegao si

przez lat wiele i przez wieków wiele z uczuciem

przeraenia i grozy wród caego pogaskiego wiata.

Od puszcz libijskich do brytaskich brzegów sowo
to swym wpywem sigao, i byo równoznaczne

z uciskiem, gwatem a niewol. Bo ta Roma poga-
ska—to stolica wiatowadnych Cezarów, nurzajcych

si w rozkoszy, zocie i rozpucie, a z wysokoci

swoich siedmiu pagórków, rzdzcych pastwem —
wiatem. I zdawao si, e ta ich potga tak wielka

a przemona, nigdy nie runie, a jeno wzrasta moe,
bo oparta bya na najwikszych mocach tej ziemi,

na sile i bogactwie i rozumie".

„A jednak wówczas wanie, gdy ta Roma po-

gaska dosza do szczytu wielkoci i sawy, a z-
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mknr\\vszy podwoje Janusowej bawochwalni, w rze-

komym pokoju upów swych uywaa— w oddalonej

jednej z tysicznych prouincyj tego pastwa-olbrzy-

ma, w Judei, przyszo na wiat Dzieci-Bóg, które

na miejsce Romy pogaskiej miao stolic tego kró-

lestwa, „którego nie bdzie koca" — zaoy. Ale

wprost przeciwnie miao ono postpowa ni poga-

ska Roma, i dlatego na swym sztandarze wypisao

take: Borna, ale naodwrót, bo hasem Jego Amor,

mio".
„Z tem godem mioci w rku to Dzieci Bóg

wysiao Namiestnika swego do Romy pogaskiej, aby

tam zaoy Jego stolic. I ten, który by Piotrem,

czyli opok, na której zbudowanego Kocioa bramy

piekl nie przemog, jako dobry budowniczy, szeroko

a gboko, w katakumbowych onych ciemnicach pod-

staw duchowego swego gmachu zaoy".
„A gdy wreszcie w kolei wieków, na skinie-

nie jednego paluszka tej Boej Dzieciny, owe nie-

przeliczone hordy pod wodz Bicza Boego, lady

Romy pogaskiej z powierzchni ziemi zwiay— wów-

cz-as chrzeciaskie Cezar}' i nastpcy Piotra na fun-

damencie tej opoki zaczli wznosi witynie jedna

na drugich, a wreszcie stan ten wielki, ten wspa-

niao', ten olbrzymi koció- król, którego wszystkie

kocioy na ziemi s tylko pokornymi poddanymi.

A w nim i kolo niego zebrali nastpcy ^iotrowi

skarby sztuki i wiedzy tak wielkie, i i dzi take

z ust kadego, czy wierzcego, czy uczonego, czy

artysly, wyrywa si znów to samo sowo, lecz

z uczuciem gorcego podania i mioci: „Roma,

Roma!"
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Gd^' przed kilkunastu miesiL\cami powyszemj

sowy rozpoczynaem sprawozdanie z pomnikowego

wydawnictwa „Rzym i*apiey", bytno w Rzymie

bya dopiero da mnie nieuciwytnem jakiem^ i dale-

kiem marzeniem; wida jednak, i B()g wysuctia

mojej gór ej proby, która si w nici zawieraa,

skoro to pragnienie serca i podanie woli askawie

dozwoli mi wypeni. To te gdy dnia 14 padzier-

nika o godzinie pó do pierwszej, zami wdzicznoci

zwilonem okiem, na pó godziny jeszcze przed przy-

b^^ciem do Rzymu, t wielk, t potn i równie

wspania jak przepikn kopu w. Piotra dojrza-

em — a z bijcem sercem, i nie mogc zapanowa
nad swojem uczuciem, bez wzgldu na otaczajcyci,

na cay gos zawoaem: „Roma, Roma!" — te same

myli toczyy mi si do gowy i dlatego je tutaj

powtarzam!

Rzecz prosta, i naprzód udaem si do w.
Piotra na Watykanie, bo jakkolwiek ze stanowiska

artystycznego naleaoby wprzód zwiedzi wszystko,

a w. Piotra na koniec zostawi, bo po nim wszyst-

ko si maem i brzydkiem wydaje; — ale ze stanowi-

ska religijnego naley si naprzód pokoni prochom

Piotrowym, i jaka gorczka czowieka pali, i spa
nie daje i do Watykanu pdzi, aby co ryclilej tego

króla wszech wity zobaczy.

Gdy stanem na pocztku placu, a wprost one-

go wielkiego obelisku, pierwsze moje sowa byy:

„Pikne, bo pikne, ale wcale mi si wielkiem nie

wydaje!" Oto jest wanie najwyszy tryumf geniu-

szu, e potrafi nada olbrzymim czciom tak dosko-

na propprcy, e cao nic razi wielkoci, ale si
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ma wydaje. Dopiero r^dy zwróciwszy si ku kolu-

mnadzie i zaczem, a kolumny jej w oczacti myci

rosy i rosy, a powóz przy koiicu stojcy zdawa
mi si jeszcze jako wózek dziecinny; gdy minem
owe fontanny-olbrzymy, a one srebrzystym deszczem

mnie musny, z pierwszego onego zaciwytu a po-

dziwu do przytomnoci przywodzc—wtedy nakoniec

oko moje, przyzwyczaiwszy si do olbrzymieli roz-

miarów, spostrzego, i stoimy na placu, na którym

jeszcze 200,000 ludzi obok nas zmieci si moe!
Wyol \ sobie, e owe znane ci z rysunków

potne kolumnady, które jakoby ramiona tytana

w prawo i w lewo si rozwary, aty wiat cay za-

garn i do kocliajcej piersi Piotrowego nastpcy

przycisn, — skadaj si z 4-cli rzdów kolumn,

a tyci kolumn 284, a kada z nici 40 stóp wysoka,

a krom tego 88 filarów, a u szczytu 162 posgi,

a to wszystko tak szerokie, e tworzy trzy jakoby

ulice, z których rodkow dwa pojazdy wygodnie

mog si wymin, a dugoci ma 804 stopy. Takie

jest to arcydzieo Berniniego; bdzie za ono dopiero

drog prowadzc do drugiego placu mniejszego,

który sam jest wstpem do przedsionka, za którym

si koció zaczyna! Tu, jak widzisz, miejsca nie

aowano, ni grosza!

Gówn ozdob tego pierwszego OAvalnego placu

jest ów najwikszy na wiecie obelisk, zdobicy nie-

gdy cyrk krwioerczego Nerona, w tem wanie
miejscu zbudowany, a dzi strzelajcy krzyem Chry-

stusowym na 120 stóp wysokoci!

Do wzniesienia tego olbrzymiego monolitu, ma-

jcego 76 stóp dugoci i wacego kolo miliona fun-
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tów, przywizana jest autentyczna anegdota, malujca

doskonale rzdy Papiey i czasy ówczesne. Byo to

za Sykstusa \', tego legendowego pastuszka trzody,

który sil zdolnoci, pracy i witoci wzniós si a
na szczyt godnoci papiea- króla i to w X\'l wieku.

Otó ten papie powierzy one nadzwyczaj tru-

dne na owe czasy dzieo budowniczemu Dominikowi

1'ontana, obiecujc mu w razie, gdyby strzaska obe

lisk, kar mierci na stojcej na placu szubienicy —
jako krcil, a zarazem litujc si nad nim sercem ojca

wszech wiernych, poleci, by we wszystkich bramach

Rzymu stay konie, któremiby móg uj tego suro

wego wyroku. Dla uniknicia za zgieku i zamie-

szania, postanowiony by równie w^Mok mierci na

tego, który miaby si odezwa w chwii windowa-

nia kolosu.

Oto ju 1000 robotników, którzy si na mier
wyspowiadali i otrzymali razem ze sw^m mistrzem

apostolskie bogosawiestwo, cignie ogromn ska
do góry. Fontanna z wysokiego rusztowania przez

tub nimi kieruje i z radoci widzi wznoszenie si

olbrzyma. Lecz oto blednie, chwieje si, bo z prze-

raeniem spostrzega, e liny tak si wycigny pod

strasznym ciarem, e wicej go nie podnios; —
chwila jeszcze, a cay obelisk prynie w kaway!

Wtem z por<')d ludu wyrywa si miaek i nie

zw^aajac na wyrok mierci, woa: „wody na liny",

a gdy rad jego roztropn wykonano, najwikszy, ten

monolit na wiecie, na swojej spocz podstawie.

miakiem tym by .majtek z San Remo, nazwiskiem

Bresca, który, gdy przyprowadzony do stóp Papiea,

wyroku mierci oczekiwa, otrzyma od uradowanego
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starca zapytanie, czego da za t wielk przysug,

jak mu rad swoj wywiadczy. „Ojcze wity"—
odpar ze dreniem i prostot — „niech mnie tyllco

i mojej rodzinie wolno bdzie palmy ludowi rzym-

skiemu w Niedziel palmow sprzedawa". I do-

td rodzina Bresców te palmy w Niedziel kwietnia

sprzedaje.

Obok tego obelisku po obydwóch stronach wzno-

sz si fontanny wspaniae, rzucajce ogromny sup

wody na wysoko stóp 40 — który, wzbiwszy si

w gór, krysztaowym wnet deszczem opada, a po-

wiewem wiatru niesiony znaczn cz placu swoj

ros orzewia.

Z tego to najwspanialszego placu na wiecie

wchodzimy po licznych majestatycznych schodach na

plac drugi, szeroko facyaty majcy, a schody te,

podobnie jak cay koció, zbudowane s z trawerty-

nu, bdcego rodzajem nader drobnoziarnistego gra-

nitu, którego spoistoci i jednolitoci warstw grub3^ch

zawdziczaj Wosi najlepszy materyal budowlany na

wiecie.

Stanwszy przed fasad, dzieem Maderny, wi

dzi si dopiero jej strony ujemne. Przedewszystkiem

zasania ona ko^ml, to arcydzieo architektoniczne,

a wzamian daje nam front banalny, z caoci a-
dn myl organiczn nie zwizany, nie majcy
wcale kocielnego charakteru, sowem taki, który

mógby bardzo dobrze by frontem wspaniaego- pa-

acu. A tern wiksza to szkoda, bo szczegóy tak

wielkie wywouj taK mae wraenie. Wystaw so-

bie, ^e kolumny tej facyaty maj po 84 stopy wy-
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po 17 stóp!

Z przyjemnoci wchodz wic do przedsif)nka,

który sam jest jakoby duym kocioem, bo ma 336

stóp dugoci i odpowiedni szeroko, a kolumny jego

z czerwonego marmuru, a strop jego ze stiuku,

w rodku za jest tak zwana NaiiccUa, t. j. mo-

zaika wedug rysunku Giotta, ze starego kocioa

przeniesiona, a przedstawiajca ód Piotrowa. Na

obu kocach byy dawniej kolosalne pomniki Ka-

rola III i Konstantyna; dzi ten ostatni przeniesiony

jest na Scala Regia, a na jego miejscu drzwi zro-

biono.

Pi drzwi prowadzi do samej wityni, a fron-

towe z nich bronzowe z postaciami apostoów i pa-

skorzebami ze starego kocioa jeszcze; jedne za

z bocznych, zwane pora sana, s zamurowane

i tylko na jubileusz si otwieraj. Nad niemi to spo-

czyway zwoki Piusa IX, nim do mauzoleum u w.

Wawrzyca zostay zoone.

IX.

Gdy wejdziesz do wityni i rzucisz okiem we-

wntrz, ogrom jej poprostu ci przeraa. Wzrok si

wyta na prawo i lewo, i wprost, i do góry, i wsz-

dzie si gubi w niepochwytnych odlegociach, a wsz-

dzie marmury, mozaiki, bronzy spotyka. Aeby si

przeto nieco skupi wewntrznie, spuszczasz wzrok

swój na dó i widzisz, e oto stane na ogromnym

k.rgu czerwonego marmuru, tym samym, na którya^
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Karol W. i inni cesarze zachodni z rk papiey swe
korony odbierali.

Dalej uwag tw zwraca linia, w samym rodku
kocioa poprowadzona i na niej poprzeczne napisy,

wskazujce dugo najwikszych kocioów na wie-
cie. Wszystkie one naturalnie mniejsze od w. Pio-

tra, a w takiej id od najwyszych poczwszy kolei:

koció w. Pawa w Londynie, katedra florencka,

medyolaska, w. Petroniusz w Bononii i w. Zofia

w Konstantynopolu.

Gdy tak zwolna odczytujesz napisy, a ku rod-
kowi wityni dj^sz, co ci prze i popycha, aby
co rychlej dosta si do tej konfesyi Piotrowej, przy

której wiekuicie sto lamp si pali, w zotych jakoby

obfitoci rogach. Lecz idziesz i idziesz, i jeszcze

idziesz, i w oczach twych one krcone kolumny osa-

wionego bronzowego baldachimu rosn a rosn, a ty !

jeszcze nie doszede, bo pamita trzeba, i odlego
od drzwi królewskich do konfesyi jest taka, e na

niej za papieskich czasów przy uroczystej celebrze,

po jednej i po drugiej stronie, dwa cae puki onie-
rzy stra honorow trzymay.

Wreszcie padasz na kolana przed prochami

Piotra; a gdy mylisz, e stoisz przed tym, któremu

sam Bóg rzek: „Ty jest opok, na której zbuduj

koció mój," z wdzicznoci zachodz ci ocz}-,

i modlisz si dugo a dugo, bo si modlisz i za

siebie, i za swoich, i za to, co ci najdroszem na

ziemi!

Wreszcie podnosisz wzrok w gór i patrzysz

wyej a wyej, i jeszcze wyej, a ci gdzie w gó-

rze zamajaczeje, jakoby miniaturka tej wielkiej kopu-
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y, szczytowa kopulUa, c?.yli tak 7Avana latarnia. Sze-

roko arcydziea Michaa Anioa 13U stóp, a wyso-

ko z kr/.yem 434, t. j. jakoby 29 rictr wysoko-

ci. Mimo tych olbrzymich rozmiarów jest ona tak

lekk, e stoisz pod ni jakby jej nie byo i zdaje ci

si, e nie jeste-^ pod dachem wityni, ale pod nie-

bios sklepieniem. A wi(;c cze 7'J-Ietniemu starco-

wi, który j na cliwa potomnych zbudowa wieków,

ten jeden stawiajc warunek, e j robi dla Boga,

a wic bezinteresownie, to te mu i Bóg pobogo-

sawi.

W tej gównej nawie zwraca przedewszystkiem

uwag sawny posg w. Piotra z bronzu ulany, na

marmurowej siedzcy stolicy. Podanie twierdzi, e
pochodzi on z V w. i e go Leon W. zrobi kaza,

po cofniciu si Attyli od bram Rzymu. By to bar-

dzo moe, ale prawdopodobnie jest jeszcze starszy,

bo w fadach ubrania cakiem klasyczne spotykamy

formy. To wanie byo powodem do przypuszcze-

nia, e to jest posg Jowisza na w. Piotra zamie-

niony. Ta jednak hypoteza odrazu si zbija, bo Jo-

wisz nigdy nie bogosawi, a i czternacie wieków

wystarczyo, aby palec u nóg w. Apostoa pobone

stary pocaunki?

A teraz wrómy znów do drzwi gównych i za-

czynajc od strony prawej, przejdmy nawy boczne,

zwracajc uwag na rzeczy, które zostawiy mi wspo-

mnienie podczas czterokrotnego nawiedzania tej wi-

tyni; chocia bowiem za kadym razem byem tu po

kilka godzin, ale rzecz prosta, i tylko powierzcho-

wne mog o tern mnóstwie piknoci mie pojcie.

Otó w pierwszej zaraz kaplicy wita nas dzie-
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o duta, uwaane przez znawców nietylko za naj-

pikniejsz robot Michaa Anioa, co juby byo do-
sy, ale za najpikniejsz moe nowoczesn rzeb
na wiecie, t, j. Pieta, czyli Matka Boska Bolesna.
Na tej jednej tylko swej rzebie, w 25 reku ycia
wykonanej, Micha Anio cakowicie si podpisa, jak-

by przeczuwajc, e ona bdzie wieków podziwem.
I w rzeczy samej, patrzc na t Matk, trzymajca
na swych kolanach, na których go wypiecia, mar-
twe zwoki ukochanego Syna i uwielbianego Boga—
widzi si na Jej twarzy bole tak wielk, e zda si
Ona przemawia do widza sowami Pisma w.:
„Patrzcie, czy jest bole, jako bole moja.?" Ci,

którzy szukaj plam na socu, robi zarzut mistrzo-

wi, e Matk i Syna w jednym wieku przedstawi,
a zapominaj biedaczkowie, e sztuka kocielna nie

powinna fotografowa, lecz odtwarza idee; a powtó-
re, e staro i jej dolegliwoci s take kar za

grzech pierworodny, a wic Niepokalana jej nie pod-
pada, o czem wida pamita geniusz wszech wie-
ków. Wic nie krytykowa, ale raczej zachwyca
si naley jego dzieem i z pokor dzikowa Bogu,
e da tak wielk twórczo ludziom, a wspóbolejc
z bolejc Bogarodzic, do Matki naszej z dziecic
modli si ufnoci.

W caym kociele w. Piotra s tylko trzy na-"

grobki kobiet, a jednym z nich wanie wspaniay
posg duta Berniniego, przedstawiajcy hr. Matyld,
opiekunk Grzegorza VII go. Na dole udatna pasko-

:

rzeba, wyobraa Henryka IV w zamku papiea w Ka-
nossie.

Nastpna kaplica Najwitszego Sakramentu po-
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siada przepikne tabernakulum bronzowe, zocone,

w ksztacie witynki, dzieo równie Ik-rniniego.

Dalej widzimy liczny ingrobek bronzowy Sy-

kstusa 1\'
i mozaik w otarzu ze sawn .komuni

^w Hieronima" Dominichina. Trzeba bowiem wie-

dzie, e we wszyslkicli otarzach, a jest ich M
u w Piotra, obrazy s z mozaiki i to takiej piknej,

e trzeba dugo si przyglda z rozmaitych stron,

aby zobaczy, i to s rzeczywicie mozaiki, z ka

myczków si skadajce, a nie obrazy olejne. Wszy-

stko to s dziea sawnej watykaskiej labryki mo-

zaik, która cigle jest czynn i wanie w wigili mego

przybycia liczny obraz mozaikowy w. Waleryi wsta-

wiono do jej otarza.

Nie tylko obrazy, ale i antepedya s mozaikowe,

szkoda tylko, e podug jednego rysunku.

Cae nastpnie zakoczenie poprzecznego ramie-

nia krzya tem pamitne, e w niem odbywao si

koncylium Watykaskie. Jest tu wspaniaa mozaika,

przedstawiajca mczestwo . Processa i Marcynia-

na, stróów w. Piotra w wizieniu Mamertyskicm,

tame przez niego nawróconych.

Mijamy potem wspaniay nagrobek Klemensa

XIII, duta Canovy, z tyme geniuszem mierci i Iwa-

mi, które zawsze w jego dzieach widzimy, i stajemy

u koca kocioa przed tak zwan Tribu>,a delia Ca-

heiha.

Jest to otarz, nad którym u góry w czysto ba-

rokowej grupie . Ambroy, .Augustyn, Anatazy

i Chryzostom podtrzymuj w bronzowym futerale za-

wart katedr w. Piotra, t. j. stoek staroytny, któ-

ry senator Pudens ofiarowa ksi.ciu apostoów, gdy
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w jego domu goi^cit. Nad katedr tyara, a powyej
gloria z aniokami, z Duchem w. po rodku, a to

wszystko z bronzu zoconego w ogniu. Szkoda wiel-

ka, e bogactwu materyalu nie odpowiada jednakowe

bogactwu sztuki.

Gdy stanwszy tylem do tej katedry, spojrzysz

wprost przed siebie, zobaczysz waciwy otarz wiel-

ki pod owym baldachimem, o którym wyej wspo-

mniaem.

Dzieo to niesmaczne, manierowe; te krcone
kolumny, upstrzone kwiatkami, te anioy, wpólnagie

i jakie wykrygowane—jakie to wszystko teatralne,

a nie kocielne! Bo to czjst}- barok, owa nieszcz-

liwa karykatura renesansu, a jednak wedug niej

przez 200 lat, t. j. od poowy XVII do poowy XIX
w., wszystkie prawie u nas kocioy wznoszono!

I pomyle, e wyszo na to dziwactwo spaczonej

fantazyi Berniniego 186,000 funtów spiu, którego

sama pozota kosztowaa 600,000 franków! Dopra-

dy szkoda tych pienidzy i nie warto byo dla zro-

bienia tego potwora sztuki upi biedny Panteon, t
najpikniejsz na wiecie, pod wzgldem proporcyi

rozmiarów, pogask wprawdzie niegdy, ale wów-
czas ju katolick wityni.

Idc okoo tego otarza, spotykamy dziewi
konfesyonalów dla rónych narodowoci, pomidzy
któremi z przyjemnoci wyczytuj: lingua polonica!

A wic i dla nas jest kcik w tej wielkiej wityni
wity i w tern wielkiem sercu Ojca wszech wier-

nych, do którego naley: soUicifu lo omnium ecclesiu-

rum—piecza o wszystkie kocioy.

Równie niesmacznem, jak owa katedra i ten
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baldachim, ale wstrtniejszem jeszcze dzieem Rerni-

niego jest nagrobek Aleksandra VII.

Cztery wy.manlerowane postacie cnót i posg

klczcego i jakby wystraszonego papiea, do które-

go si wyszczerza pozacany ko.ciotrup bronzowy,

wród bogatych marmurowych draperyj, skadaj si

na cao, od której si kady ze wstrtem od-

wraca.

Jake rónym od niego jest wspaniay nagro-

bek Piusa VI[ przez Torwaldsena. Jaka tu powaga

klasyczna, jaki spokój, zarówno w postaci klczcego

papiea, jak i u otaczajcych go posgów, przedsta-

vviajc3'ch: czas, histor3', moc i mdro!
O nagrobku Inocentego Xl wspominam jedynie

z powodu paskorzeby, przedstawiajcej zwyciztwo

Sobieskiego pod Wiedniem, ale zato o pomniku

bronzowym Inocentego VIII pisz dla jego warLoci.

Antonio i Pitro Pallujolo wykonali ten sarkofag, na

którym papie przedstawiony jest dwukrotnie: raz na

tronie, w caym majestacie z lanc w., od Bajazeta

w darze otrzyman, a powtórnie na ou miertel-

nem. W caym ukadzie figur gównych czterech

cnót kardynalnych i trzech teologicznych, oraz szcze-

góach ornamentacyjnych, zna tu styl odrodzenia

w jego cudnym zawizku.

Sabszy, bo barokowy, ale dla nas drogi, jest

nagrobek Klementyny Sobieskiej, ony króla J. Stu-

arta, z bardzo piknym jej portretem; a jeszcze mniej

udatny trzeciej kobiety, Krystyny Szwedzkiej.

Na poegnanie tej wspanialej wityni, z której

si nigdy wyj nie chce, zwrócimy si jeszcze do

Biblioteka. — T. 95. 5



grobu w. Piotra. Gdy przez marmurow balustrad

z onemi lampami, przechylony spojrzysz na dól, uj-

rzysz podwójne schody marmurowe, a midzy niemi

posg klczcy Piusa VI, arcydzieo Canovy. Jak

on si rzewnie a gorco modli, jak blaga swojego

poprzednika, aby jako pierwszy Namiestnik Chrystu-

sa, wyjedna mu t sil a cierpliwo a wytrwao,
których tak bardzo w swym pontyHkacie potrzebo-

wa! Patrzc na ten pomnik, przypominaj si so-

wa poety:

Marmur, kamie, prochu b;ya;

Matka ziemia go powia,

Czowiek doby go z powicia,

Lecz on nie mia duszy ycia.

Snycerz dutem dotkn gazu,

I -we dusz wla odrazu!

A wic rzucisz raz jeszcze wzrokiem na one

cztery olbrzymie filary, silne jak wiara— i na tych

czterech ewangelistów tak wielkich, e pióro w. Ja-

na ma 7 stóp, i na ten napis zocisty: Tu es Petrus...

i
wychodzisz z t pocieszajc myl, e chociaby

najwiksze nawet burze miotay ow naw Piotrowa,

któr widzia w przedsionku, to jednak one jej ni-

gdy nie zatopi, bo I^iotr jest fundamentem tego Ko-

cioa, którego bramy pieka nie przemog. A wic
zawsze pod skrzyda Jego opieki si garnijmy, bo uli

Tetrus, iui ecclesia: gdzie Piotr, tam tylko Koció
Chrystusowy.

X.

„Piotr i Pawe, pierwszych najmocniejszych pa-

r woów, którzy tward rol serc niewiernych wiata
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tego na poytek niwa Boego wielk prac swoj
zorali. Dwie pochodnie, które wiat, w bdach i grze-

chach ciemny, wiatoci Ewangelii owiecay. Dwaj

I^-ctmani, ktcjrzy moc niewidom w prostocie, ubó-

stwie i niepotnoci wieckiej, królestwa i mocy

ziemskie Chrystusowi podbili. Oba wielcy i dziwni!"

Temi sowy zotousty nasz Skarga doskonale

charakteryzuje posannictwo tych dwóch najwikszych

w Kociele mów, którzy z tego powodu zazwyczaj

razem bywaj w wityniach umieszczani, slusznem

wic jest, by, skreliwszy wspomnienie o wityni
Piotra, z kolei powiedzie sów kilka o Pawa kociele.

Jadc do . Pawa po za murami spotyka si,

nader podniosy w prostocie swojej, jeden jeszcze do-

wód tej cznoci dwu apostoów w kapliczce, wy-

stawionej na pamitk ich poegnania przed mcze-
stwem z tym rzewnym napisem: „I rzek Pawe do

Piotra: Niechaj pokój bdzie z Tob, co jest opok
Kocioa i pasterzem wszystkich baranków Chry-

stusa.

A Piotr rzek do Pawa: „Id w pokoju, mistrzu

dobrych i przewodniku zbawienia sprawiedliwych".

Poniewa w obecnym kociele . Pawa s
czci stare, nowsze i zupenie nowe, aby wic to

zrozumie, musz nieco wspomnie o jego prze-

szoci.

Z najdawniejszego kocioa, zbudowanego jeszcze

w r. 324, nic nie pozostao, ale z nastpnego, zbu-

dowanego za cesaczów Arkadyusza i Honoryusza,

a przyozdobionego przez Gali Placydy, widzimy do-

td mozaiki w absydzie. Tam te znajduj si take
ipozaiki z V-go i XllI-go wieku dobrze zachowane,
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lub w cz.^ci odnowiono. Prócz tego z dawnego ko-

cioa widzimy tu jeszcze 40 medalionów mozaiko-

wych pierwszych Papiey, konfesy Arnolfa, moe
di Gambio, t. j. twórcy katedry florenckiej, i dwie ka-

plice: chóru i Pana Jezusa. W strasznym poarze

r. 1823 cudna ta pierwotna witynia stracia reszt

swych ozdób dawniejszch, ale przybraa potem ona

przepikn szat, w jakiej j dzi widzimy.

Poniewa front i przedsionek jeszcze jest nic-

W3'koczony, przeto wchodzimy z boku, t. j. od przy-

sionka pónocnego i spotykamy si zaraz oko w oko

z on cudnie pikn redniowieczn konfesy o por-

firowych supach i przepiknych paskorzebach, nad

któr wznosi si mniej udatny co do formy, ale pe-

ny przep3^cliu co do materyau baldachim, wsparty

na czterech imponujcych kolumnach z nakrapianego

alabastru o malachitowych stopach.

Nasyciwszy oko temi piknociami, zwracamy

si do drzwi gównych, aby obj jednem wejrze-

niem cao, i przedstawia nam si widok imponu-

jcy, wspaniay, nieporównany nawet- -ale jak dla

mnie, widok to jakiej majestatycznej sali, ale nie

kocioa katolickiego. Bo wystaw sobie pi naw
dugich 404 stopy, a z nich rodkowa, 80 stóp sze-

roka, t. j. o 10 stóp szersza jeszcze od olbrzymiej

'gównej nawy . Piotra. Nawy te rozdzielone 4-ma

rzdami kolumn, a w kadym rzdzie kolum 20,

a wszystkie one z granitu o marmurowych gowi-

cach i stopach. W rodkowej szereg al fresco, przed-

stawiajcych sceny z ycia . Pawa, a nad niemi

rzd medalionów z portretami mozaikowemi wszystkich

papiey, a nad tem wszystkiem sufit ze stiuku w zo-
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kolorowych, a ciany ich pokryte najpikniejszym

rónobarwnym marmurem i taki marmur na posadzce.

Wszystko to si wieci, byszczy, lni,—wszystko to

bogate, impoiiujnce, xvictne, ale jakie zimne, wie-

ckie, ziemskie, bo w caej tej olbrzymiej przestrzeni

ni otarza, ani obrazu, ani post^gu— nic, nic! Nie

lubi takich kocioów, cho je podziwia musz!

Z przyjemnoci wic wracam do nawy po-

przecznej, bo ta jest bardziej kocieln i w niej za-

.'iwycam si wspaniaym wiecznikiem pod pascha

z XII wieku, na którym wród przecudnej ornamen-

tacyi, przedstawione sceny z 3'cia Chrystusa. Nast-

nie podziwiam udatn mozaikow kupi obrazu Ra-

faela „Koronacya Matki Boskiej" i drug mniejsz

mozaikow Madonn, sawn tern, e modlc si

przed ni . Ignacy Lojola powzi myl zaoenia

swego zakonu, kt()ry tak wielkie odda ju i wci
oddaje usugi Kocioowi .

Z kocioa . Pawia eiira muros robi si za-

zwyczaj wycieczk do ^an Paolo alla tre fu)itane,

t. j. do kocióka . Pawa, zbudowanego w tern

miejscu, gdzie on by city, a gowa jego trzy razy

dskoczywsz\', daa pocztek trzem cudownym ród-
om—wic i mymy si tam udali.

O pó godziny drogi od . Pawa, a wic ca-

kiem ju wporód rzymskiej Kampanii, wznosi sio

klasztor Kartuzów francuskich, którzy tu pracuj nad

uzdrowotnieniem tego róda malarii przez upraw
p(3l i sadzenie kroci eukaliptusów. Tu cisza i spo-

kój zakonny. Na prawo las eukaliptusów, na lewo

klasztor, a przed nimi trzy kocióki obok siebie sto-
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jce. Jeden . Wincentego i Anastazego, jest staro-

ytn, bo z VII wieku bazylik, z której to epoki do-

td kolumny zachowa—drugi S. Maria Scala Coeli,

w XM wieku przebudowany, okrgy—a nakoniec

trzeci ze ródami równie z XVI w. Obejrzawszy

te trzy mae i skromne, lecz czj^sto utrzymane ko-

cióki, napiwszy si wody doskonalej i zimnej z cu-

downych róde, chciaem jeszcze klasztor zobaczy,

ale braciszek powiedzia, e nie mona, bo s rekolek-

cye — a wic kupiwszy tylko flaszeczk likieru z eu-

kaliptysów: Eiicaliptyue des trois fonaines, który

jest doskonay na wzmocnienie odka, wsiedlimy

do oczekujcego fiakra i rozgldajc si w smtnej

Kampanii, zwolna wracalimy do domu.

Po drodze jednak stanlimy raz jeszcze przed

malutk kapliczk, bo to Qiio Vadi,'i, które to dwa

sowa brzmi dzi na ustach nietylko kadego, który

zna mow polsk, ale w licznych tómaczeniach cu-

downej onej pod tym tytuem powieci, rozniosy

saw jednego z Polaków, bez przesady mona po-

wiedzie, po wiecie caym.

Tak—w tem wanie miejscu, w którem stoim.y,

. Piotrowi, chronicemu si przed przeladowaniem,

na mocy sów Chrystusowych: „Jeeli was bd
przeladowa w jednem miecie, schrocie si do dru-

giego"—pokaza si Chrystus, i na zapytanie: Quo

tadis Domine, da mu odpowied: „Id do Rzymu, aby

si da drugi raz ukrzyowa!" Zrozumia te sowa

Piotr ., wróci si i da za Mistrza swego ukrzyo-

wa, tylko przez pokor gow na dó. Bo jeeli

suga Chrystusa nie powinien si zuchwale na prze-

ladowanie naraa—moe nawet niekiedy przed niem
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si schroni', to jedna!< by\vaj:i zdarzenia, w których

na wzór onego agodnego Baranka, z pokor, go-

dnoci a spokojem wyj powinien naprzeciw swych

siepaczy i powiedzie: „Kogo szukacie?—Owom jest".

XI.

Po owych dwóch bazylikach, ksitom Apo-

stoów powiconych, najwspanialsza z kolei jest ta,

która ma nazw: Omninm urbis et orbis ecclcsiarum

mater et caput wszystkich miat i wiata kocioów
matka i gowa, t. j. . Jana Lateraneskiego.

Jeszcze Konstantyn W. zbudowa w tern miej-

scu koció, który r. 324 by konsekrowany pod we-

zwaniem Zbawiciela— dopiero po odnowieniu w 1144

dosta on tytu . Jana Apostola i Jana Chrzciciela,

a zaledwie w XVI w. ksztat obecny otrzyma. Gów-
n za fasad zrobiono w X\'III w., a ostatecznie

w 1844 chór zosta powikszony. Tak tona rzeczy

wielkie wieki si skadaj, a to, co zbyt SEybko po-

wstaje, zazw3'czaj maem jest tylko.

Wspaniay fronton tego kocioa dowodzi, e
nawat w epoce upadku renesansu, t. j. w epoce baroka,

budowniczowie genialni, jak jego twórca Aleksander

Galilei, znakomite rzeczy wznosili. Lubo ma on dól

i pitro, ale ten podzia jest prawic niewidoczny, bo

od ziemi do stropu sigaj jednolite potne kolumny

i filary.

Wntrze wspiera si na ogromnych filarach,

któro jednak mistrz Francesco Boromini tak prz3zdo-

bi, e ich ogrom nie razi. Na dole we wnce po-

stawi posg olbrzymi apostoa, a nad nim pasko-
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rzeb, a wyej jeszcze obraz; tak wic, im wyej
wznosimy si ku górze, tembardziej ulatnia si nia-

terya, o tern wicej duch góruje!

Te filary podtrzymuj strop, na którym pikne

zote rozety na tle czeruonem i niebieskiem wspa-

niale i wietnie wygldaj.
W prawej nawie wyrónia si przepychem ka-

plica ksit Torlonich; wszystko tu nader byszczce

i w ocz}^ bijce, ale prócz paskorzeby Tcneraniego,

przedstawiajcej „Zdjcie z krzya", wicej tu boga-

ctwa ni sztuki, zna gust bankierski.

Nad otarzem wielkim pikny gotycki baldacliim

marmurowy z XIV w. z freskami Borna z Sienny —
a za nim wieci si chór i absyda dopiero w 1884

roku kosztem Leona XIII przebudowane. A trudno
to bya nielada, bo szo o to eby chór przeduy,
a jednak nie zniszczy przepiknej mozaiki absydy

z Xni wieku, roboty Jakóba del Torrito. Otó Ojciec

. poleci, aby chór o 20 metrów przeduy i zako-

czy absyd, a w niej star mozaik, zupenie tak

jak bya, umieci;?. W ten to sposób dziki niezró-

wnanym mistrzom jed^-nych na wiecie tej donioso-

ci artystycznej fabryk watykaskich, staroytne tak

cudne dzieo na dugie jeszcze wieki zachowane zo-

stao.

Przypatrzmy mu s" dokadniej. Przez wspa-

niay uk tryumfalnym wchodzimy do nowego ch()ru.

Na dole siedzenia dla kanoników, nad niemi loe na

organy i dla znakomitycli goci, a midzy tern dwa
freski, z których jeden przedstawia koncylium late-

raskie z r. 1215 za Innocentego III, drugi za Leona

XIII, zatwierdzajcego powikszenie chóru. ciany
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pokryte najkosztowniejszemi marmurami, podobnie jak

i podoga, a na niej herb papieski. T;iki drugi uk

kocz}' chór, a za nim wznosi si absj-da w stylu

staro-chrzeciaskim, z ow siav/n mozaik. Wy-
sza jej cz lazurowa, bo przedstawia niebiosa, na

tern tle ogromne popiersie Zbawcy, aniokami otoczo-

ne. Nisza na tle zotem, i tam w porodku krz3'

z drogich kamieni, a nad nim Duch . w postaci go-

bicy. Z dziobka tego gobia wylewaj si 4 rzeki

aski, spywaj po krzyu i pod nim tworz jakby

grot wodn. W tej grocie miasto Boe, a w niem

palma, na której fenix, jako niemiertelnoci symbol.

Na dwóch basztach miasta . Piotr i Pawe, dalej

. Franciszek, Mikoaj IV Papie klczcy, i Madonna,

trzymajca prawic na jego tyarze; dalej znów po

prawej stronie . Antoni, . Jan Chrzciciel i . Andrzej.

Z onej strugi ask, która u dou we wspania rzek

si rozlewajc mozaik koczy, u góry pij jelenie

i baranki, u dou za pywaj po niej w odziach lu-

dzie, kpi si dzieci, nurzaj abdzie i kaczki, a pi-

kna zielono i kwiaty brzegi jej pokrywaj.

Có to za obraz przepikny i có to za myl
przecudna! Chrystus ju w pastwie swojem, w oto-

czeniu dworu niebieskiego, wic na tle niebieskiem;

lecz ten tryumf zdoby przez krzy, który tu wyst-

puje jako cruz gemmata, znak tryumfu a nie kary

haniebnej— to „znak Syna czowieczego", który na

sdzie ostatecznym janie bdzie! Lecz dobry Ojciec,

który powiedzia, e „nie zostav\i was sierotami"

i obieca, e „przyjdzie Pocieszyciel Duch prawdy,

który nauczy was wszelkiej prawdy", zsya z gór-

nych niebios on gobk cudowna, a z jei dzióbka
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plyna owe symboliczne 4 iZeki rajskie, one nauki

vv 4- ech ewangeliach zawarte, one 4 róda ask,

jv których dusze spragnione, jelenie i baranki gasz
swe pragnienie, a w których to wód jest superohuii'

Panter a zbytecznie, tak, e i doczesn pociech,"

i wygod ziemsk daj. A miasto Boe w chodzie

:ych wód wzrasta—Piotr i Pawe to dwaj hetmani,

co na wieach jego czuwaj, a oto inni wici z kró-

low swoj i gównym wodzem ziemskim—Papie-

em, do walki w jego obronie wystpi gotowi.

Takie cudne myli zakl Koció w swoj sym-

bolik, a mistrz wieków rednich, Jacobus Torriti je

poj, i w nieporównanych barwach, tej najpikniej-

szej w Rzymie i dlatego najobszerniej przezemnie

opisanej dawnej mozaice, icie po mistrzowsku od-

tworzy!

Wszystkim podróujcym wiadomo, jak wan
rzecz jest dobry towarzj^sz, z którym mona si po-

dzieli wraeniami, który kocha sercem naszem i czuje

naszem uczuciem. Jeeli przytem ma usposobienie

agodne i zgodne, chtnie stosujc si do ycze,
a choby i kaprysów naszych, jest on nieocenionym

towarzyszem, i jemu zawdziczamy poow dozna-

nych przyjemnoci.

Takiego wanie miego towarzysza znalazem

w osobie ks. Józefa Chrzanowskiego, benelicyata

przy kociele S. Maria hi Via Lata, t. j. na Corso,

który, lubo urodzony w Galicyi, jednak jako zamie-

szkay w Rzymie od lat kilkunastu i jzyk i miasto

zna doskonale.

Ten wic pobony kapan by na mnie tak a-

skaw, e o ile mu zajcia pozwalay, towarzyszy mi



w wycieczkach po kocioach ! muzeach, targowa

si za mnie z dorokarzami, kupowa bilety i t. d., so-

wem, zaatwia te drobne sprawy, które dla cudzo-

ziemca, nie znaj{\cego jzyka, s tak mozolne i przykre.

Otó gdy razu pewnego ks. Józef by zajty,

a ja po kilku dniach pobytu w wiecznem miecie za-

czem si ju oryentowa, z nieodstpnym Bedae-

ckerem i planem wybraem si na Forum.

Jakie to potne a niezatarte wraenio robi ta

jedyna na wiecie miejscowo!

Gdy staniesz na ulicy tyem do Tahularinm, tej

z czasów przedchrystusowych biblioteki, albo raczej

archiwum rzdowego, oto przed tob roztacza si wi-

dok wspaniay. Wprost stoj trzy olbrzymie kolu-

mny brusem poczone z cwphim divi Yespusidiii',

na lewo uk tryumfalny Septyma Severa—na prawo

podstawy kolumn z BasUica Julia; w rodku znów

Via Sacra, po której kroczyy tryumfalne Cezarów

wozy; dalej na prawo wspaniae kolumny ze wity-
ni Kastora i PoIuxa— na lewo Fokasa kolumna

Rostra Julia i templum Juliusza Cezara; za niemi

znowu witynia Westy i mieszkania westalek— i ba-

zyliki Konstantyna imponujce sklepienie. W gbi
za Colosseum i uk tryumfalny Tytusa i uk Kon-

stantyna.

Gdy te wszystkie imiona wyliczysz, a przypo-

mnisz sobie, co si na tem miejscu dziao za onych

prastarych Romulusa czasów— i w królów epoce— i za

rzeczypospolitej— i pod Cezarów wiatowadnych ber-

em—to ci zdejmie jaki lk dziwny i przeraenie

gdy sobie w fantazyi swej odtworzysz tych osób

i fmachów cienie, a cae Forum wyda ci si lasen:
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kolumn, i wity nr.groniadzoiiych cib— i bognctw

a wietnoci a potgi skadem.

Lecz gdy tak, siedzc na zomie kolumny,

a oparty o drug, wród ciszy dumaem, rozleg si

koto mnie srebrny gos dziecka: to chopcy w pik
bawili si na Forum. I prysy mamida w imagina-

cyi stworzone, a ocknem si wród wielkiej botni-

stej doliny, na której tylko drobne resztki szcztków

tego, o czem marzyem, spotkaem. Wic przyszy

mi na myl sowa Zygmunta:

Patrz, wokó ciebie na i-zymskiej równinie

Co zostao z dumy?

Porid pustyni mtny Tybcr pynie,

W Icolo zwaliste rumy!

1 tu cliadzay w purpurze i zocie

Niesprawiedliwoci,

A dzi ich wity marmury pi w bocie.

Nad prochem ich koci!

I tu mawiali; wytracim narody,

Roma jedna bdzie.

Patrz, po ich cyrkach jak pas si trzody,

1 bluszcz peza wszdzie.

A tchnli jednak t sil bez granic.

Co wiatu przykadem,

Ale przepadh, bo struli si na nic.

Wasnych zbrodni jademl

Wic wstaem i obejrzaem kolejno trzy luki

tryumfalne:—Septyma Sewera z rzebami ujarzmio-

nych Gotów— i Tytusa, z onym wiecznikiem Jero-

zolimskim, a wic te olbrzymiego pogromu wspu-

mnieniem, wreszcie Konstantyna, ostatnie lady po-

ganizmu, a tryumf krzya przypominajcym—i za-

szedem do Coloscum!
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Tu w ciszy a spokoju owiay mnie znów prze-

szloi^ci widma! I zaryczaly dzikie bestye z vivanów

i goniej od nich rykn tum stutysiczny: Ohrisiaiii

ad Icones. I oto wchodzi witobliwy starzec Ignacy

z Antyochii, trzeci po Piotrze nastpca, a usyszawszy

ryk lwów, powiada: „Pszenic Chrystusa jestem, abym

by zmielony zbami bestyi, i sta si chlebem czy-

stym;"— i z temi sowy Chrystusowi ducha oddaje,

a krew jego i milionów jemu podobnych staje si

nasieniem chrzecian, i jako ono ziarno gorczyczne,

wyrasta w olbrzymie drzewo, pod którego cieniem

dzisiaj wiat cay spoczywa.

Niestety, nie zastaem ju dotykalnego dowodu

tego tryumfu chr3'styanizmu, onego krzya, który tu

tak waciwie by umieszczony, a dla poszukiwa

archeologicznych tak karygodnie usunity zosta. Obe-

cnie, jak mi mówi cicerone, poszukiwania te zostay

wstrzymane z obawy, aby nie narusz^- fundamen-

tów, a w jednym zauku, kdy niegdy tygrysy trzy-

mano, pokazuj miejsce, w którem blogosavyiony

Labre, ebrak, przez dwa lata przemieszkiwa.

Chodziem i dumaem, dumaem i chodziem

wporód tych ruin, a do soca zachodu, a wraca-

jc, przeszedem przez Forum, które w pócieniu

jeszcze wspanialsze si wydawao i poegnaem je

znów sowy Zygmunta:

Czas powiertowat posgi Cezarów,

Czas zmieni Forum na botnisty parów,

Gdzie zaspy gruzów pitrz si warstwami.

Gdzie odkopane korynckie kolumny,

Jak dusze nawpól wyciylone z trumny,

Stercz wysmuke nad Rzymu lociami.



z pomidzy 80 kocioów, jakie Rzym pod we-

zwaniem Bogarodzicy posiada, najprzedniejszym jest

S. Maria Magiorc, Zbudowany jeszcze w IV w.

i pierwotnie zwany S. Mariei ad Nwes, z powodu

cudownego pokrycia eskwiliskiego pagórka niegiem

w dniu 5 sierpnia, po koncylium efeskiem potwier-

dzajcem Maryi tytu Bogarodzicy powikszony i ozdo-

biony, a dla wyrónienia od innych S. Maria Mag-

giore nazwany; w XIII w. piknemi mozaikami przy-

brany, dopiero w XVIII w, obecn otrzyma fasad.

Budowniczy jej, Fuga, podziaem na wyrane dwa
pitra, zrobi! j wazk i wicej paacow, to te naj-

ciekawsz w niej czci s stare mozaiki z XIII w.

U góry Chrystus midzy 4-ma anioami, Madonna

i sze apostoów— u dou za obrazy najciekawsze

i z ca sztywnoci wieków rednich odtworzone:

Marya pokazuje si Papieowi Liberyuszowi, dalej

zjawia si Jano\.vi patrycyuszowi. Pan Jezus i Matka

Boska sypi nieg na ziemi i znów Papie Libe-

ryusz zarysowuje na nim kontury fundamentów ko-

cioa.

Wewntrz 36 staroytnych joskich biaych mar-

murowych kolumn rozdziela wityni na trzy nawy,

.

a wspaniaa, jeszcze z XII w. rónobarwna marmu--

rowa posadzka i na tle biaem, pierwszem z Amery-

ki sprowadzonem zlotem malowany strop renesanso-

wy, blasku i przepychu jej dodaj. U góry szereg

mozaikowych obrazów przedstawia history S. Te-

stamentu: sicdm z nich sigaj V w., inne s pó-

niejsze.

Idc za tym szeregiem mozaikowych obrazów,

wchodzimy do absydy, pokrytej starodawn z XIII vv.
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mozaikci, tego samego Jakóba Torrili, co u . Jans

Lateraneskiego, dzieem. Jest to koronacya Bogaro

dzicy. iMarya i Pan Jezus siedz na dwóch jedna-

kowych tronach, na poduszkach okrgych, a nogi Ich

na podnókach spoczywaj. Pan Jezus z nimberr

krzyowym wkada Maryi koron, któr Ona z po-

kor przyjmuje. Po dwu stronach zastpy przchli*

cznycli anioków w adoracyi, a za nimi po prawe;

rce . Jan Chrzciciel z klczcym u do!u malutkiir

fundatorem, kardynaem Jakubem Colonna, . Jar

Ewangelista i . Antoni— po lewej . Piotr, a u stóf

jego klczy Mikoaj IV papie, dalej . Pawe i Fran-

ciszek. U dou rzeka Jordan i na niej pywajca
ludzie i zwierzta, a to w ramk z fantastycznycl"

kwiatów z medalionami anioów ujte. Cao prze-

liczna!

Zdziwio ci zapewne, e jakkolwiek opisujc

Wenecy i Florenc^^, staraem si oznacza styl ko-

cioów przezemnie zwiedzanych, to w Rzymie o nirr

nie wspominam; otó czyni to dlatego, e próc2

. Piotra na Watykanie, który jest czysto renesanso-

wy i barokko, inne maj tak rónorodne pod wzgl-

dem stylu czci, e ich dokadnie nie mona ozna-

czy. Teraz jednak powiem ci o kociele, który jesl

typem stylu bazylikowego, chocia nie ma tytuu

i prz^wi lejów bazyliki, gdy przeciwnie, . Piotr .na

W^atykanie, lubo w stylu nie ma nic bazylikowego,

jednake pierwsz jest bazylik, o których to njni-

cach nazw trzeba zawsze pamita, ah}' ich wzaje-

mnie nie miesza.

Koció to . Klemensa, jeden z najstarszyct:

w Rzymie, bo wzniesiony na miejscu pierwotnego.
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t. j. domu . Klemensa, który zosta papieem w 91 r.

po Chrystusie, a wiemy, e w V w. w tej bazylice

papie Zozymus nauk Pelagiusza potpi.

S to waciwie dwa kocioy: górny i dolny,

o obydwóch te kolejno mówi bd.
Naprzód przez portyk, spoczywajcy na kilku

kolumnach, stajemy w atrium, a ztamtd wchodzimy

do przysionka, prowadzcego ju do samej wityni.

Jest ona trzynawow, lecz nawa prawa, przeznaczo-

na dla kobiet, jest wysz od lewej, t. j. mzkiej. Nad-

zwyczaj ciekawym i charakter^-stycznym jest chór,

t. j. wywyszenie o dwóch stopniach, otoczone mar-

murow balustrad, na której wida monogram pa-

piea Jana VIII, a wic z IX w. S w nim tlwie

ambony: w^^sza dla ewangelii i przy niej wiecznik

do paschau, a nisza dla lekcyi, a wszystko to

z marmuru.

Po za chórem stoi otarz; pod baldachimem

o 4 kolumnach, midzy któremi zawieszono zasony,

wspaniay uk tryumfalny, czyli tcza, pokryty mozai-

k, odgranicza sanctuarium, a w gbi absydy stoi

marmurowa katedra dla biskupa, wkoo niej za awy
dla kapanów. Dodajmy do tego dach z widocznem

belkowaniem i szereg okien póokrgyci u góry,

i takie dwa szeregi uków nad podwójnym rzdem

kolumn, rozdzielajcycli naw, a bdziemy n)ieli typ

starodawnej bazyliki.

Duo jednak ciekawy jest jeszcze koció dolny

t. j. pierwotny, szczególniej dla fresków. Odkopano

go w znacznej czci dopiero w 1860 r. pod kiero-

wnictwem nieodaowanego ksicia archeologów, Ros-

si'eKO.







Idzie si do zakryst^-i, tam braciszek dominika-

ski bierze ^luiallo i t^chodzi z nami wewntrz, jakl^y

do katakumb. Idziemy po szerokich schodach niiir-

murowych i napotykamy naprzód gow kobiec

fresk 2 V' w. —dalej . Cyryl i Metody z IX w.—
nastpnie prc3cz innych niesychanie ciekawe przenie-

sienie relikwii ^;. Klemensa z Watykanu do tego ko-

cioa z XI w. W lewej nawie . Cyryl klczy przed

cesarzem Michaem III, który go do Chazarów wy-

sya. . Metody chrzci Sowian. W nawie rodko-

wej . Piotr intronizuje . Klemensa. S. Klemens

uzdrawia Sesiniusa, Daniel midzy lwami i w. i., ale

szczególniej ciekawe trzy sceny z ycia . Aleksego

i Wniebowzicie Matki Boskiej.

Nie masz pojcia, jak wielkiego dowiadcza si

wraenia, gdy si stanie w gbi ziemi, oko w oko

z onemi wielkiemi postaciami wieków minionychl

I czeme jest nasza praca duchov\a w porównaniu

z trudami takich misyonarzów, jak Cyryl i Metody,

którzy narody cale nawracali? Jake my may-
mi wobec ich wielkoci si czujemy! Aeb3' za
mia niejakie wyobraenie, ile jest ruin w Rzymie, to

do ci powiedzie, e p^od tym caym odkopanym

kocioem znaleziono ruiny jakiej wityni poga-
skiej z czasów cesarstwa, a pod ni znowu szcztki

innej' z czasów rzecz3'pospolitej, gdyby jeszcze g-
biej kopano, znaezionoby moe, jak gdzieindziej,

jeszcze trzeci z czasów królów, a czwart z Etru-

sk()w epoki! Tak jest Roma, to „Miasto wieczne,**

ten raj archeologów.*

Biblioteka. — T. tj
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XIX.

Neapol.

Przybyem do Neapolu w nocy i jedynie tylko

zowroga czerwono lawy, u szczytu Wezuwiusza

wiecca, przekonywaa mnie o zblianiu si do te-

go, wedug Wocliów, najpikniejszego na ziemi za-

ktka.

Przejechawszy cae miasto szerok, wspania,

elektrycznoci owietlon ulic, stanlimy wreszcie

nad morzem. Noc b3'a tak ciemna, emy go nie

widzieli, ale ten szum tajemniczy, to orzewiajce

powietrze, którem oddycliaimy, przekonyway, i
jestemy w pobliu morza, najpikniejszego dziea

Stwórcy.

Gdy nazajutrz o wsctiodzie soca po raz pier-

wszy rzuciem okiem na zatok, stanem w osupie-

niu. Oto na prawo Capri, niegdy jaskinia zbrodni

i szalestw Tyberyusza, w nieksztatnej wród mgy
niebieskawej majaczeje fermie. Za ni urocze Soren-

to, Torquata Tassa kolebka; biae punkciki to Castel-

lamare, dalej Wezuwiusz, jakoby zbrodzie przykuty

do swej ofiary, patrzy si zawsze na tozoone u stóp

jego szcztki Pompei, a dalej znów biiie punkciki

przedmiecia, wreszcie wspaniaem pókolem nad

brzegiem morza zatoczonem, od samyci fa jego am-

fiteatralnie ku górze a do szczytów S. Martino, roz-

siad si wspaniay Neapol.

Od czego tu zacz jego ogldziny? Rozumie

si od bezkrwawej ofiary, na podzilvOwanie Panu

Bogu, e mi pozwoli te cuda oglda.
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Idziemy wic do najbliszego kocioa pod we-

7.\vaniem . Józefa i tu wnet przekonywamy si, e
jesten.y w krainie r(')\vnie sawnej z piknjTh, jak

i brzydkich widoków. Obrus poplamiony z ogromn
it porodku, bielizna brudna, mnóstwo kurzu, przy

ia()rym i pikno marmurów ginie. Oto, comy ze

wstrtem spotkali.

Potem naturalnie do muzeum, które znane

w wiecie sztuki jako „Burboskie," od 1860 r. na-

zywa si „Narodowem." Pod wzgldem bronzów

i malowa ciemn^Th, przewanie pompejaskich,

zbiór to napierwszy na wiecie; ja jednak te dziwy

pomin, bo moje wraenia odnosz si do sztuki ko-

cielnej, która najsabiej tu si przedstawia.

W galeryi obrazów zwraca uwag sawna, tak

zwana „Zingarella" (c3'ganeczka) Correggia, to jest

Matka Boska z Panem Jezusem, tak nazywana dla

zawoju na gowie. Otó, jak nazwa ta, wedug mnie,

ublia powadze Bogarodzicy, tak i cay sposób tra-

ktowania, raczej rodzajowy ni religijny. Prawda, e
Matka cudownie i mionie patrzy na swe dzieci,

ale po co tam ten królik, który nas z nieba ciga
nietylko na ziemi, ale te chopsk chaup trci.

Ju wicej mi si podoba, cho ikonograficznie

bdny, drugi obraz tego malarza: „Zarczyn}^ mi-

styczne . Katarzyny." Bd tu na tern polega, e
jak zwykle, tak i tu, przedstawiona jest . Katarzy-

na Aleksandryjska, to jest mczenniczka, powinna

za by . Katarzyna Sieneska. Ale co tu uczucia!

jak cudownie zwraca si dzieci Jezus do Matki, ja-

koby zapytujc, czy Ona pozwoli, aby na paluszek

klczcej cudnie piknej dzieweczki Katarzyny wo-
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y piercionek. Bo to ten Jezus, którego 30 lat y-
cia i stosunek do Matki i Opiekuna zawar ewange-

lista w tern jednem, ale doniosem sowie: „i by im

poddany.

"

Tyle co do kompozycyi. Koloryt za anielski,

przecudny, moe troch zbyt óty, ale godny twór-

cy sawnej „Nocy Correggia,"

Ale tu mamy i króla malarzy, Rafaela „Ma-

donn," zwan ^''el dwino amore z dziecitkiem Je-

zus, . Janem Chrzcicielem (jak to wyej rzekem,

zbytecznym), . Józefem i Elbiet. Ukad cudowny,

peen spokoju i rzewnoci, jaka mistrza z Urbino

cechuje, i wykoczenie dwu gównych osób przepi^'-

kne, reszt uczniowie robili.

Jake odbija od tej . Rodziny drugi obraz po-

dobnej treci, ukochanego ucznia Rafaela Giulio Ro-

mano, zwany Madonna del gatta. To ju czysto ro-

dzajowy obraz: . Jan podaje winie Dziecitku Je-

zus, jest tu i kolebka artystyczna, i ptaszki w klat-

ce, i ona kotka, gaa, od której nazwa obrazu; jest

to pikna kompozycya, adny koloryt, sowem wszy-

stko, prócz najwaniejszej rzeczy—namaszczenia!

Nie mona pomin trzech sawnych portretów

Tycyana: penego ycia i rozumu Pawa III z kardy-

naem Aleksandro Farnese, drugiego tego papiea,

sawnego z wykoczenia, harmonii i ubrania—nako-

niec dumnego i okrutnego Filipa II.

Zwróciy te moj uwag: pena naturalizmu

„Judyta" Micheli Angelo da Caravaggio; — Huberta

„. Hieronim," wyjmujcy lwu drzazg, i „Zmar-

twychwstanie" przez Finzonio, na którego obrazie

szata atasowa a lni kolorytem i wieoci.
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W pii,M<ne koció}' Neapol jest bardzo ubogie

dlatego kilka tylko z nich zwiedziem, wic przynaj-

mniej o tych wspomnie naley.

Przedewszystkiem wic katedra. Pikny front

z XIV wieku, czysto gotycki, by niestety rusztowa-

niom zasonity, ktcSrego lekko mnie uderzya; tyl-

ko koty i Wosi mogn po tak ruchomych chodzi ru-

srtowaniach. Przeszedszy jednak na drug stron

ulicy, mogem podziwia wspaniay portal frontowy,

bardzo udatne boczne szcz^-t}' i lekkie pinakle, rozu-

mie si, z marmuru.

Wntrze bardzo zmienione, kolumny wprawdzie

wspaniale, ale sufit malowany przez Santafede. Na
szczególniejsz uwag zasuguje sawna kaplica . Ja-

nuarego, W3'koczona w 1608 roku, która wtenczas

42 miliony dzisiejszych lirów kosztowaa. Cudne mar-

murowe kolumny, stopy ich, gowice i cae pos»i

bronzowe, a przedewszystkiem malowania cienne,

ale olejne, sawnego Dominikana na t wspaniao
i pikno si skadaj. Treci obrazów Dominikana

jest ycie, a szczególniej opiekowanie si Neapolem

przez . Januarego. Widzimy tu np. midzy innem

na suficie cudn scen. Na ziemi kilka niewiast

7. dziemi modli si do w, Januarego. Ten zawie-

szony w powietrzu, w gronie anioów, wstawia si
za niemi, modlc si znów z ufnoci a wiar
do Boga Ojca, który miosiernie dane aski udzie-

la. liczny ukad, pikny koloryt, jaki zdobi naj-

pikniejsze zieo t-ego artysty, t. j. „Komunia . Hie-

ronima" na Watykanie i tu w caej peni janieje;

a co najwaniejsza, i czu, e ten, kto to malowa
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i wierzy i kocha i modli si sam do tego Bug.i,

którego malowa i dlatego Go tak namalowa.

Sawnych ampuek z krwi . Januarego natu-

ralnie nie widziaem, ale mój towarz^^sz, który w chwili

cudu mia je w rku, opowiada mi co nastpuje:

— Zastpujc jednego z kanoników, trzymaem

w rku z uszanowaniem wite naczynie, na którego

dnie wida b3'o troch stwardniaej masy. Lud prze-

penia wityni i zachowywa si icie po neapoli-

tasku. Jedni piewali litani, inni gono mówili mo-

dlitwy, byli tacy, co . Januarego, którego zote po-

piersie stao na otarzu, nazywali z niecierpliwoci

„rud pak," drudzy za chcc mu si przypodchle-

bi, woali:

— Efiia s. Gennaro piu bello ue La santis-

sima Trinita:—Niech ^-je . January, pikniejszy od

Trójcy witej.

Od czasu za do czasu syszaem okrzyki: „po-

ka, poka," wtedy podnosiem do góry ampuk
i pokazujc ludowi, przewracaem na wszystkie stro-

ny, mówic: e daro, twarde.

\Vic znów gorcej si modlono, kania i mo-

dlitwy strzeliste sycha byo tylko. Nakoniec ze zdzi-

wieniem i przeraeniem widz, i krew wrze zaczy-

na, podniosem wic ampuk do góry i powie. i zia-

em tylko ten wyraz: „pynie," a wnet okr;:yki:

— Eviva s. Gennaro — napeniy powietrze, lu-

dzie w niemem dzikcz3*nieniu twarz padali na zie-

mi, albo miejc si przez zy rozrzewnienia

mówili:

— A widzicie, jaki dobry . Januar}', a mówi-

em ci, e cud pokae.
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I wnet uroc7A'ste Tr Dcidh rozlega si w wi-
tyni, dzwony oznajmiaj o cudzie caemu miastu,

wic szal radoci napenia mieszkaców, jedni dru-

gim winszuj, a wieczorem iiuminacya, ognie ben-

galskie, strzelanie i fajerwerki, sowem, rado ogól-

no neapolitaska.

Zupenie innym jest koció . Franciszka a I\io-

lo, zbudowany midzy ISIG a 1830 rokiem przez

lUirbonów na podzi(,'kowanie Panu Bogu za powró-

cenie icli do tronu. Jest to naladowanie Panteonu

r/ymskiego najprzód w tem ze, e naladowaniem

jest, a powtóre, e kopua jest wsza i brzydsza.

W rodku s wspaniae kolumny, osiem kolosalnych

posgów wityci, ale szczególniej piknym jest o-

tarz wielki, wyoony marmurami, pociodzcemi ze

zniszczonego kocioa . Apostoów. Pikna byaby

take kolumnada, gd3'by te nie bya naladowaniem

wat} kaskiej.

Nazajut.^-z dzieii by przeliczny, postanowilimy

wic jecha do Kapui, ale ja, niestety, tak dalece mor-

skiej podróy nie znosz, e mimo cakiem spokojnej

zatoki, musiaem wysi w Sorrento. Jednake tego

wcale nie auj, bo i z Kapui widok nie b}'! adniej-

szy, bo pikniejszym poprostu by nie moe.
Siadszy nad samym brzegiem morza na w\'so-

kiej skale w miluchnym ogrr dku, ktdr}'' b^ cay wy-

oony tafelkami rónobarwnej terrakoty, a kt(^ry

mia 3, vs'yranie trz}' drzewa, kilka krzaczków, 12

klombików kwiatów, lubo na ogoszeniach nazywa
si jarilin Sidnultde, ogrodem wspaniaym, przesie-

Iziaem na awce 4 godziny, jedne z najmilszych

u yciu.
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Cicho byo na niebie i na ziemi, od .morza

zalatywa lekl<i, cieplutl<i clio nie gorcy wietrzyl<,

cv powietrzu unosia si wo Itwiatów, a byo to

28 paJzierni<a, w sam dzie Szymona i Judy, l<ie-

dy to u nas spodziewaj si grudy.

Gdy spojrzaem na zatoi^, bya ona nie niebie-

slca, ale ciemnoszafirowa, a gaciuttca jej powierz-

chnia od czasu do czasu pod powiewem wiatru si

marszczya na chwil, jal< twarz czowiel<a pod wpy-
wem przemijajcego wraenia, i znów bya zwiercia-

dlanie róow.

Oko moje gonio biay agiel lodzi, która pyn-
a do Neapolu, a widziaem j naprzód wyranie, po-

tem w mgle niebieskiej, wreszcie midzy niebem

a ziemi zawisa, bo nie mona byo rozpozna, gdzis

si morze lazurowe koczy, a lazur niebios zaczyna.

Cudne to byo zjawisko!

Przez 4 godziny, moe razy kilkanacie, to ui-

dziaem Neapol, to mi si chowa za szalirowej mgy
(kurtyn; domki u stóp Wezuwiusza, to biaym odbi-

jay bla.skiem, to w bkicie niebios tony; on tylko

sam zawsze jednako wielki, dumny, spokojny, bez

wzgldu na to, co si przed nim dzieje, sup szara-

wego dyrnu prosto w niebiosa wzbija.

Lecz trzeba byo nakoniec poegna Sorrento,

co mi byo wcale nie atwem, znów siedlimy do lia-

kra i dwa mae koniki doskonal szos szparko za-

wiozy nas do Castellamare.

Pokonilimy si tedy najprzód po drodze male-

niu, jak Sorrento, pomnikowi wielkiego piewcy „Je-

rozolimy Wyzwolonej," i dalej przez gaje oliwne wie-
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c,'!nie przepikne, upojeni uderzaji\c woni.i poma-

racz, spuszczalimy si coraz niej a niej.

Przepikna to droga, bo cigle si wije nad sa-

mem morzem, wic wci przed nami majaczy co-

raz inaczej widziany Neapol, i zawsze przed tob ol-

brzymi, potny, wspaniay Wezuwiusz.

Wic te z przykroci z tych uroczych a ci-

chych nizin dostajesz si w sam rodek haasu i za-

duchu maego portowego miasta, jakiem jest Castel-

lamare, i po godzinnej drodze kolej z przyjemnoci,

wysiadasz w Neapolu, aby przej si jeszcze wspa-

niaym bulwarem nad brzegiem morza, szumem je-

go such nasyci i piersi wieem powietrzem orze-

wi.
Nazajutrz, to jest trzeciego i ostatniego dnia po-

bytu w Neapolu, wybieralimy si wanie do Pom-

pei, gdy zacz deszcz pada, wic musielimy pro-

jekt zmieni i wybralimy si do San Martino, z cze-

go jestem bardzo zadowolony, bo dla mnie stokro;

waniejsz}' ten koció i klasztor i widok, ni Pom-

peja, któr sobie na zasadzie wykopalisk w muzeum,

widzianych, i doskonaego planu, atwo mona wyo-

brazi.

Do San Martino jedzie si kojej zbat, a po-

tem idzie jeszcze pod gór, mijajc S. Elmo, dawn.
fortec.

W XIV w. zbudowany, w XVII przerabiany,

a w 18GG na wasno pastwa i muzeum zamienio-

ny klasztor Kartuzów niektóre ciekawe rzeczy za-

wiera. Widzimy tb np. wspaniay Praesepe, to jest

obek, otoczony paruset licznie wykonanemi figur-

kami Wochów i Wlosiek w strojach XV'II wiekU'
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wszystko wedug naj pierwszych obrazów, a poroz-

rzucane malowniczo wród ska, gór, domków i oste-

ryj. Dalej wspaniae antyfonarze z miniaturami, cie-

kawe relikwiarze, bogate szaty kapaskie, obrazy

cudnie liaftowane, nie liczc rzeczy nowszycli i wo-

skich pamitek patryotycznych.

Z tego muzeum jest wejcie na tak zwany Bel-

weder, t. j. ganek, z którego przecudowny widok si

otwiera. Wprost przed nami Capri we mgle niebieska

wej, jakoby jaki potwornej wielkoci okrt na mo-

'rzu janieje, na lewo urocze Sorrento i przebyta

wczoraj cudna droga do Castellamare, u dou rozko-

szny Neapol, którego najwiksze gmach}'- w dziecin-

ne zabawki malej, na prawo Yomero i Posilippo.

Kto to widzia, ten nie zapomni tego wraenia do

zgonu.

Koció San Martino, prócz gotyckiego sklepie-

nia cakiem renesansowy, wieci przep3'chem, którym

zakonnicy XVII wieku lubili witynie swoje zdobi.

Wszdzie najpikniejsze marmury, bronzy, arcydziea

•pdzla. Wród tych piknoci wyrónia si jeszcze

balustrada z rónokolorowych m.armurów, posadzka

i jnkrustacye dawne w chórze i zakrystyi. Z obra-

zów jest w skarbcu sawne „Zdjcie z krzya"

przez Ribeir, niesychanie wraliwe i naturalne,

clio nie jest zbyt naiuralistycznem, i tego artysty

„Komunia . Apostoów," w chórze Guido Renie-

;go „Narodzenie Pana Jezusa," w którem, jak w sa-

wnej nocy Corregia, cae wiato bije od Boskiego

dziecicia.

Na stropie caym obrazy ze Starego Testamen-

tu, przez ukasza Giordano, zwanego Lnca fe pre-
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so, wykonane w cigu 44 godzin, chocia artysta

niial lat 72, a take prace Stanzioniego, Paolo \cro-

nesa, Lan franca i iiinych.

Tak to we Woszech kady koció by zara-

zem muzeum malarskiem, niepowetowana jednak

szkoda, e dzi to muzeum ju wityni nie jest,

lubo te arcydziea, które lu widzimy, malowane dla

chway Boej, a nie dla ciekawoci ludzkiej jedynie;

bowiem nic smutniejszego, jak w domu Boym, wo-

bec otarza, i krzya, i witych, widzie ludzi, cho-

dzcych w kapeluszach i sucha ich gonej rozmo-

wy. To istna brzydko spustoszenia w miejscu

witem.
Wspomnie nakoniec musz o licznym wiry-

darzu, otoczonym 68 kolumnami doryckiemi, wpo-

ród którego s grób}' Kartuzów, a naokoo tablice

i nagrobki.

Na jednym z nich zwróci moj uwag napis,

który tu przytaczam:

Hospes:

Quid sim vides,

Quid fuerim nosti,

Fututus ipse quid sis

Cogita!

to jest;

Gociu

Widzisz, czem jestem,

Wiesz, czem bylcm,

Nad tern, czem, bdziesz.

Pomyl!

Ostatni nakoniec wycieczk zrobilimy na Po-

sili ppo. 1 znów rozsnua si przed oczyma nasze-
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mi ta sama panorama, co w Sorrento, ale w kie-

runku przeciwnym. Stanwszy bowiem twarz ku

morzu, mielimy przed sob Capri, klóre do do-

brze si rysowao, i znów cudne szafirowe morze,

i bulwar wspaniay, i Neapolu domy a witynie,

i znów Wezuwiusz i Pompeja i Castellamare, i mo-

rze spokojne, i niezapomniane Sorrento.

Tak wic zwiedziwszy trzy gówne kocioy
i muzeum, jedno i drugie, i obejrzawszy ze wszyst-

kich stron ow nieporównan zatok i zwiedziwszy

U!0cze Sorrento, trzeba b3'o, lubo z alem i przy-

kroci, poegna ten Neapol, dla którego Pan Bóg

wszystko, ale ludzie prawie nic nie zrobili!

XX.

Jeszcze Rzym.

Podczas powrotu naszego z Neapolu w tym sa-

mym wagonie jecha z nami may murzynek, okoo

14 lat majcy. Odziane w niezbdne flanelowe ubra-

nie, siedziao to biedactwo na korytarzu na jakim

worku z rzeczami, nie mogc si z nikim porozu-

mie. Koloru skóry bardzo ciemno-brunatnego, wo-

sy mia jakby rzadka wena w mae skrtki splecio-

na, usta due, wywrócone, lecz nie wstrtne, zby dzi-

wnie biae, a twarz o czole wypukem bardzo inteli-

gentn. Dowiedzielimy si, e wioza go jaka bo-

gata rodzina, jadca pierwsz klas, która go zape-

wne kupia; zdaje si, i nie by ochrzczony, bo nie

umia si przeegna, i nikt przez 7 godzin nie by
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ciekawy nawet zajrze do niego. To te ogóln li-

to wzbudza i wbzyscy go karmilimy, co przyjmo-

wa cJKjtnie z wyranem uczuciem wdzicznoci,

a nieraz ze zami w oczach. Co to za przyszo
czeka tego biedaka, jeeli ju teraz o nim zapomina-

j. O jake strasznie ojcowskie przeklestwo ciy
dotd na nieszczliwem Ctiama potomstwie!

Nazajutrz znów rozpoczem w Rzymie zwie-

dzanie kocioów i muzeów, którycti tak wiele je-

szcze do ogldania mi pozostao.

Koció w. Grzegorza W. na miejsce domu,

w którym zawsze zamieszkiwa i 530 roku na kla-

sztor Benedyktynów go oliarowa, przez Grzegorza II

papiea zosta zbudowany. S tu pikne kolumny

i pokazuj cel w. Grzegorza ze starodawn kate-

dr. S tu take trzy ciekawe kaplice: w. Sylwii,

matki w. Grzegorza z obrazem Gwido Reniego, w.
Andrzeja z dwoma sawnami freskami tego mistrza

i Domenichiina, przedstawiajcemi szczegóy z ycia

w. apostoa; wreszcie w. Barbary, w której znajdu-

je si stó, na którym w. Grzegorz ubogici czsto-

wa, a wporód nici i Pana Jezusa.

Niedaleko ztamtd jest koció jeszcze ciekaw-

szy w. Jana i Pawa. Jest on do tego czasu pra-

wie cakowicie w stylu romaskim przechowan}', .lu-

bo zaoony jeszcze w r. 400, a w XII w. powi-

kszony, by niestet}^ odnowiony i odnowieniem, jak

zawsze pod wzgldem architektonicznym w XVII w.,

zepsuty, a wieo w roku 1880 umiejtnie odrestau-

rowany. Ma on przeliczn dzwonnic z \'I1 je-

szcze wieku, która moe by uwaana za typ wiey
romaskiej, jakich w Rzymie kilkanacie cakiem po-
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dobn3'ch widziaem. S one zawsze od kocioów
osobno stawiane, kwadratowe i od góry do dou je-

dnej gruboci. Dolna cz bez okien, dopiero w gór-

nej jest icli co pitro wicej, a szczyt, gdzie s
dzwony, to ju same tylko arkady pókoliste, na któ-

ryci spoczywa dacii, bardzo paski na cztery stro-

ny, nieco od wierzchu, krzyem uwieczonego, na-

chylony.

Poniewa nie chciaem muzeów watykaskich

zwiedza popiesznie, przeto podzieliem je sobie na

czci i tak te je opisuj.

Pinacoteca, czyli galerya star3'ch obrazów w Wa-
tykanie, ma wprawdzie tylko 42 numery, ale s to

takie arcydziea, e o kadym prawie chciaoby si

co powiedzie.

Zaraz w pierwszej sali „S. Hieronimo" Leonar-

do da Vinci i Rafaela mae obrazki z ycia Bogaro-

dzicy, stanowice predell do Jej „Koronacyi", o któ-

rej póniej— i Fra Angelico „Madonna z Anioem"

i inne.

Druga sala ma zaledwie par pócien, ale có
to za obrazy! Oto sawna „Komunia w. Hieronima"

przez Demenichino; z jak prawd, a jednak bez

wstrtnego realizmu oddane to ciao wywdzone na

wietrze pustyni, opalone gorejcem socem, wyn-
dzniae surowem umartwieniem? Z jak wiar przyj-

muje on ten chleb anielski i z jak pobonoci ka-

pan mu go podaje!

A dalej „Madonna di Foligno" Rafaela. W obo-

kach ótawych, otoczona aniokami, zasiada Niepo-

kalana, w kwiecie modoci i krasy, a z Jej kolan

penym ycia ruchem Dzieci Jezus jakoby chciao
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si rzuci, aby zej na ziemi. U dou \v. llicro

nim, Jan Chrzciciel i \v. Franciszek. Cao cudo-

wna, pena tej czystoci linij i mikkoci kolorytu,

do której szczytu doszed wanie Kafae w Rzymie,

r,dy te arcydziea maowa.

Nareszcie „Wniebowstpienie." Oto w cz3'stO'

icbiaskiej gloryi, penej jakiej nadwiatowej prze-

:oczystoci, posta Clirystusa Pana, wokoo Niego

^..ojcsz i Eliasz Bos< Jego si owiani — to niebo

z jeL;o radoci i blaskiem ciway. Poniej gromad-

1 a zalkniony cli niewiast, a poród nici nieszczsny

( r\tany wije si z boleci—to ziemia z jej smutkiem,.

1 boleci, i cierpieniem. W porodku trzej ucznio-

wie; oni ciaem na ziemi, ale dusz utonli w nie-

biaskim zaciwycie, i znie nie mogc niezwykego

blasku, l-cornie do ziemi przypadli, woajc: „Panie,,

dobrze nam tu by." Zarówno pojedyncze osoby,

jak Clirystus, albo ta niewiasta w przecieradle klcz-

ca, ten Mojesz tak potny, i Eliasz, który „powsta

jako ogie"—jak i cao razem wzita s przecudo-

wne, ale... w oryginale, bo nic wstrtniejszegó, jak

te obrazy „Wniebowstpienia" podug Rafaela niby

robione, jakie si po naszj^cli kocioach) do czsta

niestety spotyka.

W nastpnej sali króluje znów „Koronacya Mat-

ki Boskiej." Jest to obraz czysto kocielny, którego-

miejsce waciwe w otarzu, z mikkoci Peruginie-

mu waciw, bo jeszcze w jego szkole przez Rafaela

malowany. Widziijiy tu take Tycyana „Madonn"^

i w. Sebastyana, Franciszka, Antoniego, Piotra, Am-
broego, Katarzyn— i tego malarza sawny obraz-
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'przedstawiajcy do Nicolo Marcello, budzcy po-

dziw dokadnoci modelowania i kolorytem.

Jest tu wprawdzie i czwarta sala, ale po tych

trzech, a szczególniej 2-ej i 3-ej, ju tylko dla cao-

ci j si przechodzi, cho tu take spotyka si Gui-

do Reni'ego, Pawia Veronesa, Correggia i wielu

annych.

Zwiedziem naturalnie i muzeum rzeb, o tych

jednak, jako pogaskich, nie podaj szczegóów, no-

tujc jedynie, i z caej ich mnogoci najwiksze

wraenie na mnie zrobi ów znany w wiecie caym
Apollo Belwedersk. Jest to prawdziwy boek so-
ca, Helios, bo co promiennego z tej postaci janie-

je, a ten, co j robi, wierzy, i robi bóstwo i dla-

tego mu nada ten spokój dziwny, a ciaa uy tyl-

ko na szat ducha, którego wla w ten cudny

warmur,

Bihlioteca Yaticana jest, jak wiadomo, naj-

pierwszem w wiecie ródem do dziejów Kocioa,

i ogromnym materyaem do stosunków wszystkicli

pastw z Rzymem; a dziki wysokiej uczynnoci Oj-

ca w., który wiedzc dobrze o tern, i dzieje Ko-

cioa prawdy, ale rzeczywistej, si nie boj, podwoje

jej dla badaczy szeroko roztworzy, kademu dzi

jest przystpna. Rzecz prosta, i zwiedzajc j, nie

•oglda si jej zawartoci— samych ksig i manuskryp-

tów—tylko zewntrzn jej szat, t. j. wspaniae sale

z pamitkowemi darami i niektóre „biae kruki", za

witrynami lece. Tu nale: manuskrypt Yirgiliusza

:z \'' w., Terencyusza z IX i sawna biblia Marcina

Korwina z piknemi miniaturami i inicyaami.
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XXI.

Zaslu£?uje te na uwag, jako bazylika wielka,

koció Suitta Croce in Gerusahmme jeszcze przez

w. Helen zaoony dla pomieszczenia w nim Jro-

cennej relikwi Krzya w. Ry on wielokrotnie na-

prawian}', a ostatecznie w X\'11I wieku przerobiony

w stylu baroko i takf^ ma fasad. W rodku wi-

dzimy tnjjnawow wityni, której absyda pokryta

freskami z XV' w., przedstawiajcemi znalezienie w.
Krzya. Kaplica w. Heleny stoi na ziemi z Jerozo-

limy przywiezionej, a strop jej zdobi mozaiki, przed-

stawiajce równie Znalezienie w. Krzya, Chrystu-

sa, w. Helen i t. d.

Pou wzgldem znów oryginalnoci budowy nad-

zwyczaj ciekawy jest koció San Sejjhano roton-

do, jeszcze w V wieku przez papiea Symplicyusza

konsakrowan^'. Jest on cakiem okrgy, a wkoo
niego biegnie kolumn 20, a koo tycli w dzisiejszym

murze obwodowym jest jeszcze wmurovvan3'ci 36

kolumn, na zewntrz za w pewnej odlegoci wida
znów mur dokoa, obecnie jednak sklepienie, czce
go z kocioem, runo. Wida wic, i dawniej by
on tak duy, jak ten mur zewntrzny, i mia dwa

krgi kolumn, a gdy za Mikoaja V przerabiano go,

robiono obecny mur, topic w nim niepotrzebnie te

o(3 kolumn. Przytem to jeszcze jest dziwne, i w rod-

ku stoj po bokach dwie arkady, na których wida

wiee sklepione, tak, e t3lko sam rodek jest pu-

sty, i stoi otarz wielki z kilkopitrowem drewnia-

Biblioteka. — T. 95. 7
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nem, na biao takierowanem, brzydkiem taberna-

kulum.

Jeeli tabernakulum, brzydkie, to obrazy na cia-

nie rozwieszone s poprostu wstrtne. Dzieo to

XVIII w., do którego chtnie przyznaliby si nasi

malarze-realici, otrzymujcy medale np. za idealnie

przedstawionego rozpakanego wieprza! Otó tam s
mczestwa cirzecian w taki sam sposób przed-

stawiane: krew, nagie koci, czerwone, krwi zapie-

ke ciao i usta, straszne kurcze czysto ludzkicli bo-

leci, oto czem delektowali si artyci tych szkara-

dziestw; zobaczywszy kilka, ze wstrtem odwróciem

si od reszty, bo jeeli nigdzie takie sztuki pikne

waciwemi nie s, to tembardziej w przybytku Bo-

ga Mioci i Prawdy i Pikna rzetelnego!

Opowiadano mi niegdy tak anegdotk. Dwóch
Anglików, z których jeden ju by poprzednio w Rzy-

mie, a drugi z niego wraca, spotkao si w Bru-

kselli. Gdy na zapytanie pierwszego, jak mu si

Rzym podoba, drugi zacz si zachwyca miastem

wiecznem, pierwszy go zagadn:
— A widziae zachód soca na Monte

Pincio?

— NiC;, nie widziaem.

— No, tc nic nie widzia, wracaj si wic do

Rzymu.

— Tak mówisz—rzek drugi z flegm— to trze-

ba ci posucha.

I wróci z Brukselli do Rzymu, aby zachód

soca na Monte Pincio zobaczy.

Si non e verro, e bon trovao, jak mówi Wo-
si; nie chcc wic z drogi si wraca, wolaem z kp-
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Pincio. I nie alujg tego.

Dzie by pogoJny, niebo czyste, soce chylio

si ku zaciodowi. Wsparty o balustrad, wodziem
wzrokiem przed sob:\, a wreszcie doczekaem si chwili,

gdy ognista kula stana za kopu Piotra. Có to

za cudny widok! Olbrzymie ono arcydzieo Michaa

Anioa, jakby w gloryi niebiaskiej nagle mi zaja'

niao: kontury jego na ótem tle wyrazicie si

odbiy, a dokoa promienny wieniec je otoczy. A ta

glorya przepikna, kopuy wityni Pitrowej, bya
dla mnie symbolem korony mdroci i wito-
ci, sdziwe skronie nastpcy Piotrowcgo wie-
czcej.

A oto u stóp mych rozesao si kobiercem

miasto wiekuiste. Na dole wspaniay Pia-za dcl po-

jjolo z jego vvit3niami, fontannami i bramami.

Dalej na lewo Corso kopul San Carlo uwieczo-

ne, a w gbi Panteonu kopua udatna, dalej jeszcze

na horyzoncie Aqua Paula i pinie willi Pamfili, i cy-

prysy willi Mellini, a na lewo szczyt Kapitolu, Ara-

Coeli, uk tryumfalny Septyma Sewera, wiea Ino-

centego III, a gdzie tam w gbi i dookoa niebie-

skich gór szczyty janiej.

Wymieniem sowo „gromowadnej niegdy pe-

ne potgi": Kapitol. Dzi za zmian nazwy na Cam-
pidoglio, lubo zmienia si take i jego potga, za-

wsze ono pamitk wielkiej przeszoci wietn, a za-

bytkami sztuki janieje.

Wchodzi si na Kapitol po szerokich niby scho-

dach, strasznie nowoczesnych, bo z betonu, ale oto

zaraz na lewo widzisz w klatce wilczyc i ora. któ-
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re ci karmicielk Romula i zwycizkie legie na myl
przywodzt^.

Na rodku niewielkiego placu, otoczonego

z trzech stron paacami, wedug rysunków Michaa

Anioa, stoi ów sawny posg Marka Aureliusza ze

zoconego niegdy spiu, o którym nasz wielki poeta

tak piknie napisa:

Na czole wieci myl o szczciu pastwa,

Rk wzniós w gór, jak gci3'by dokoa

Chcia egna tumy swojego poddastwa.

W paktcach bocznych mieci si Muzeum Ka-

pitoliskie; gdy ono jednak tylko pogaskie ma

zabytki, wic o niem nic nie wspomn, ale skr-

ciwszy na !ewo, wejd do kocioa^ „Ara Coeli"

zwanym.

Koció ten, w X w. zbudowany, a w XIII od-

dany Franciszkanom, który ma nieco gotyck form

w oknach i gzemsach na dole, ma dotd niewyko-

czon fasad, klasztor za po r. 1780 zabrany, za-

czto burzy, bo w jego miejscu ma stan pomnik

dla Wiktora ICmaniiiela. Przed kilkunastu laty widzia-

em jego projekt i przyzna musz, e hrabia Sano-

ni, który go rysowa, dal dowód, i w yach jego

pynie krew rzymska, tak go wykona grandioso. Ma
to by naprzód olbrzymia galerya z podwójn kolu-

mnad, z obydwóch jej stron wspaniale schody, a na

ich zalamkach grupy symboliczne, w rodku dopiero

na ozdo'.^nym wspaniaym postumencie posg pierw-

szego ki' 'la Woch zjednoczonych. I miejsce archi-

tekt w\bral dobre, bo ma on sta frontem do Corso,

które ma l)y przez zburzenie domów przeduone,

i
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a tylem do Kapitolu. Wid;»ialem ju nawet pocztek

tego icie pomnikowego pomnika, z biaego jak mar-

mur kamienia, rzeczywicie bardzo pikny, ale... a-

twiej byo zburzy klasztor, ni pomnik postawi, bo

ten ma kosztowa 20 milionów linJw, a nowe Wo-
cliy s tak ubogie, e nie mog si zdoby na za-

pacenie marnych 5 milionów kosztów, t. j. sumy,

jak pojedynczy obywatele i obywatelki Stanów Zje-

dnoczonych! wielokrotnie ju na cele naukowe prze-

znaczali. A e przyszo dynastyi sabaudzkiej na-

der trudna, wic zapewne nigdy H re galaniaomo na

Kapitol nie zajdzie i susznie, bo on za may, aby tam

stan.

Wic lepiej wrómy do naszego kocioa. We-
wntrz ma on trzy nawy, ale strop wcale nie skle-

piony, lecz w kasetony lobiste. Widzimy w nim po-

sg Chrystusa Andrzeja Santorino, na grobie astrono-

ma Margoni i freski Pinturicchio z ycia w. Bernar-

dyna Sieneskiego. Jest tu te pikna ambona robo-

ty Andrzeja Cosmata, ciekawy nagrobek mozaikowy

z posgiem Honoryusza IV— i drugi jego ojca w sty-

lu gotyckim, ale ze starodawnym pogaskim sarkofa-

giem u dou. Takie mieszaniny to tylko w Kzymie

uchodz, bo tu dwa wiaty pogaski i chrzeciaski

cigle si z sob cz.
Tak np. w lewej nawie tego kocioa widzimy

kapliczk w. Heleny z omioktn kopuk, na ala-

bastrowych kolumnach wspart; ale na t3'm otarzu

znajduje si napis* wiadczcy, i on jest zbudowany

na staroytnym otarzu, który si pod nim znajduje

z napisem Ara primogeniti Dci, a .mia b3' W3'Sta-

wiony przez cesarza Augusta wskutek przepowiedni
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Sybil!i z Tibui' o narodzeniu Króla z niebios. I od

tego otarza pochodzi nazwa l^ocioa: Santa Maria in

Ara Coeli.

Okoo tej kapJicy jest posg kolosalny Leona

X, ale bardzo brzydki; w zakr^-styi za Sacra Bam-

binOy t. j. posg dziecicia Jezus, do którego matki

n^aj wielkie naboestwo.

XXII.

Na prawo od posgu Marka Aureliusza, po za

paacem Conservatorio, pokazuj ma}'- pagórek,

w dziejach starego Rzymu tak gony, bo to skaa

Tarpejska!

Jak to, powiesz—szczyt chway Kapitol i szczyt

wiecznej haby tak siebie blizkie? a ja ci dodam, i
nietylko w Rzymie, ale i w dziejach caej ludzkoci

blizkie one s, bo: forliina rariahilis, Deus ahnira-

hilis, Deus admirahiUs

!

Skrciwszy znów na lewo kolo Tabularium,

dochodzimy do onego smutnej a strasznej pamici

Mamertyskiego wizienia.

Skada si ono z 2 czci: W górnej jest o-

tarzyk i przed nim na cze w. Piotra wieczna lamp-

ka si pali. Jest to ciemnica, majca zaledwie 13

stóp wysokoci, a 25 dugoci, z ogromnych omów
trawertynu na sobie zoonych powstaa. W rodku,

pod stopami naszemi widzimy otwór, mogcy zale-

dwie czowieka pomieci, a z niego wieje chód,

wilgo i zaduch — to nisze pitro tego strasznego

gmachu!

A ci mrowie przejdzie, gdy sobie pomylisz.



ink wiele na tej niewielUicj przestrzeni ez i krwi

wylano, ile jków rozpaczy i blunicrstw o te od-

bio si ciany.

To to wizienie lic^y ju przeszo póltrzecia

tysica lat, a w niem mier znalaz godow nie-

szczsny Jugurta, ów sawny NumidyjsUi król, i Ka-

tyliny spiskowcy i tylu innych z wszechwiata kró-

lów a wodzów, których rzymskie tryumfatory ci-

gnc td^' na Kapitol, do tych ciemnic rzucali!

Lecz wiato wiata i do tych ciemnio prze-

nikna, bo oto uwicone one zostay samego ksi-

cia Apostoów pobytem — i znów te ciany, nie jki

rozpacz}', lecz hymn nadziei odbiy; a na samym
ich dnie cudowne zabio ródo, w którem wizie
swym katom ywot.i wiecznego udzieli. Powiedz, czy

gdzie na wiecie jest miejsce tylu przerónych sprze-

cznoci, czy jest zaktek ziemi, któryby um3'sowi

ludzkiemu tyle nastrczy myli i duma, jak ta

Borna aeterna

!

A gdym wychodzi z tej ciemnicy, stan za

mn jakoby ywy uroczej Ligii cie i wion tylko

wpoprzek ponad Forum i zawiód mnie do onych

najwikszych ruin na wiecie, na sam Palat3'nu szcz3't.

Tutaj by, szepn on mnie, on zoty dom Nerona,

kd}' i ja, niestety, lubo ze wstrtem, znajdowa si

musiaem. W tych ogrodach wieciy one zowro-

gie pochodnie Nerona, na tych murach rysowano

karykatury samego Boga-Czowieka — a mieszkacy

ich niebywae bogactwa i zbrodnie w szale rozpusty

topili. Poczwszy od pierwszej chaty Romulusa, a
do onego Palatynu, któremu t nazw wszystkie na

wiecie paace zawdziczaj tak, jak od Cezara.
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wszyscy cesarowie ziemi imi swe bior—przez ca-

y wielotysiczny lat szereg dziejów wiatowadnej
Romy, siedzc na zomach tycii ruin

,. przed ziczaych
w sl<ay," jak mówi nasz Zygmunt, wiem ni wspo-

mnie czasu nie wiem wiele.

Lecz wtem zabrzmia srebrzysty glos dzwon-

ka, a za nim drugi, dziesity, setny i na skrzydach

tego brzmienia ponad Palatynu zlom.y i Kolozeum

ruiny, i Forum szcztki, gdzie wyej a wyej w pro-

mieniu zachodzcego soca, a pod same niebios

sklepienie popyn gos

—

Ave Maria! I zniky prze-

szoci widziada, a przedemn stana znów na tle

róowo-fiokowych chmurek ta wielka, ta wspaniaa,

ta przepikna Piotrowych gmachów kopula, a dzwon

jej powanie mi nuci; Bóg t^lko wielki! Szukajmy

wic wity Jego.

Jakkolwiek widzielimy ju wiele kocioów ze-

psutych przez barokowe odnawianie, ale nie oglda-

limy jeszcze dotd kocioa z tylu licznemi ujemne-

mi, ale te i niektóremi dodatniemi stronami te-

go st3^1u. Takim wanie typem barokowej wityni

jcSt U Gesu Jezuit(>w, majcy dla nas szczególniej

wyjtkowe znaczenie z tego powodu, i na wzór

jego nietylko wzniesiono wiele piknych kocioów
jezuickich, jak w Warszawie przy ulicy Dugiej, w Lu-

blinie (dzi katedralny), w Putusku (nastpnie Bene-

dyktynów) i t. d., ale w stylu jezuickim, jak u nas

niewaciwie barok nazywaj, powstao od dwócli

wieków mnóstwo kocioów, w których zazwyczaj

ra liczne bdy, a niemasz adnego przymiotu tej

wspanialej wityni. Zaczty w murach przez Vi-

gnol, w czystem Odrodzeniu, a skoczony i we-



wnAtrz przyozdobiony przez Giacomo delia Porta

w kocu XVi wieku, odznacza si on imponujocemi

rozmiarami, udatnem beczkowem sklepieniem i wspa-

niale, lubo przeadowana ornamentyk. Na sklepie-

niu freski przedstawiajt\ tryumf Imienia Jezus—otarz

wielki z pi^knenii kolumnami z giallo antico, dzieo

Ciiacome delia Porta imponuje rozmiarami i wspa-

niaoci, cho brak mu powagi i spolcoju. W le-

wej nawie bogat}' otarz w. Ignacego Lojoli ma ko-

lumny oboone przez hipis lazuli, a gzymsy z ver-

de antico. W bronzowej grupie Trójcy w. Bóg Oj-

ciec trzyma w rku kul z lapis lazuli ceny baje-

cznej, a u dou relikwie w. Ignacego w trumnie

bronzos\'ej zoconej, bogato agatami ozdobnej.

Poniewa Sanctissimum z rzadkim w Rzymie

wyjtkiem jest w otarzu wielkim, w tabernakulum,

lubo zakrconem, ale calem zoconem, przeto cono-

peum niema. Równie niema i antepedi^, bo te

s bogato rzebione, przeto ich nie zasaniaj.

S tu take dwie ambony dla 2 katachetów do dy-

sput, jakie si tu czsto odbywaj.

Dodatni stron stylu jezuickiego jest, i nawa

gówna jest zawsze dwa razy szersza od bocznych —
a Sanctissimum zawsze w otarzu wielkim i naj-

wspanialszym; przeto wchodzc do kocioa, odraza

zwracamy si z adoracy do Najw. Sakramentu,

bo on powinien by gównym przedmiotem czci

w wit^-niach naszych.

Wracaem do domu, t. j. na via Tritone,

umylnie koo fontanny Trevi, aby jej si dobrze

przyjrze. Jest to najwiksza i najpikniejsza fon-

tanna w Rzymie, który ich ma tyle. Oto w rodku



\\; o!brzymi2m wntrzu stan omiolokciowy mar-

murowy Okeanos, wsparlsz}'' swe stopy na wozie

muszlowym, cignitym przez 2 konie, których wo-

dze trzymaj trytony. Koo niego dwa posgi —
Zdrowie i Obfito, przy kadym za paskorzeby,

z którycli jedna przedstawia Agrypp, krelcego

kierunek wodocigu, druga za dziewic, od której

nazwa Acqua Virgine, wskazujca ródo jego o-
nierzom. Ten to bowiem krewny cezara Augusta

wod t o 21 kilometrów od stolicy sprowadzi, a pa-

pie Klemens XII w tak wspania ram, bdc
dzieem Mikoaja Sahi, w r. 1735 j osadzi. Wspa-

nialej wygldajca jeszcze, jak to póniej wi-

dziaem, jest ta fontanna przy wietle elektrycznem,

wtedy bowiem marmurowe posgi nabieraj jakich

bajecznych ksztatów, a woda czystego srebra bla-

skiem janieje.

Oprócz tej, jest jeszcze kilkadziesit rónycli

fontan w Rzymie, a zostawiam im umylnie t
wosk nazw, bo wodotryskiem nazywamy fontan-

n, w^Tzucajc wod do góry, gdy tymczasem

w Rzymie, prócz na placu w. Piotra, woda z nich

zwykle pynie na dó, ale za to, jak np. w Acqua

Paola, nie wazki to strumie, jak u nas, ale popro-

stu jakby rzeka cala, bo kilka okci szerokoci, a o-

kie gruboci ma ten sup wody. Jest ona te pod

wzgldem zdrowotnym skarbem prawdziwym, bo do-

skonaa do picia i suy do gotowania i do utrzy-

mania cz3'sLoci, co Wochom bardzo potrzebne, na-

koniec broni od poarów. Cudzoziemiec musi te
napi si z fontanny Trevi, by wdziczna nimfa raz

jeszcze go do niej przywioda.



107

xxin.

Wszystkie opisy Rzymu zaczynaj si z\vyl<le

od Piazza del Popolo^ gdy tdy do wiecznego mia-

sta by wjazd urzdzony do czasu zaprowadzenia ko-

lei elazn^-ch. To te i nasz Ossoliski tdy swój

wjazd sawny odby, który tak dobrze sciaraktery

zowa ksi biskup warmiski:

Jak ten, który do Kzymii po jamun spieszy,

Zoto rzuca, nic nie wzi.i, a pycli rozmieszy.

Ja wic przynajmniej na koiicu moich listów

o nim te musz wspomnie.

Pielgrzym z pónocy, dcy do stolicy ksi-
cia apostol()W, wchodzi do niej przez Porfa del Po-

polo, wedug r3'sunku Michaa Anioa zrobion, a po

r. I87t) przez dwa boczne wejcia naksztat luku

tr3'umfalnego rozszerzon. Nazwa ta wskazuje, e
dbano o zachowanie tradj^cyi, i w Rzymie rzdzi

popnlus rcx, a i dzi przy iluminac}'! podczas lu-

bu nastpcy tronu wystawiono supy z tradycyjn

form: S. P. O. R. i orem rzymskim u góry. Ale

te tylko tyle pociechy ma ten biedny lud, baamu-

cony w najdroszych swoich uczuciach wiary i ob-

dzierany z tego nawet ndznego dobytku, jaki posia-

da przez rozmaite Panamina, a co gorzej kar3'godn

pych rzeczywistych rzdców swoich!

Wprost przed sob widzisz obelisk, jeszcze przez

Augusta po zwyciztwie nad Egiptem przywieziony,

a za nim Corso—najpirwsz Rzymu ulic, na której

pocztku stoi Santa Maria dcl PoijoIo.
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w XV w. przez Syxtusa IV zbudowana', fa-^^a-

d Beininiego zdobny, szczyci si on pikn omio-
ktn kopul, najpierwszym tego rodzaju arciiitekto-

nicznym w Rzymie pomysem. Wewntrz ma trzy

nawy z piknem krzyowem sklepieniem, ale jego

gówn Ozdob stanowi kaplice i nagrobki.

W pierwszej z nich widzimy: „Adoracy paste-

rzy," przez Pinturicchio i nagrobek kardynaa de Ca-

stro — u drugiej 12 kolumn jaspisowyci, w trzeciej

znów obraz „Madonny ze witymi" Pinturicciio,

a w górze freski tego malarza. Przy cianacli na-

przeciwko siebie dwa wspaniae nagrobki janiej,

z których kardynaa Giroamo Busso jest duta An-

drzeja Sansovino, drugi za kardynaa Sforza robi^

Denis.

Okna barwiste, najpikniejsze w Rz3'mie caym
z XVI w., przedstawiaj scen}; z ycia Pana Jezusa

i f^ogarodzicy. Najpikniejsz ze wszystkich jest ka-

plica Chigi'ch, której strop, pokryty mozajkami we-

dug rysunków Rafaela, posgi duta Lorenzetto, a fre-

ski Salviatego; wszystko to jednak pod kierunkiem

Rafaela, który i do czci architektonicznej take ry-

sunki dawa. Z przyjemnoci spostrzegem tu lamp,

wedug której wyranie . p. Kryski swoj pikn
lamp skomponowa, nadajc jej cech rodzim, przez

uycie za motyw korony z grobu Kazimierza W. Nic

ublia to wcale pamici tego dzielnego rysownika,

ale przeciwnie, winno by zacht dla naszych arty-

stów, aby biorc motyv\y z niezgbionych skarbów

artyzmu woskiego, wedug wasnej spoytkowywali

je fantazyi.

Dalej idc przez Corso, spotykamy koció San

1



CnrJo, kt(5iy lubo prócz obrazu Maratta w otarzu

wielkim nic tak dalece wanego nie zawiera, nawie-

dziem go jednak dlatego, e by to dzie w. Karola,

pragn;\lem wic uslys/.e ch(')ry papieskie i uroczy-

sti\ celebr, oraz przystrojenie kocioa zobaczy.

A byo na co patrze, bo niewielki ten kociój

by owietlony artystycznie rozwieszonemi yrando-

lami szklancmi po 24 wiece kady i ubrany firanka-

mi karmazynowemi, jcdwabnemi, ze zotym galonem

i frdzla.

Ju to co praw da, o tern, co si naz^-wa kano-

nicznie Ecclci,ia paraa^ my nie mamy wyobrae-

nia, bo u nas czy Adwent, czy Boe Narodzenie,

Post Wielki, czy Wielkanoc, koció zawsze jednako-

wo wyglda. A nie mówic naturalnie o takich

zbytkach, moglibymy, a wic i powinnimy kocio-

om naszym odpowiedni do czci roku kocielnego

wygld nadawa, zmieniajc np. w Adwencie i po-

cie wiato biae na óte, wieczniki ozdobniejsze

na codzienne, strojc otarz i koció cay, cliociaby

kwiatami, wiecami i t. d. Pamitajmy bowiem, e
s to wszystko rodki dla nauki ludzi o rodzajach

ceremonii i uroczystoci.

Wszystko tu byo artystycznie pikne i wspa-

niae, ale có z tego, kiedy, obejrzawszy si za sie-

bie, zauwayem, e i pó kocioa ludzi nie byo,

mimo ogosze po dziennikach i Invito Sagro, to

jest rodzaju plakat z ogoszeniami o naboestvvach

po drzwiach kocioów i cianach porozlepian3'ch.

Mój Boe, pomylaem sobie, eby to tak w na-

szej poczciwej Warszawie, lub gdziekolwiek na pro-

wincyi takie naboestwo urzdzi, toby ludziska
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:hyba koció rozwalili, po gowach sobie cliodziIi»

a dziwowaliby si i modlili, a tu... pustki, troch cu-

dzoziemców, troch pa z arystokracyi i nieco nie-

wiast z ludu, a zreszt pustki...

Chcc jednak by bezstronnym, doda tu mu-

sz, i Rzym, majc zaledwie 400,000 mieszkaców,

z których naturalnie znaczna cz odchodzi na in-

nowierców, masonów i t. d.—posiada 400, wyranie

czterysta kocioów i to jakich jeszcze! eby to tak

z tego Rzymu mona bylu cho z dziesi wzi do

Warszawy, o jakeby si tam one przyday, a jeeli

nie 10, to niechby cho jeden, ale to „wity Piotr,"

a zawszeby 80,000 ludzi si w nim wygodnie po-

miecio. Ale co tu mówi — mimo wszelldch okoli-

cznoci agodzcych, zawsze ja tam wol polskie, ni
woskie naboestwo i dlatego zawsze powtarzam: in

necessariis unitas, ale poniewa in duhiis Uberas,

przeto strzemy si jak ognia w naboestwach wszel-

kiej francuzo-manii, italo-manii i t. d., a trzymajmy

si tego, co swoje, na odwiecznej tradycyi oparte.

Bo z pewnoci wiksza bdzie chwaa Boa, gdy

u nas po dawnemu bdzie np. kilka razy tylko do

roku wystawienie Najwitszego Sakramentu, a przy

niem zawsze koció nabity, anieli kiedy wedug cu-

dzoziemskiego autoramentu bdzie wystawienie co-

dzie, a na niem nikogo. Takie naboestwa to nie

chwaa, to publiczne zgorszenie, to zniewaga tego

Chrystusa Pana, którego na to chyba wyjmuje si

z tabernakulum, aby, e tak powiem, naocznie si

przekona, i chocia tysice ludzi chodzi koo Jego

wityni, to jednak, jak to widziaem w Begii, Fran-

cy i, Niemczech, Austryi i Woszech, nieraz zaledwie
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jedna lub dwie osoby raczy mu si pokoni. U nas

inaczej, inaczej, inaczej!

To te i takiej^o ludu, jak u nas, coby po 6

i wicej godzin nieraz na mrozie w kociele przesie-

dzia, take nigdzie nie zobaczysz; zupenie wic zga-

dzam si ze zdaniem witobliwego ksidza Antonie-

wicza, który zna si chyba na tern, a mawia, e
poow nieba polskie chopy zajm.

XXIV.

W domu, w którym mieszkaa i bya zamordo-

wana w. Cecylia, zaraz po jej miorci urzdzono

oratoryum, a 400 roku koció wystawiono, w IX,

X\'III i XIX wieku przerabiany.

Najciekawsz w tym kociele jest w prawej

nawie azienka tej witej ze starodawnemi rurami

oowianemi, kanaami na wod i t. d., w której, jak

z jej ywota wiadomo, miaa ona by par zaduszo-

szona dla niepoznaki, a dopiero gdy to nie pomogo,

kat posany trzy razy ci j w szyj, ale gowy nie

odci. ya jeszcze wita dziewica trzy dni i pa-

pieowi Urbanowi dom swój darowaa, na koció go

przeznaczajc. Ciao jej, jak to powyej mówiem,
zoone zostao w katakumbach w. Kaliksta, zkd
po objawieniu si tej witej papieowi w IX wieku,

znalezione tame niezepsute, do tego kocioa byo
przeniesione. Tutaj za po otwarciu grobu roku 1599

równie niezepsute znaleziono i wedug niego Moder-

na posg tej witej w postaci lecej pod otarzem

si znajdujcy zrobi. Prawdziwie: mirahiUs Deus in

^anctis suis.
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Nad tym otarzem jest baldachim Arnolfa di

Cambio, twórcy katedry F'"lorenckiej, z picknemi pa-

skorzebami i posgami w stylu gotyckim; koto niego

za stoi liczny redniowieczny kandelabr pod pa-

scha!. W absydzie bogata stara mozaikowa posadzka

i mozaika, przedstawiajca Pana Jezusa, . Pawia

i
Agat, tudzie papiea Mikoaja IV z czworoktnym

nimbem, jako yjcego po jednej stronie— po drugiej

za . Piotra, Cecyli i Waleryana, a poniej baran-

ki i owieczki, ale jako z IX-go wieku, pod wzgldem
sztuki bardzo sabe.

Korz\'stajc z piknej pogod}', wybralimy si

raz po poudniu za Tyber, aby zobaczy pomnik Ga-

ribaldiego i pikny widok na miasto. Przejechalimy

wic most na Tybrze, który wtenczas wanie o 11

metrów wezbra, mimo to jednak w granicach miasta

nie wyla, gdy jest ujty w dwa pikne i silnie

zrobione bulwary, które dopiero wykoczaj. Bez-

stronnie bowiem przyzna naley, i rzd woski dla

porzdku miasta bardzo • wiele zrobi; e jednak te

prace byy robione gorczkowo i bez zastanowienia,

przeto wyrzucono a 300 milionów, nastpio ban-

kructwo „Banca Romana", na którym miliony znów

przepady, a teraz na ulicach Kzymu widzi si mnó-

stwo domów, nawpót rozebranych, których ani roz-

bieraj, ani przebudowywuj, bo bieda kamienna.

Jednem z tych dzie, na które szalone pienidze

wydano, a bez któregoby si bardzo obyo— jest po-

mnik Garibaldiego. Stoi on w licznem miejscu za

Sant Onophrio, na umylnie splantowanem wzgórzu,

zkd dominuje miastu.

Jest on umylnie tak postawiony, aby po Pa-
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pie 7,e swych okien widzia i w tern jest zlot^ icie

szataska, czyli masoska, ale jako dzieo sztuki, jest

pikny. Na prostoktnym postumencie wzniesiony

na kilku schodach, po czterech cianach s grupy

bronzowe, przedstawiajce walk w caej jej wcie-

kej gwatownoci, a u góry na koniu siedzi Garibal-

di, ku oknom watykaskim zwrócony. Jest on tak

ustawiony, aby zdawa si dominowa nad kopul

w. Piotra, ale to tylko zudzenie, bo patrzc z ko-

puy w. Piotra, widzi si dopiero, o ile on niszy

od niej! Bo te idea, jak ona przedstawia, jest sto-

kro wysz od tej, któr on wyobraa. To te

kopua w. Piotra tysice takich rzekomych wielkoci

przetrwaa, i kiedy pomnik Garibaldiego zamieni si

w proch taki, jak ten, który na forum po stokro

wikszych od niego depczemy, to wted}' jeszcze ko-

pua w. Piotra sta bdzie, panujc iirhi et orhi —
miastu i wiatu caemu.

Wracajc od tego pomnika, przejeda si koo
Ac^ua raola, tej najwikszej fontanny, albo raczej

wspaniaego wodospadu — i koo dbu Tassa, pod

którym nieszczsn}' piewca „Jerozolimy Wyzwolo-

nej" lubi duma i marzy w chwilach swej boleci.

Lubo nie miaem czasu zwiedzi uroczych oko-

lic Rzymu, chciaem przynajmniej zobaczy dwie naj-

obszerniejsze jego wille: Doria Pamphili i Borghese,

chocia powierzchownie.

Pierwsza z nich jest wspaniaym parkiem, nad-

zwyczaj obszernym, jak na talc blizko stolicy, i ma-

jcym przepikne widoki. Zaoona zostaa przez

ksicia Doria Pampiiili, siostrzeca Inocentego X,

Pjblioteka,— T. to 8
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W piknem falistcm pooeniu. Jest w niej staw,

wodotryski, las „pinii", tych sosen woskich, niby do

naszych podobnych, ale niszych, ksztatem palmowym
i rodzajem sz3'^szek rónych, i sawna aleja z anemo-

nami. S tu ruiny starego wodocigu i jaki otarz

pogaski, ale najciekawsze widoki z jednej stro-

ny, jak zawsze, w Rzymie, na kopu w. Piotra,

a z drugiej na Kampani, dalekie góry i jeszcze dal-

sze morze.

Ta willa ley na Zatybrzu niedaleko od San

Onofrio i Acqua Paoa, a willa Rorghese znajduje si

na przeciwnym kracu miasta zaraz za Porta de-

Popolo.

Kardyna .Scipio Borghese zaoy j w r. 16 1

na przestrzeni kilometra kwadratowego. Wjeda si

tam midzy dwoma pomnikami egipskiemi z granitu,

ale to tylko imitasione, dalej widzi si duo auten-

tycznych starodawnych szcztków powmurowywa-

n3^ch w ciany, jakby halli obszernej. liczna tu jest

aleja dbowa, prowadzca do hyppodromu, na któ-

rym obecnie popisuj si cyklici, bo caa willa jest

wasnoci miasta. S tu te adne, porozrzucane,

czci prawdziwe, czci faszywe ruiny i adna

fontanna. Ale najgówniejsz ozdob jest tu kasyno,

zawierajce adn galery obrazów i mnóstwo rzeb,

ale e to przewanie rzeby pogaskie, wic ich nie

zwiedzaem.

Ale za to zwiedzaem jeszcze koció w. Pra-

ksedy. Pod wezwaniem tej córki senatora Pudensa,

a siostry Pudencyanny, nawróconej przez samego

w. Piotra, w IV wieku koció zbudowany, w IX

wieku przez papiea Paschalisa rozszerzony, ale no-
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wiele ju dawnych w nim przechowuje si za-

byticów.

Jestto trójnawowa witynia, kolumnami i pila-

strami granitowemi na czci rozdzielona i piknemi

arkadami zdobna. Z kaplic najciekawsz jest Ca-

pela delia CoJomia, tak nazwana dlatego, e w niej

przechowuje si cz kolumny, przy której Chr3'stus

Pan byl biczowany. Kaplica ta caa wyoona mo-

zaikami z IX wieku. Na bogatym gzymsie widzimy

zewntrz dwa rzdy mozaikowych popiersi, t. j.

Chrystusa, Bogarodzic i witych, wewntrz za 4

starodawne kolumny granitowe i liczne mozaiki na

tle zotem. Na sklepieniu gowa Chrystusa Pana z 4

anioami a we wnce Matka Boska, oraz . Puden-

cyanna, Prakseda i inne. Na prawej cianie . Jan,

Andrzej i Jakób, na lewej za . Agnieszka, Pu-

dencyanna i Prakseda. Poniewa to mozaiki z IX

wieku, a wic s one cikie i niezdarne, zawsze je-

dnak bardzo ciekawe. W absydzie znajduj si ró-

wnie z tej epoki mozaiki, ale te s odnawiane;

przedstawiaj one Chrystusa, po lewej stronie . Pa-

wa i Praksed, po prawej za . Piotra, Pudencyan-

n i Zenona. Poniej owieczki — baranki, Betlejem,

Jeruzalem i napis. Na tczy za baranek midzy 7

lichtarzami i symbolami ewangelistów, oraz 24 star-

ców z baranami.

Dziwi ci zapewne, e tak szczegóowo opisuj

zawsze mozaiki, ale czyni to dlatego, e to s rze-

czy u nas nieznane, a pod wzgldem ikonogra-

ficznym niesychanej dc-"'^='«ci crzeto powinny byd

naladowane.



Wspomnie tu nakonec musz o kocióku 00.

Rezurekcyonistów na via Sebastianelii nr. 11, do

którego kady nasz kapan, przybywajcy do Rzy-

mu — a pragnbym, aby icli byo jak najwi-

cej— zajrze powinien, gdy tam spotka si z mow
ojczyst i wszelk rad a wskazówk, tam moe
wyspowiada si po polsku i ze swoimi pogwarzy.

witynia to maa, ale nader schludnie utrzymana,

a zasuguj w niej na uwag obrazy Siemiradzkiego

i Krudo wskiego, oraz adna kropielnica udatnego duta

Wiktora Brodzkiego.

rciniewa pragnbym, aby te moje wspomnie-

nia o bj tnoci we Woszech zachciy jak najwiksz

lic:'-b kapanów z Królestwa do odwiedzenia Miasta

Wiecznego, musz wic jeszcze doda sów kika

o mieszkaniu mojem w tem miecie.

Ott'i radz kademu z kapanów, aby uprze-

dziwszy o tem przeoon listownie, porozumia si

co do mieszkania z Siostrami Nazaretankami, Via Ma-

chia\cl!i nr. 18. Znajdzie tam polsk mow, rad

i wskazówki potrzebne, mieszkanie i utrzymanie zu-

penie dostateczne a tanie, oraz kapliczk w miejscu,

co d!a nieznajcych jzyka woskiego i pod kadym
wzglcJeni jest mie i podane.

Wiciu zapewne u nas kapanów i ty sam bar-

dzo ma ) wiesz o tem zgiomadzeniu, a e miaem
sposobno.^ zasign o niem informac^-i u róda,
przeto si chtnie niemi dziel, w nadziei, e to

dla stron obydwóch nie bdzie bez korzyci.

XXVI.

Zaoycielk Zgromadzenia Sióstr vv. Rodziny,

Nazaretankami zwanych, bya roku 1873 panna Sie-
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dliska, córka Adolfa i Cecylii z Morawskich, obecnie

Marya I"Vanciszka, matka ^eneralka tego zgromadLe-

nia. Celem zgromadzenia jest uwicenie Rodziny

i ztd jego nazwa, a do osignicia tego celu siobiiyd naprzód przed uwicenie wfasne, a potem pi zez

prac nad dzieati, zarówno na polu ilauki, j.ik mo-

ralnoci i wszelki moliwy wpyw na niewiasty ciirze-

ciaskie.

S tu bowiem siostry chórowe, od któr^^a wy-

maga si w^-ksztacenia i dobrego wychowania do-

mowego, jako od przyszych nauczycielek, w zaka-

dach nieraz najwyej pod wzgldem naukowym sto-

jcych, i siostry suebne, od których, obok niezb-

dnych warunków moralnych, wymaga si przede-

wszystkiem zdrowia i elementarnego przynajmniej

wyksztacenia.

Poniewa, jak to poniej szczegóowo wyu-
szcz, Zgromadzenie to nadzwyczaj szybko si rozwi-

ja, bo w przecigu 24 lat istnienia ju ma 22 domy,

co wymownie dowodzi zarówno jego uytecznoci,

jak i szczególnej aski Boej, która niem si opicl^u-

je, a cigle nowe s zadania sióstr, którym matka-

generalka dla maej ich liczby nie jest w stanie od-

powiedzie, przeto podane s bardzo kandydatki na

siostry chórowe. Powinny one mie najmniej at

16, a najwicej 30, jednake i starsze, skoro oka
powoanie i zdolnoci, mog by wyjtkowo przyj-

mowane. Aspirantki powinny mie co najmniej fun-

duszu osiemset franków na drog do nowicyatu, któ-

ry jest w Rzymie, i ubranie zakonne, oprócz, roriiir.ic

si, wyprawy w bielinie, ale to tylko wtenczas, i^dy

maj patenty wyszych nauczycielek. Od ws-^-y:..'...!:



118

inn3^ch chóralnych wymaga si take posag, bo fun-

dusze s szczupe bardzo i jest podanem, aby ta-

kowy wynosi 15 tysicy franków; jeeli jednak oka-

e si, i aspirantka przez swoj wysok wiedz mo-

e by poyteczn bardzo w zgromadzeniu, matka-

generaka i na mniejszym posagu poprzestaje, liczc

na Opatrzno Bosk, która tak wyranie wito-
bliwe jej dzieo popiera. Do formalnoci niezb-

dnych naley metryka, wiadectwo moralnoci i le-

karskie.

Uwicenie innych osigaj siostry przez nau-

czanie dzieci i niewiast zasad wiary w., przygoto-

wywanie dzieci do pierwszej Komunii w., ksztace-

nie i wychowywanie bogobojne dziatek od najmniej-

szych a do dorosych i najwj^szego wyksztacenia

dajcych, zajmowanie si sierotami, ubogimi, cho-

rymi w szpitalach i wszelkiego rodzaju zakadach,

majcych na celu owiat i umoralnienie.

Jak widzisz, zakres to pracy olbrzymi, a jednak

go siostry dzi ju przy maej liczbie i skromnych

funduszach tak chwalebnie wypeniaj, jak o tem

przekonywa proste wyliczenie ich zakadów.

Dom macierzysty— rezydencya :natki-generalki

i nowicyat dla sióstr chóralnych w Rzymie, Via Ma-

chiavelli N. 18. Jest tu bardzo adnutka i czyciutka

kapliczka i oprócz pomieszczenia dla zakonnic, kilka

pokojów, w których, jak powiedziaem powyej, po

za klauzur, kobiety i kapani, przybywajcy do Rzy-

mu, mog znale pomieszczenie.

Drugi dom zaoony zosta w r. 1881 w Kra-

kowie, ulica Warszawska N. 14. Obecnie powikszo-

ny i posiadajcy nader milutk kapliczk, a to dziki
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znbicp:om wielebnej matki Lubowidzkiej, miejscowej

przeoonej.

Najlepszy dowód, jak wysoko zakad ten ce-

niony jest przez miejscow wadz ducliown, da
ksi biskup Puzyna, powierzajc siostrom Nazare-

tankom tak wany w nastpstwach dla caego spoe-

czestwa internat panien, ksztaccych si na nau-

czycielki wiejskie. Przed 4-ma laty wziy te one

w opiek zakad w. Jadwigi, majc}^ na celu po-

mieszczenie w nim szwaczek i czuwanie nad ich mo-

ralnoci.

Dom we Lwowie zajmuje si wyszym pensyo-

natem omiokiasow^-m, a w roku przeszym zaoo-

ny zosta dom w Wadowicach, gdzie siostry maj
ochron i szpital.

W Paryu maj Nazaretanki wyszy pens30-

nat panien, a w Londynie prac misyjn nadzwyczaj

w nastpstwach donios, jak nauczanie dzieci i przy-

gotowywanie do Sakramentów . ubogich rodaków,

w tak wielkiej liczbie wporód sawnej ndzy Lon-

dynu zamieszkaych.

Praca Zgromadzenia w Ameryce rozpocza si

w r. 1885. Gówny dom i nowicyat w Chicago;

tame prowadz siostry szkol VIlI-klasow i szpital

dla ubogich Polaków, zajmuj si te szkoami ele-

mentarnemi przy parafiach polskich i wszelkiemi pra-

cami misyjnemi. Oprócz kilku domów w Chicago,

maj dom w Pittsburgu, Everston, Scranton, Brookly-

nie i t. d., razem w Ameryce domów 14.

Miaem sposobno pozna jedn z sióstr, któ-

ra 12 lat przebya w Chicago i opowiadaa wiele

ciekawych, ale, niestety i smutnych szczegóów o sto-
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simkach tamtejszego polskiego duchowiestwa, a co

w znacznej czci ztd pochodzi, e miejscowi bisku-

pi z niepojt dla mnie lekkomylnoci kadego ka-

pana, czy kleryka przyjmuj, nie zasigajc zazwy-

czaj, nie wiem doprawdy dlaczego, opinii odpowie-

dniej wadzy dyecezyalnej z Europy. Wogóle, jak-

kolwiek nam imponuje ta energia i gorczkowa dzia-

alno nowego wiata, to stosunki tamtejsze, a prze-

wszystkiem duchowiestwa katolickiego, bardzo wiele

pozostav\iaj do yczenia.

Majc dobrego znajomego w rodku miasta,

musiaem z powodu odlegoci przenie si z Via

Macchiavelli i stanem w Pension Francaise na \'ia

Tritone N. 36, któr posiadajcym jzyk francuski

gorco zalecam, bo zakad to znany ze swojej opinii

katolickiej, gdzie kapana umiej szanowa i gdzie

znajdzie przyzwoite towarzyjstwo i caodzienne utrzy-

manie za osiem franków dziennie.

Koczc te moje notatki z Rzymu, prosz i za-

chcam braci-kaplanów, aby równie t drog odbyli.

Ale do Rzymu nie naley jecha, aby go jeno obej-

rze, aby szuka plam na socu, lub osobistych

spraw broni, ale naley do niego pielgrzymowa,

jako do stolicy katolickiego wiata, jako do rez^-den-

cyi Namiestnika Chrystusowego, jako do miejsca,

w którem najwicej na wiecie spoczywa szcztków

tych, kiihzy ycie swoje oddali w obronie Prawdy!

Wic z wiar yw, z pokor gbok, ale szczegól-

niej z mioci gorc! A wtedy—ale tylko wtedy

—

przedstawi si nam Rzym takim, jakim jest; bo w je-

go ruinach widzie bdziemy palec Boy i dla przy-

szoci nauk, bo w marmurach wity jego wi-



Genua. Koció Niepokalanego Poczcia N. M. P.
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dzie bdziemy nie pych, lecz pobono, bo w cie-

mnicach, Icatakumbach jego podziwia bdziemy

mztwo a wytrwao. A wtenczas, gdy nas kto

spyta: czy byleA w Rzymie? — odpowiemy z pokor:

ubom jego niegodny, miaem jednak to szczcie,

a twarz nasza na samo to imi „Roma" rozpromie-

nieje radoci, a serce nasze ywiej zabije, a w oku

za wdzicznoci zawieci, gdy sobie wspomnimy,

jak nas ta bytno ukrzepia na duchu, ogrzaa

mioci i wzniosa nadziej, bomy si dotykal-

nie przekonali, e: In crucc vita, salus et rcaiir-

rcctio!

XX\I.

Genua.
Wybia nakoniec godzina rozstania z miastem

wiecznem, a bya ona tem przykrzejsz, e je egna-

em na zawsze, a w niem egnaem wielu ludzi, wie-

le spraw i rzeczy mi drogich!

egnaem naprzód tego witobliwego starca.

który tam z wysoka, ze szczytu Watykanu, wiatem
katolickim zarzdza; egnaem te dziesitki i setki ko-

cioów z ich wspaniaociami i bogactwem materyau

i sztuki, egnaem t garstk z rodaków, których a
tam przeróne okolicznoci i losy zagnay —egnaem
to wszystko z alu i chwil rozrzewnienia, ale wy-

jedaem skrzepiony na duchu i z silnem postano-

wieniem pracowania dla dobra Kocioa w. i zach-

cania do tego wszystkich, wedug piknych sów
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wietnej wizji Zygmunta . „choby Ci wszyscy,

witobliwy starcze, opucili, my z Tob zginiemy."

Dzie by smutny, brzydki, szary, dokoa przy-

kry widok wód rozlanyci i zniszczonej pracy rolni-

ka, w powietrzu wo zgnilizny i duszny sirocco; to

te gdy za Piz zaczy zdaleka majaczy góry, la-

sami pokryte i od nicli zimniejsze wprawdzie, ale

i rzewiejsze powietrze zawiao—jako mi si zrobio

lej i na sercu weselej, bo mi si przypomniay na-

sze lasy i nasze powietrze, i nasza ziemia, clio zi-

mna, cho smutna, cho uboga, ale... nasza.

Przj^jemno podróy w bardzo znacznej czci
zaley od towarzystwa, a mnie Pan Bóg bardzo mi-

em i wesoem na ten smutny dzie obdarzy w oso-

bie barona Drost de Visseryng, ks. jezuity ameryka-

skiego, który po piciomiesicznej wycieczce wraca

do domu.

Poniewa mówi literalnie bez ustanku i opo-

wiada rzeczy ciekawe, bybym z nich v\'iel8 skorzy-

sta, gd\'by nie to, e mówi po niemiecku i niewy-

powiedzianie prdko, a nasz „dritissimo" trzs i ha-

asowa tak, e przy braku wprawy w tym jzyku,

nie wszystko dokadnie mogem zrozumie. To je-

dnak staruszka nie zniechcao, pyka cigle fajeczk,

która mu si pali nic chciaa, powtarza ustawicznie

dla zrobienia mi przyjemnoci „sza krew, sza krew"

i kilka sów naszej mowy, jakie zapamita od ksiy
polskich, ale ust nie zamyka. Z przyjemnoci te
syszaem od niego pochway, zarówno kapanów, jak

i ludu polskiego, o którjTh wspominajc, cigle po-

wtarza: ,sehr nobl, selir nobl," zdejmujc przytem

z gowy swój olbrzymi planlatorski kapelusz. Na-

i
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wet, \vyja^niajr\c mi owo smutne odszczepiestwo.

kt<')rego jeden z kapanów omieli si dopuAci, po-

tpiajc go naturalnie, przyzna jednak, e wiele w tej

sprawie biskup miejscowy nietaktownem postpowa-
niem zawini.

Tak w miej pogawdce godzina za godzin

pyna, a wreszcie zbliy si zacliód soca. 8310

to ju za Carrar. okolic owego sawnego marmuru.

Soce coraz ukoniej rzucao promienie, z dolin po-

wstaway mgy i opary czarne, a jak w dobrze pro-

wadzonej rodzinie naprzód do spoczynku id dzieci,

a starsi jeszcze dugo przy ogniu kominka gaw-
dz — tak tutaj matka przyroda naprzód pag(jrki

w mgy gste do snu spowia, a dugo jeszcze szczy-

ty one biae, one marmurowe, od blasku soca pa-

liy si a wieciy, jakoby srebrzyste gowy staru-

szków, wspomnieniami modoci rozgrzane, wiatem
Kominka promienne

!

Zapatrzeni jeszcze w cudn gr kolorów, wpa-

dlimy koo pitej w jaki tunel olbrzymi, potem

w drugi, pity, dziesity i tak z parominutowemi prze-

stankami pdzilimy tunelami cae dwie godziny. Nie

masz pojcia, jak to jest mczce, a mnie szczegól-

niej rozstraja. Ciemno, blask lampy, jakby miesi-

czny, huk i omot straszliwy — grj-zcego d^-mu wy-

ziewy, gdy si okno otworzy, lub nieznone gorco

i brak powietrza, gdy si je zamknie — sowem, mó-

wi ci, mczarnie trudne do zniesienia i to dwie go-

dziny! Wprawdzie mój staruszek nie powstrzymy-

wa swojego potoku wymowy, ale pokazywaem mu
tylko na migi, e absolutnie nic nie sysz, wic je-

dynie powtarza: „sza krew" i cigle pot z gowy
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ociera, zrywa si i pokazywa, e go dusi brak po-

wietrza. Nakoniec z okropnym liaasem i oskotem

—

wpadlimy do Genui.

Có ci o niej napisz? Gdybym by tu przyje-

cia wprost ze swego Goworowa, bybym si bar-

dzo zaciwyca, ale — zwiedziwszy tyle rzeczy prze-

piknych, zarówno pod wzgldem natury, jak sztuki,

powiem ci o Genui, jak Tarnowski o Maryli Mickie-

wicza: „jest ona adna, tak, ale tylko adna!"

Ciekawy do zwiedzenia w Genui jest Campo
Santo, t. j. cmentarz, bo ma górzyste pooenie, pi-

kne pomniki i jest dobrze utrzymany. Kremer za-

chwyca si tem, e z jego pomników wieje duch re-

ligijny, chrzeciaski, wprawdzie od czasu, jak byy
napisane jego listy z Woch, ju 50 lat upyno
i w tym wanie czasie tutejsi mieszkacy wicej

spoganieli — ale tego ducha, którego naturalnie gó-

wnie szukaem, tak bardzo nie widz — przeciwnie,

w nowszych szczególniej pomnikach, wiele rodzajo-

wych, a nawet pogaskich. Przyznam si, e okro-

pnie wstrtne s dla mnie te figury z biaego mar-

muru, o modnych rajtrokach i frakach, a w sukniach

z krynolinami lub watowanych szlafrokach! Takie

to wszystko mae, nizkie, ziemskie, a czasem popro-

stu mieszne—tego jednake, najwicej. A jake dzi-

wnie na cmentarzu katolickim wyglda anio, czy ge-

niusz, przecinajcy marniurowemi noyczkami ni y-
wota z cynkowego drutu! To dopiero zrozumienie

ducha chrzeciaskiego i pojcie piknoci!

Widziaem jednak i dobre rzeczy, np. król Da-

wid z biaego marmuru z nader bolesnym wyrazem

twarzy w czarnej framudze, a napis: pcccai-i — misC'
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rcre mei Dcia. Albo Matka Boska, napis: Consohdrix

afflidorum; Chrystus zmartwychwstajcy: ego sum re-

simrcio. Anio, odchylajcy wieko trumny, powo-

ujc do zmartwychwstania—Ezechiel: ossa ada im-

dite. Bardzo adny, ale dogmatycznie bdny jest

nagrobek, na którym Matka Boska rczk Pana Je-

zusa bogosawi — mio te patrze na liczn kapli-

czk z biaego marmuru w czysto gotyckim stylu

i t. d., ale ostatecznie, co do myli chrzeciaskiej,

niemasz jak nadgrobki redniowieczne z postaciami

lecemi.

Z prawdziw za to przyjemnoci ogldaem,

iuedo niestety dokadnie, bo ciemny by dzie,

przeliczny koció nowy Niepokalanego Poczcia,

w stylu pocztkowego Odrodzenia. Wspaniale mar-

mury na zewntrz i na wewntrz, przeliczne pasko-

rzeby rolinne a la Sansovino, mnóstwo malowa-

nych mozaik, pene religijnego ducia posgi, skada-

j si na cao nader pikn i dobrze wiadcz o po-

bonoci dzisiejszego pokolenia. *

Mio mi te byo widzie, cio w otarzu, gro-

t z Lourdes, udatnie odtworzon i otoczon wie-

cem lamp i wotów, oraz w otarzu v/ielkim u stóp

Maryi wiece w ksztacie ksiyca gorejce.

Z dawnych kocioów zwiedziem katedr, od-

znaczajc si dziwn mieszanin stylów. Front go-

tycki z dawnemi rednowiecznemi rzebami, a wn-
trze renesansowe.

S. Maria di Carignano — pikny okaz stylu od-

rodzenia w caej jego pierwotnej czystoci. Front

udatny, ale kopua niedo z dachu wystrzela, jaka

paska midzy ladnemi wieami. Wewntrz lekkie
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!<opulId, duo i waciwego daj wiata, có, kiedy

przy nieni tak wyranie odskakuj barokowe posgi;

jeszcze Jan Chrzciciel Parudiego najlepszy i najspo-

kojniejszy, ale za to w. Bartomiej przez Plaudyu-

sza Dawida, na pó obdarty ze skóry, jest poprostu

wstrtny.

Bdc w Genui, trzeba koniecznie przejecia

ulic górn al monie, bo z niej cudny widok na

morze i dalekie góry, podobnie jak z wiey S. Ma-

ria Carignano na miasto, a nawet z mego mieszka-

nia na port i wybrzee. Lubo wic owe paace, któ-

remi si tak szczyci Genova la supcrha, po Wene-

cyi wcale mi nie zaimponoway, obawiajc si jednak

tej „pysznej" pani, a przedewszystkiem chcc by
sprawiedliwym, musz na zakoczenie przyzna, i
Genua jest nietylko „adna," ale nawet pikna.

XXVII.

Medyolan.
Jadc z Genui, wstpiem do Turynu, ale jedy-

nie dlatego, e chciaem si spotka z bratem mego

wikaryusza, tam zamieszkaym; z parogodzinnej za
bytnoci w stolicy dawnego królestwa Sardynii tó

tylko zostao mi w pamici, i jestto miasto cakiem

w nowoczesnym charakterze, bez adnych tak dalece

wybitnych pomników. Z czterech, jakie ogldaem,

kocioów renesansowych, najwicej mi si podoba

San Carlo dla piknych proporcyj, a na muzea cza-

su i ochoty nie miaem. Dodatni stron Turynu s
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piknie utrzymane ogrody i skwery, do czego przy-

czynia si i klimat nadzwyczaj mglisty, ztd tak pi-

kne, jak w Anglii, trawniki.

Zaledwie jednak opuciem mglisty Turyn, za-

raz wszystko si zmienio: na lewo pokaza si cu-

dnie pikny acuch gór na tle bezchmurnego bki-
tnego nieba, jakoby srebrem promiennych, bo wie-

ym niegiem pokrytych, a powietrze, lubo chodne,

byo mie, rzewice.

Jakby wic w przeczuciu tycli artystycznych

rozkoszy, jakie mnie tu czekay, przybyem do Me-

dyolanu w najlepszem usposobieniu, w samo poudnie

i, nieco posiliwszy si, popieszyem do katedry, ae-

by z tak rzadkiego w tej porze nawet tutaj bez-

chmurnego dnia skorzysta i przedewszystkiem wej
na dach.

Nacz}'taem si dosy o tej marmurowej kate-

drze, widziaem j wielokrotnie na sztychach i obra-

zach, ale rzeczywisto przesza wszystkie moje ocze-

kiwania, i nie pojmuj doprawdy, jakiemi sowy da
Ci pojcie o tym lesie wie, wieyczek i iglic, o tych

krociach lici i abek gotyckich, o tem calem niebie

biaych witych, nad którymi zocista Najwitsza
Panna króluje!

Przeszedszy z zamknitemi prawie oczyma

przez olbrzymie nawj^, aby czasu na ogldanie szcze-

góów nie traci, po 194 wygodnych schodach, za-

szedem na dach, i tu dugo spoczem, aby ode-

tchn zarówno ze zmczenia, jak i z podziwu. Ja-

koby w zaczarowanym zamku znalazem si naraz

w caym wiecie marmurowym: ciany tu z marmu-

ru, luki z marmuru, sam nawet dach, po którym, jak
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po trotuarze chodzisz, ma olbrzymie dwulokciowe

marmurowe pl3'ty. Trzeba tu jeszcze nadmieni, e
tylko czci rzebione s gadkie, równe za powierz-

nie s nieszlifowane, co nadaje caoci wicej monu-

mentalny wygld i przyczynia si do lepszego odzna-

czenia' czci rzebionych!.

Ju z tego pierwszego pitra jest pikny widok

na dó, ale jeszcze pikniejszy dokoa. Wystaw so-

bie, e te nisze czci daciu, pokrywajcego nawy

boczne, cz si z wysz naw rodkow za pomoc
124 przypoi o podwójnycli ukacli, w przecudowne

wzór}'' gotyckie dzierzganych, zdobnjTti i zakoczo-

nychi wieyczkami o 5 ciu pitrachi, w którycli znów,

jak we wasnym swym wiatku, po kilkanacie pos-

gów i poslców panuje. Nasyciwszy oczy owemi

dziw}^, wcliodzisz po kilkudziesiciu sciodacli na

szcz3't dacliu i tutaj otacza ci las iglic i wieyczek,

a przed tob stoi jakoby osobna witynia o trzecli

wieyczkacli, z których rodkowa najwysza.

Tu ju warto zwolna obej dokoa, by wzrok

nasyci widokiem. Gdy spojrzysz na dó, one wiel-

kie a wspaniae kamienice jake ci w oczach zmala-

y, a ludzie, co koo nich si krc, to jakby drobne

robaczki, niewarte, by patrze na nich. Wic ra-

czej pucisz oczy swe na przestworza, a gdzie na

kracach widnokrgu wzrok twój uderz srebrzystym

blaskiem biaawych gór kontury, co w lazurowyni

majaczej brzasku, a z drugiej znów stron}', jakby

plamki wporód zieleni, dalekie sioa i grody si za-

znaczaj. Wic stpasz zwolna po onych dachów-

.<ach marmurowych i szkl w widzeniu pomocne kie-

rujesz to na one dalekie gór szczyty, to na wity
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odlegych wieyce, to wreszcie na on wiat posgów
witych i anioów, z którymi ty, czowiek, chciaby

si zrówna.

Wic widzc przed sob szeregi stopni, wród
wiey krconej, skupiasz znów siy ciaa i ducha,

a pniesz si wyej i wyej, a trud twój nie jest da-

remny. Oto ci zawia wiatr chodny a rzewy,

dalekich gór pozdrowienie; to te i one blisze si

zdaj, a e si sta im zbliony, wznosz ci ku gó-

rze, wic moesz nawet ich nazwy oznaczy. Oto ta

wielka, szeroka, wspaniaa, dziwn wiatoci owie-

tlona, to góra biaa — Mont Blanc, a dalej w. Ber-

nard, powiceniem swych synów sawny, i Monte

Rosa od ukonych soca promieni róowa, i Sim-

plon tunelem synny, i Alpy berneskie, a gdzie do

wód jeziora Garda znione; z drugiej znów strony

Novara, Como, Monza, Pavia i Certosa w mgle nie-

bieskawej janiej.

Wic patrzysz i podziwiasz, podziwiasz i pa-

trzysz, a cieszysz si, e ju i witj^m dorówna,

czego ci z serca j^cz, i w oczy im miao riioesz

zajrze. Ale to jeszcze nie koniec twej drogi, bo

jak nad ziemi synów wzniosy si witych postacie,

tak oto nad wszystkimi witymi, którzy biaoci
swoj jako czystoci ycia janiej, w zotym bla-

sku niedocignionych skarbów cnót swoich, Boga-

Rodzica promienna! Wic chciaby do Jej stóp upa,
przeto cho widzisz, e to szczyty zawrotne, a sa-

bej naturze ludzkiej im nie podoa, krzepisz swe

siy i dysz w gór, bo winien yciem i czy-

BiblioUka. — T. 95 9
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nem i sowem woa na siebie i swoich: sursion

corda!

Nakoniec z uznojon skroni drc stop

szczytowej krawdzi dosige, a pen odetclinwszy

piersi, radosnym dokoa zawodzisz wzrokiem. O jak

tu dobrze, bogo, spokojnie! Nie dojdzie tu wrzawa

synów ziemi, powietrze od zabójczycti wyziewów ici

czynów wolne, wszystko, co ludzkie, przepado gdzie

w gbi, sami tylko wici dokoa, sami anioowie

janiej, a ponad nimi wityci anioów Królowa,

wic ciciaoby si rzec: „dobrze nam tu by" i w tem

towarzystwie na wiel:i ju pozosta!

Lecz, synu ziemi, wróci musisz na ziemi, zni-

y si musisz do wszystkiego, co ziemskie,y wpo-

ród wiata, ale nie dla wiata; stpa po jego bo-

cie, ale si nie skala, oddycha jego zabójczem po-

wietrzem, ale si niem nie zatru; chodzi z dziemi

tej ziemi po dolinach jej, ale duchem zawsze tkwi

w górze i drugich podnosi; — a gdy tak cae ycie

spdzisz w trudzie, znoju i upaleniu, gdy dobrem

potykaniem, potykajc si, boju dokonasz, wtedy do-

piero w nagrod otrzymasz wieniec sprawiedliwoci,

i gwiazdk u stopek Maryi zawiecisz!

Front kocioa wspaniale wyglda, bo ma pi-

kny plac przed sob—poniewa jednak nie ma wie,
które zazwyczaj wzrok w gór zwracaj, przeto

wydaje si zbyt paskim i szerokim. Ogromna te
szkoda, e przy wykoczeniu fasady za Napoleona I

dawne drzwi i okna renesansowe z czasów w. Ka-
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rola zost.iwiono i w tyme stjlu wewntrz portyk

zbudowano.

Wntrze przedewszystkiem olbrzymiemi rozmia-

rami uderza, a bogactwem szczegóów zachwyca.

Wszystkie pi naw podunych i nawa poprzeczna

przelicznie sklepione, byy niegdy tak doskonale

malowane w pii,'kne gotyckie desenie, e gdzie si

one dotd, jak np. w kopule, w cakowitoci przecio-

way, trudno doprawdy uwierzy, e to nie rzeba,

lecz malowanie.

Olbrzymiej wysokoci 52 kolumny, z wizek

kilku razem kolumenek powstae, wydawayby si

jeszcze wysze, gdyby ich nie obciay gowice tak

due, i kada z nich ma po 8 posgów wielkoci

naturalnej. Okna wszystkie kolorowe, co jest powo-

dem wielkiego mroku, bo cho niektóre z nich, mia-

nowicie koczce absyd, s najwikszemi oknami

barwistemi na wiecie, to jednak gdy wszystkie s
trz3'mane w tonie ciemnym, zamao wiata przepu-

szczaj. Tylko maa cz tych okien jest stara i ta

skada si z drobnych postaci, w mae grupy zczo-
nych. Okna nowe, a szczególniej najnowsze, t. j.

frontowe, maj figury due, traktowane s raczej jak

obrazy i zupenie róni si od dawnych, trzymaj-

cych tak podan we wszystkiem harmoni.

Posadzka w caym kociele marmurowa, w dwóch

kolorach w pikne wzory ukadana, dobrze si dotd
przechowaa.

Ogólne wic wraenie wntrza jest podniose,

szczytne, wspaniale, icie kocielne; a teraz przejdmy

do szczegóów.
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XXVIII.

Wntrze katedry medyolaskiej ma i t jeszcze

dodatni stron, e nie jest puste, jak np. u w. Pa-

wa w Rzymie, albo w onej smutnej nawie katedry

florenckiej; tu oko co chwila ma na czem spocz,

a szczegóów t3''ch tak wiele, e chyba tylko o nie-

których wspomn.

W prawej nawie zwraca naprzód uwag staro-

dawny nagrobek arcybiskupa Heriberta z pocztku

XI wieku z ogromnym bizantyskim krucyfiksem.

Pod drugiem znów oknem gotycki nagrobek Yiscon-

tich, pod czwartym taki dla Marco Carelli.

Poniewa katedra ta ma 5 naw podunych, a 3

poprzeczne, sam wic jej transept stanowi jakby

dwie o trzech nawach witynie. Widzimy tu znów

wspaniay nagrobek, który dla Jakóba i Gabryela de

Medicis kaza zrobi brat jego, Pius IV. Zwraca tu

szczególniej uwag przecudownie odlany bronzowy

posg samego Medyceusza, który sw ostroci i g-
bokoci wyrazu twarzy przypomnia mi inne nagrob-

ki Medyceuszów w ich kaplicy we Florencyi. Mu-

sieli to jednak by ludzie niepospolici, kiedy ten wy-

bitny rozum i potga ich typ rodzinny stanowi. Tu-

taj take widzimy wspaniay otarz renesansowy z mar-

muru duta Augustyna Busti, przedstawiajcy ofiaro-

wanie Bogarodzicy w wityni, bo niestety ani jedne-

go otarza gotyckiego ju tu niema, a dalej pikny

bronzowy posg w. Bartomieja, bdcy arcydzieem

anatomii, ale jako dzieo sztuki wstrtny, bo przed-

stawia czowieka cakiem odartego ze skóry, któr
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sobie najspokojniej na r<;ku trzyma. Do tego orygi-

nalnego posgu stosuje si równie oryginalny napis

u dou umieszczony: Non me Piaiiteles acd Marcus

fin.rit Aytatcs. Jakkolwiek zdawaoby si, i nikt

nie przypuci, e to jest dzieo Praxytelesa, jego

twórca tak by zarozumiay i ze swego dziel zado-

wolony, e uwaa sobie za obowizek o tern ostrzedz

widza z obawy pomyki. Szczliwy!

W ciórze widzimy przepikne stalle o trzeci

rzdach z paskorzebami z ycia w. Ambroego.
Jestto robota tak dokadna, e uwierzy doprawdy

trudno, e to drzewo orzeciowe, a nie metal; twór-

c tego arcydziea byl Pawe Gazzi w X\'l w. Pod

wspaniaym baldachimem bronzowym, o omiu poza-

canych anioach, stoi tabernakulum, roboty braci Lom-

bardi del Solaro, przedstawiajce Pana Jezusa i 12 Apo-

stoów w cakowitych poskach, tudzie paskorze-

b z ycia Pana Jezusa.

Po kilkunastu schodach schodzi si do krypty

do obszernej, w której jest otarz, a na nim stoi

trumna z relikwiami, które, wedug zwyczaju wo-
skiego, byy na t uroczysto w najwspanialsze sza-

ty biskupie ustrojone. Dla nas, nieprzyzwyczajon3xh

do takiego widoku, ta czaszka w infule przykre ro-

bi wraenie; zawsze jednak wol to, anieli te gowy
woskowe witych kapucynów z porcelanowem oczy-

ma, jakie mi we Florencyi pokazywano.

Trumna ta jest krysztaowa, w srebro oprawna

i tak urzdzona, e si j dokoa obchodzi i poboni,

spojrzawszy i dotknwszy trumny szkaplerzem, czy

róacem, przechodz, robic miejsce dla nadchodz-

cych. Nad trumn jest portret w. Karola, zapewne
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wspóczesny, a strop kaplicy pokrywaj paskorzeby

z ycia tego patrona Medyolanu na srebrnej blasze

i cale kolumny, oraz ramy, na których s rozwieszo-

ne bogate makaty, stanowice ciany, take grub
srebrn blach powleczone — sowem, bogactwo ogro-

mne, ale pod wzgldem sztuki nic nadzwyczajnego.

Gdy chciaem w czasie oktawy przy tym ot'^-

rzu msz w. odprawi, powiedziano mi, e do sa-

mego poudnia dawno s ju zamówione, ale naza-

jutrz, jako ju po oktawie, miaem przed temi reli-

kwiami ju zamknitemi msz w. Zwrócio to mo-

j uwag, e na otarzu, na mszale, na szafach w za-

krystyi wszdzie widziaem wyryty ten wyraz: „Hu-

militas" — byo to wida dewiz w. kardynaa.

Doda tu jeszcze musz, i w caej katedrze odpra-

wia si msza w. riu amhrosicmo, tylko w tej kryp-

cie ritu romano, dlatego wida, eby duchowni z ca-

ego wiata mogli tu msz w. odprawia. Bo te
wielkie wraenie robi odprawianie mszy w. w tej

krypcie, jakby katakumbowej, wobec szcztków tego

icie ewangelicznego dobrego pasterza; to te i ja

gorco si modliem do niego, aby przedewszj^stkiem

mnie i caemu naszemu duchowiestwu wyjedna

ask tej pokory, któr yciem i sowem zaleca

i tego ducha umartwienia i powicenia, którym tak

jania.

Wyszedszy z krypty, spotykamy wspaniae

drzwi do zakrystyi z rzebami XIV w., przedstawia-

jcemi sceny z ycia Pana Jezusa. Zwracam ci uwa-

g na ten szczegó, jak we Woszech wysoko ceni

zakrysty, skoro ju tyle piknych drzwi do zakry-

st3a ci opisaem i w czem powinnibymy ich naa-
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czem si nie róni od najordynarniejszych drzwi

mieszkania skromnego. A dlatego mówi „obecnie,"

gdy w bardzo starych kocioach drzwi te czsto

u nas maj przynajmniej ozdobne okucia i nieco

bogatsze odrzwia, ale z nowszych, tylko w kapli-

cy grobowej Przedzieckich w V\^arszawie stare-

mi rzebami przyozdobione drzwi do zakrystyi wi-

dziaem.

Skarbiec katedry mcdyolaskiej wart jest take

widzenia, bo i same szafy s pikne, szkem od ku-

rzu, a piknemi rzebionemi drzwiami o sztucznych

zamkach od zodziei zaopatrzone i zawarto ich jest

ciekawa. Widzimj'' tu dyptychy ze soniowej koci

z VI wieku, i Evangelistarium we wspaniaej srebrnej

oprawie, wypuklorzebami i drogiemi kamieniami zdo-

bnej, z IX wieku; dalej relikwiarz zoty, arcydzieo

Benvenuta Cellini, liczne kielichy zote i staroytne;

dwa posgi srebrne naturalnej wielkoci, zotem i dro-

giemi kamieniami ozdobione — wieczniki, krzye, an-

tepedia srebrne — wreszcie stare ornaty, a wporód
nich bardzo pikny nowoczesny, z jubileuszu Piusa IX

pochodzc}'.

Nie bd ci opisywa wszystkich nagrobków

papiey i biskupów, których tu wiele widziaem, w tej

niesychanie bogatej pod kadym wzgldem katedrze,

ani onych wspaniaych okien gotyckich, najpikniej-

szych we Woszech, a najwspanialszych na wiecie

caym, ale nie mog przemilcze o kandelabrze, który

jest unikatem w swoim rodzaju. Wystaw sobie for-

malne drzewo, bo 9 okci wysoki wiecznik o sze-

ciu ramionach, a na kadem w górze po 4 lampv.

k_
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a u szczytu w siódmem ramieniu jeszcze pita naj-

wiksza. Te ramiona s drogiemi kamieniami nasa-

dzane, ale pod wzgldem sztuki najpikniejsza jest

podstawa, z czterech smoków skrzydlatych si ska-

dajca, a midzy niemi przezroczyste obrazy: grzechu

pierworodnego, walki Dawida z Goliatem, 4 pory ro-

ku i t d., a to wszystko z bronzu. Napatrzy si

nie mogem temu arcydzieu szkoy francuskiej, z epo-

ki przejcia romanizmu w gotyk pochodzcemu; ro-

bota to zapewne znakomitych i na ca Europ sa

wnych artystów z miasta Dinant, od którego wszelkie

tego rodzaju wyroby nazywaj si po francusku di-

nanderie, tak jak u nas norymberszczyzna od No-

rymbergii pochodzi.

Nigdybym chyba nie wyszed z tego kocioa,

a tu tymczasem trzeba zwiedzi i inne, wic wspo-

mn ci tylko jeszcze, i w jednej kaplicy przecho-

wuje si w otarzu ten sam krzy, z którym w. Ka-

rol boso, z postronkiem na szyi procesy w czasie

zarazy odby: ta wnet ustaa, to te wielkie maj na-

boestwo do tego krucyfiksu — a chrzcielnica jest

zrobiona z wanny z etyopskiego porfiru, pochodzcej

z termów przy kociele San Lorenzo.

Bo i Medyolan ma ruin termów swoich, o ty-

le mniejsz od rzymskich ruin, o ile ówczesna Roma
bya wiksz od maego prowincyonalnego miasta,

jakiem by ówczesny Medyolan; dzi bowiem stolica

zjednoczonych, albo raczej zlepionych nowoczesnych

Woch, jest i mniej ludn, i przedewszystkiem zna-

cznie ubosz od bogatego przemysowego Medyo-

lanu.



Medyolan. Wieyca szczytowa na katedrze.





Otó z onych termów pozostao tylko 16 pi-

knych korynckich kolumn, stanowicych dzi portyk

do kocioa San Lorenzo. Sam za koció jest nad-

zwyczaj ciekaw pod wzgldem gównie architekto-

nicznym budow, w fasadzie kwadratow, o czterech

wielkich wnkach i ze wspania kopu, a ksztat

ten oryginalny pocliodzi ztd, i nawy tej wityni
stanowi czci paacu cesarza ^laksencyusza. Jest tu

bardzo ciekawa z \' wieku kaplica w. Auilina,

z piknym marmurowym sarkofagiem i starodawnemi

mozaikami. W kaplicy za w. Hipolita, równie
z V w., s stare kolumny i dwa pikne redniowie-

czne nagrobki.

Z kilku galeryi obrazów, w Medyolanie si

znajdujcych, chciaem zwiedzi przynajmniej najwa-

niejsz, w Palazzo Breria si znajdujc. Do powie-

dzie, i jest to dawne kolegium Jezuitów, ab}'' da
pojcie o wspaniaoci tej budowy, bo jak wiadomo,

synowie w. Ignacego zawsze wspaniae gmachy

wznosili.

W rodku obszernego atrium, jednego z najpi-

kniejszych zabytków sztuki XVII w., stoi dzi, na

miejscu zapewne krz3''a lub jakiej figury witej,

posg Napoleona, jako cezara rzymskiego, w caej po-

gaskiej nagoci, z bronzu, roboty Canovy.

Koncept to cakiem niesmaczny, bo ani Napo-

leon przy swojej drobnej postaci nie nadawa si do

pozowania na Cezara, ani te nie moe by waci-
wem przedstawianie osób wspóczesnych w gorszcej

postaci; to te i pod wzgldem artystycznym cakiem

chybiony jest ten okaz pseudoklasycyzmu francuskie-

go, przypominajcy niektóre dziea Torwaldsena, jak
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pomnik Wodzimierza Potockiego na Wawelu, ksi-

cia Józefa, obecnie w Homlu i ten osawiony pomnik

czonka rady miejskiej, który siedzi na krzele kurul-

nem w rzymskim stroju, ale... z orderem na szyi.

W Pinakotece zwracaj uwag naprzód freski

liczne Bernardino Luini, sawnego ucznia Leonardo

da Vinci, którego sodycz w traktowaniu osób tak

sobie przyswoi, i czsto prac ucznia mistrzowi przy-

pisywano. W pierwszej sali liczne jest „Wniebo-

wzicie Matki Boskiej" przez Borgognone—w drugiej

„Pokon trzeci króli" Palmy starego i „Kazanie w.
Marka" Gentille Bellimayo, w trzeciej „Chrystus na

uczcie u Faryzeusza" Pawa Veronesa — w czwartej

dziwnie naturalny „w. Hieronim" Tycyana, gdzie

szczególniej krajobraz zaciwyca, ale najwaniejsz tu

jest sala pita, tak zwana „sala arcydzie," w której

si znajduje „Cirystus" robiony pastelami przez Leo-

narda da Vinci, iako szkic do jego sawnej „Wie-

czerzy" i „Zalubiny Matki Boskiej" Rafaela.

W pierwsz3'-m z tych obrazów uderza ta wielka,

ta gboka, ta icie Boska dobro Zbawiciela, wyra-

ajca si w tej wanie chwili, gdy przepowiada

uczniom najstraszniejsz zbrodni: „jeden z was mnie

wyda". W drugim za wykazuje si ta sodycz

i wielko pdzla Rafaela, któr zaczerpn od mistrza

swego Perugino, w którego pracowni jeszcze ten

obraz zrobi, ale zna w nim take t wyszo nad

mistrzem, e jego spokój i sodycz s naturalne i na

niektórych tylko odpowiedniego tematu pótnach ja-

niej, gdy tymczasem u Perugina ta sodycz z cza-

sem staa si manier. W znanym ci tym z repro-
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dukcyi obrazie, w klóiym dla mnis najmilsz jest

posta w. Józefa, to jeszcze zwraca uwag, i wi-
tynia Salomona, którn na tle jego widzimy, ma ko-

pul medyolaskiego kocioa „Santa Maria delia fra-

zie," o ktcjrym ci te jeszcze musz wspomnie.

Jest tu take ciekawe muzeum archeologiczne,

ale tego, jako przewanie wieckiego, nie zwiedza-

em, a musiaem jeszcze zobaczy chocia dwa ko-

cioy, t. j. Santa Maria delia Grazie i San Ambro-

gio, i on przepikn, a tak dla mnie mil katedr

—

poegna.
Santa Maria deli Grazie bya pierwotnie, jako

dominikaski koció w stylu gotyckim zbudowana,

czego lady zna dotd w murach i oknach, ale

Bramante w kocu XV w. dobudowa chór i naw
poprzeczn z pikn kopu, czem tak ten koció

zmieni, e obecnie ma on czysto renesansowy cha-

rakter. Gówn tu rzecz, tak jak i u San Lorenzo,

jest cz architektoniczna, która szczególniej ze-

wntrz udatnie si przedstawia. Architekt bowiem,

pragnc unikn tak nucej oko jednostajnoci wiel-

kiej masy nietynkowanych murów, podzieli je w po-

przek na pitra licznemi gzymsami, a w podlu na

pola pilastrami i rozetami, a wszystkie te ozdoby dal

z ciosu. Cao uwieczy dziwnie lekk kopu o 16

cianach, a te znów na pitra podzielone kolumnami

a ukami s ozdobione. Jakby to inaczej przedsta-

wia si koció w. Augustyna w Warszawie, gdyby

jego tak ubogie, nagie ciany, szczególniej w absy-

dzie tak brzydko si przedstawiajce, byy w tym ro-

dzaju, choby skromniej i rónoksztatnemi cegami

w stylu romaskim przyozdobione!
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Wewntrz nic tak dalece ciekawego w tym ko-

ciele niema, to te ci, którzy tu przychodz, ogl-

daj przedewszystkiem la supenda coeiia Lioiiardo

da Vinci w ssiednim z tym kocioem niegdy re-

fektarzu wymalowan. Ja, niestety, przyzna musz,

em jej nie widzia, bo jak na zo stróa nie bylo^

a musiaem nazajutrz wyjeda; pocieszam si je-

dnak tem, e jeeli Kremer, zwiedzajc ten obraz

przed pó wiekiem, znalaz tylko jego lady i domy-

la si jeno caoci, to ja bybym zasta to arcydzie-

o, niegdy malowane olejno na cianie i dlatego od

wilgoci tak atwo zniszczone, jeszcze w gorszym sta-

nie. Widziaem te przepikn jego kopi w Wie-

dniu, wic to mi musi wystarczy.

Ale za to koció w. Ambroego zwiedziem

szczegóowo.

Jeszcze w kocu IV w. w. Ambroy konse-

krowa ten koció pod wezwaniem . Protazego

i Gerwazego, nie przypuszczajc, e z czasem jego

wasne imi przybierze. W IX wieku przybyo mu
atrium i mozaiki, w XII wiea i kopula, a w XIII

ctiór, tak wic na cao tej wityni zoyy si sty-

le: bazylikowy i romaski.

Zanim jeszcze wstpisz do wityni, uderz ci

jak gromem olbrzymich wspomnie dwie ciekawe

pamitki: oto na lewo kolumna, przy której królowie

longobardzcy, a nastpnie cesarze niemieccy, przed

uwieczeniem koron elazn, przysig na bronienie

Wiary . wykonywali; oto znów przed sam wi-
tyni kamie, na którym stal dumny Teodozyusz II

w chwili, gdy . Ambroy drzwi wityni przed nim
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zamkn za rze niesprawiedliw w Tessalonice.

A gdy cesarz si tómaczy, e przecie Dawid zgrze-

szy, odpowiedzia mu prawdziwie po bisi<upiemu:

„naladowae Dawida w grzecliu, naladuje go

w pokucie" i drzwi przed nim zatrzasn.

Zaiste, jeeli podziwiamy si woli i odwag
witego biskupa, to take przyzna musimy podnio-

so ciarakteru i pokor cesarzowi, którego te imi

przeszo do dziejów z przydomkiem Wielkiego, nada-

nym mu nie przez garstk poctilebnyci dworaków,

ale przez liistoryc.

Obejrzawszy najciekawsze zabytki tego zajmuj-

cego kocioa, miaem si ju ku wyjciu, gdy przy-

pomniaem sobie o najciekawszej jego pamitce, sa-

wnem antepedium z IX w., które wykona Faber

Wolfinus. Gdy o nie zapytaem zakrystyana, zacz
mi robi trudnoci, wida bowiem, e rzadko je poka-

zuj, a nareszcie przyby podkustoszy i zacza si

ceremonia ogldzin.

Otarz stoi na rodku i jest may, prawie kwa-

dratowy, i antepedium jest stale na niem przytwier-

dzone ze wszystkich cztereci stron. Dla bezpiecze-

stwa wic,—bo skarb to pod wzgldem wartoci, wtku
i sztuki olbrzymi, który jedno tylko „Pala d'Oro"

w Wenecyi przewysza,—otoczony jest otarz jakob}'

szaf ogniotrwa, majc drzwi podwójne, elazne,

o licznyci mistern^^i zamkaci dla kadej strony

oddzielnie i o dwóch skrzydach. Strona frontowa, t. j.

najbliej ludu bdca, jest z grubej blachy zotej, bo-

czne za s ze srebrnej, czci zoconej. S tu pa-

skorzeby z ycia Pana Jezusa i witego Ambroe-

go, motkiem wykowane (repousse), a pomidzy nie-
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mi emalie i niesychanej wielkoci drogie kamienie.

Widziaem tu agaty jak due jaja, ogromne pery

i t. d., wszystko to roboty grubej, cikiej, icie bar-

barzyskiej, ale nader kosztowne. Magister Wolfinus,

który i siebie na jednej stronie i to bardzo mdrze,

bo z podpisem przedstawi, do tego dziea spoytko-

wa wszystkie swoje zasoby, wic powprawia nawet

kamee staroytne, nie baczc na to, e ich elegancka,

wykwintna i delikatna robota tembardziej uwydatni

grubo i ordynarno jego dziea.

Naley tu wic oceni pobono i dobre chci

redniowiecznego mistrza, który na chwa Bo da-

wa wszystko co mia i co za najpikniejsze uwaa.
Powiedziaem, i pod wzgldem wartoci mate-

ryalnej najwaniejszym zabytkiem tego kocioa jest

antepedyum Wolfinusa, ale pod wzgldem ducho-

wym najdoniolejszem wspomnieniem, jakie si z tej

wityni wynosi, jest myl, i w niej odby si

chrzest najwikszego zaiste geniusza w caych dzie-

jach Kocioa, t. j. . Augustj^na. Tu wanie
po raz pierwszy zabrzmiao Te dettm, ten cudo-

wny hymn, który wyrwa si z natchnionej piersi

. Ambroego, na poazikowanie Bogu za nawróce-

nie . Augustyna, a hymn ten tyle przy lada marnej

sposobnoci uywany i naduywany, nigdy nie móg
by stosowniej piewany, jak wanie w chwili na-

wrócenia tego, o którym . Ambroy myl prorocz

wiedzia, e mia by socem rozjaniajcem najtru-

dniejsze tajemnice wiary ., motem kruszcym wszel-

kie, jakie za jego czasów byy i kiedykolwiek mog
by herezye. Susznie wic wity biskup iMedyolanu

w onej chwili zanuci: Te Deuni laudamus.
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Lecz soce miao si ju ku zaciodowi, trzeba

wic byo pieszy si na poegnanie z katedr.

Stanem na trotuarr.e naprzeciwko niej po dru-

giej stronie placu i zatopiem oczy i dusz ca tak

gboko w one dziwy sztuki i wtku, e nie rusza-

em si, cho mnie potrcano, cio patrzano na mnie

zagadkowo i pokazywano palcami; bo chciaem wcho-

n w siebie niejako te wszystkie piknoci—wic
czepiaem si wzrokiem rozmarzonym po onych

oknach barwist3'ch, po wieyczkach, lukach i pina-

klach, po onym marmurowym dachu i nieystej

biaoci jego witych mieszkaców i wyej jeszcze

po onej na tle lazurów tak wybitnej anioów bieli,

a wreszcie wzrok mój siga do stóp Onej zotej

a blaskiem zachodzcego soca promiennej, samej

anioów Królowej!

I zdao mi si, e z onych podniebnych wyyn
doszed mnie gos Jej cichy a sodki: oto ju koczysz

sw wosk pielgrzymk, w której ci anio z kampa-

nilli . Marka by z mego polecenia przewodnikiem,

wic odbye j zdrowo i szczliwie. Wracaj teraz

na pónoc do swej krainy; to, co widzia szpetnego^

czy wstrtnego, otrznij z siebie razem z pyem po-

drónym— a to, co widzia witego, piknego i do-

brego, w piersi swojej nazawsze zachowaj i przeam

si tym chlebem ducha z brami swoimi.

Niech ci ta podró zachci do gorliwszej pra-

cy, do silniejszego przywizania do Osób}' Namie-

stnika Syna mojego, do lepszego przez ciebie i two-

ich penienia sów Zbawiciela — „szukajcie naprzód

królestwa Boego i sprawiedliwoci Jego, a reszta
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przydana bdzie". A ja, poklkszy w duchu u stóp

Niepokalanej Dziewicy, wyszeptaem: dziki Ci Matko,

daj nam tylko siy do spenienia sów Syna Twojego

—i z rozrzewnienia egnajc t wosk Madonn,
ju myl u stóp naszej Czstochowskiej Najwic-

trzej Panienki mówiem zcicha: Pod Tw obron!

KONIEC.
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