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TANDECIARZ.
WIEK BRONZOWY.
LORDA BYRONA.
(D okończenieJ,
O biedne p ro w in c je ! klórcź pióro, k tó ry i
język dostatecznie użalić sic zdoła nad waszą
ju ż nicziem iańską szlach ta? Ostatnia w żądaniu
uciszenia w ojenney w rzaw y, pierwszą jest da
zrobienia choroby z pokoju. Do czego są uro
dzeni owi na prow incjach patrioci ? Do inyśliw .
stw a. do glosow ania i podnoszenia ceny zboża.
Lecz zboże jak każda rzecz śm iertelna spadać
musi — a nade wszystko K rólow ie, zdobywcy i
targi. Czyż z każdym kłosem upadać m usicie?
Dla czego więc mieszaliście rządy Bonaparlcgo?
To b y ł wasz wielki T ry p lo le in u s! W ady jego
niszczyły tylko k ró lestw a, lecz niezniżały c c i i
waszych. On owszem pow iększył z zadow olnienicin każdego Lorda głów ną zasadę ro ln i
czej Alchim ii, wysoką opłatę. O czemuż tyran
po tk n ął się n a T a rfa ra c h , dla spuszczenia psze
nicy do tak opłakanej ceny? Czemuż go w ię
ziliście na owej sam otnej w yspie! On wam da
leko więcej czynił dochodu na tronie swoim.
Praw da i« krew i skarby p ły n ęły bez granie?

u
j cóż złego? Na Gaułów spadała wina. Ale
clileb był drogi; dzierżawca płacił „a terminie.
Gdzie teraz owe wyborne piwko przy obra
chunku? Gdzie possessor w pełny trzos swój
zarozumiały ? Gdzie dzierżawa co nigdy bez
ubiegaczów nie była ? Gdzie bagna w urodzaj
ne obracane grunta. Gdzie niespokojne ocze
kiwanie wyiścia czasu ugody i podniesienia we
dwójnasób intraty? O: co za klęską jest pokój?
Daremnie wyznaczane nagrody pobudzają sztu
kę rolnika; daremnie parlament bill patrjotyczny
uchwalił; interes ziemiański {dla lepszego zro
zumienia opuść raczej wyraz ziemiaiiski) jęCzy od
brzegu do brzegu, w obawie żeby dostatek niezabłysnął ubogim. Dalej więc domagajcie się
popłaty, inaczej Ministrowie stracą głosujących,
a czuły patriotyzm zniży swe bochenki do ce
ny targowej. Niestety! spadły bułki i ryby, nie
gdyś tak wysoko płatne; zamknęły się piece i
Ocean wysechł. Nic po wydaniu milionów nie
pozostaje, jak ograniczyć żądze i przestać na
swojćin. Ci co tego nieczynią, niech się zasta
nowią że już mieli swoją kolej , a ta z urny
fortuny zmiennie płynąć musi. Niech przeto
własna im cnota za nagrodę etanie, niech dzie
lą to szczęście które przygotowali! Patrz jak
się snują owe niecne Cyncynnaty! rolnicy wojny,
dyktatorowie rolnictwa! ich to lemiesz był mie
czem w ręku najemników, ich pola się sprawia
ły krwią ziem odległych.' Bespieczni w swoich
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stodołach, ci gospodarze Sabińscy, wysyłali za
morze braci swoich do boju. Dla czego? dla
popłaty. Co rok wotowali sto od sta rządowi,
krew , pot i łzy milionów, dla czego? dla po
płaty. Wykrzykiwali, hojnie jedli i pili, przy
sięgali umrzeć za Angliją—dla czego! wiccżyją?
dla popłaty. Pokoj wzniecił niesmak ogólny
pomiędzy tymi targowemi patrjotami ; wojna po
płacała. Czyin pogodzić ich miłość ojczyzny,
miliony na próżno wyrzucone?.... Popłalą. A
czyż niezwrócą pożyczonych skarbów ? Nie:
niech wszystko ginie, byle w górę szła popłata?
Ich dobrem, złem, zdrowiem, bogactwem, rado
ścią, nie smakiem, istotą, celem, metą, religiją—
jest popłata, popłata, popłata.... Przedałeś ła
komy Esau picrworodności prawo za jedną po
trawę; albo wziąść więcej albo mniej jeść na
leżało; teraz już podjadłszy daremne czynisz
żądania. Izrael twierdzi że ugoda jest święta.
Po takiej chciwości wojny, krwią nasyceni go
spodarze, czyż wam przystoi na jedną odebraną
użalać się ranę.
O jak bogatą jest wielka Brytania! nic z
kopalni, zboże, olej lub wino; nic jest to Ka
naan mlekiem i miodem płynąca; nie bardzo
obfita W gotowiznę, chiba papierową; ale nie
wzbraniajmy się wyznać prawdy; któryż kraj
chrześciański tak bogaty jest w żydów ? Nie
gdyś oni przed królem Janem zębów pozby
wali, a teraz je królom sami zręcznie wvry-
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•wrajłj. Wszystkiemi krajami, wszystkiemi za
wiadują monarchami, posyłają jeden stanowczy
w e z e l, na północ z południa, spieszą bracia Ba
ronowie, Bankiery, na wspomożenie w potrzebie
bankrutujących tyranów. I nic ich tylko; czuje
Kolumbja mnożące się icli spckulacyc za każdein
Rowem powodzeniem. Ciągną filantropy Izra
elskie z wycieńczonej Hiszpanii ostatnie siły
Żywotne, łagodneini procentami. Nicmoże Mos
kwa w pole wyruszyć bez potomków Abraha
ma. Złoto nie stal tryumfalne wystawia łęgi.
Dwóch żydów, para wybrana, rządzi w każdym
kraju swćm obiecanein królestwem. Dwóch ży
dów tłoczy na dół Rzyinianów, a wznosi do gór
ry Hunów sroższych jak przed laty. Dwóch ży
dów nie Sainarylanów rozrządza światem we
dług ducha wyznania swego. Cóż ich obcho
dzi uszczęśliwienie ziemi? Kongrcss dla nich
składa ,, nową Jerozolimo “ dokąd ich wzy
wają tytuły i ordery, O święty Abrahamie 1 czy
widzisz to ziawisko? potomkowie twoi miesza
ją się ze świniami królewskiemi, które nic plu
ją na ich żydowskie łapserdaki, ale ich szanu
ją jako część wystawy swojej. Gdzież teraz o
Papieżu! twoje są zaniedbane pantofle? Czyż
nosząca je noga nie może już w łasce swojej ko
pnąć Judasza?
Dziwny to widok ten kongrcss! przeznaczo
ny do pogodzenia wszystkiego co jest niezgodnćm i przeciwnem sobie. Nie mówię o ino-
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narchach. Ci są wszyscy rów ni: jednostajny na
nich jost stem pel jak z pod prassy incnnicznćj.
Ale co rządzą lalk am i, co za sznurki ciągną,
■więcej pslrej okazują m ieszaniny od swych
ciężkich królów. Kojarzą się żydzi, Aulorowic,
Jen c rały i S zarlalany, a Europa wielkim dziwi
się zamiarom. T a m głaszczc M ctlcrnieh pier
wszy pasibrzucli w ładzy; lam W ellington w al
czyć zap o m in a, tam Szalobryand *) nowe tw o
rzy Xięgi m ęczenników ; tam przebiegłe Greki
dla głupich intrygują T artarów ; lain M ontmorency
przysięgły nieprzyjaciel wszelkiej konslytucyi,
wielkiego jako dyplom atyk nabiera znaczenia,
dla dostarczania artykułów gazetom ; pew niej
szy wojny, niż niespodziew anej dymissyi. Jak 
że m ógł dw ór jego tyle się po m y lić?— Czyż
w art pokój jednego U ltra-M inistra? U padł w pra
w d z ie — lecz inoże pow stanie na nowo z takim
pośpiechem , z jakim zaw ojow ał Hiszpanią.
Lecz dosyć o tein—Sm utniejszy w izerunek
pociąga oko nieskorej muzy. Córa, żona, ofia
ra C esarsk a, poświęcona d u m ie, matka nadziei
b o h atera, m łodego Astj&nasa nowoczesnej T roi.
*) H rabia C lialeauhriand , który w m inistrze niezapom niał autora , o d eb rał m iły kom plem ent
od jednego uczonego monarchy w W eronie.
,, A c ll Mości G liateaiibriand, czy jesteś pan
s p o k re w n io n y z tym C hateaubriandcm który—•
który— który—coś napisał?..(qui a ecrit quelque
cbose ). Powiadają iż au to r żało w ał
na
chw ilę że to b y ł Xiązc prawy.
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Blady cień najwynioślejszej monarchii jaką wi
działa, lub widzieć będzie ziemia. Snuje się
ona pomiędzy widziadłami obecnej chwili, przed
miot żalu, pomnik rozbicia władzy. O szyder
stwo okrutne! czyż niemogła Austrya oszczędzić
córy? Cóż tain miała wdowa francyi do czynie
nia? Jej właściwym miejscem była wyspa Stej
Heleny, jednym jej tronem grób Napoleona.—■
Ale nie, musi dzierżyć Xięstwo malutkie pod
opieką groźnego Szambelana, wojskowego Ar
gusa, który lubo nie sto oki, ma nad nią w tej
nikczemnej czuwać okazałości. Cóż że niewłada więcej państwem obszcrniejszćm od Cesar
stwa Karola Wielkiego, państwem ciągnąoem się
od mos;kwy do morza południowego, przecież
zarządza pasterskim królestwem Sera, gdzie wi
dzi Parysa przybywających podróżnych dla przy
patrzenia 'się błyskotkom udawanego dworu.
Ale otoż i ona! ogląda ją Werona ogołoconą z
całego jej blasku, patrzą zasmucone narody—
lubo jeszcze popioły jej męża nieiniały czasu
ostygnąć w niegościnnym klimacie ; jeżeli kiedy
ten proch szanowny ostygnąć może, którego za
rzewie niedługo sklepienie grobowca rozsadzi,.
Zbliża się owa Andromacha (nie Homera ani
Rassyna) zbliża się na reku Pyrrussa wsparta!
Tak jest na prawem ręku jeszcze zbroczonem
pod Walerloo, które przecięło berło jej męża,
na wpół zachwiane. Przyjęła tę ofiarowaną rę
kę ! Mogłaż niewolnicy więcej lub mniej uczy-

—

79

nić? A on dopiero w świeżym legł grobie ! Jej
oko, jej lice, wewnętrznej niezdradzają walki;
Ex Cesarzowa bez bólu zostaje Ex Żoną! Ta
kie w królewskich piersiach są ludzkości węzły!
Na cóż wystrzegać się rozdrażniać czucia z.klórych sami żartują.—
Tu czytelniku spocznijmy— jeśli tej pier
wszej nieprzyganisz części, może zdobędziem
się na drugą. (*)
(*) Część pierwsza hic przypadła monarchom do
gustu; nie życzyli sobie mieć drugiey, trze
ba było przeszkodzić: lecz ktoby wolnemu
Anglikowi ważył się zabronić pisać?... chwy
cono się więc środka , od monarchów dawniej
używanego....i, jak wieść niesie, Lord Byron
otruły został....
NOWINY.

Jaśnie Wielmożny Cichocki , Magnat, za
kończył miłe mu życie na szubienicy. Pocho
dził on z dawnej familii i cnych herbów. Przy
jaciele moskali i despoty pułnocncgo, przywdzieli po nim grubą żałobę.
Zagorzalcy patryoci, którzy rewolucyą przy
spieszyli, są: Roźniccki,Lubowicki, Nowosielców,
Stanisław' Grabowski, Zamojski Ordynat, Szyma
nowski, Hauke, Makroty, Skarszewski Wojciech.
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W ielu jest bogów , p y tał N ie m ie c Francu
za, dwóch odpowie zapytany. Bóg despotów i
Bóg ludów. Pierwszego nazywam y inaczey bo
giem ciem ności, intryg, tyraóstw a, oszustoslw a,
jczuityzm u, szpiegostwa i t. d. Ten bóg o d b ie 
ra nakadzcnia, ukłony; słucha z ukontentow a
niem T e D eutn L a u d a m u s za m orderstw o ty
sięcy ludzi i t: p. nigdy nie karze despotów a
cieszy się z w ytępienia człow ieczeństw a. Bóg
ludów , jest bez nam iętności, nie zna despotów
i ary sto k rató w — łagodny, dobry, nie mściwy;
kapłanam i jego są ludzie cnotliw i, oświeceni,
w o ln i, dziećmi ukochanem i w szystkie narody.
Bóg ten niem a n ie b a , ale z a ło z y ł m ieszkanie
je g o m ięd zy n a ro d a m i.
Anglia i Francya p rzy słały K uryera do R zą
du Narodowego, z oświadczeniem ukontentow a
nia z postępu rewolucyi; w tymże samym czasie
p rzy b y ł F eld jeg er R ossyisko-Pruski z oświadcze
niem gniew u,kuzynów despotów — obydwóch Rząd
o d e sła ł do Scymu. Ci gońcy nazyw ają się, pier
wszy P .^4 ffirm a live, drugi P. N e g a tic e , obadw aj
znaleźli przyięcie.
G łos N a ro d u .
W znosić państw a u p ad łe, wracać im im iona
Dziełem jest tylko Boga i N apoleona.
N atura długo spocznic, tysiąc wieków straw i,
Niin się drugi do Polski Napoleon ziawi.
N ie m c y .
Ty co tak w ielkie ponosisz trudy i dochodzisz
(szlaki,

Powiedz nam czyli* Bóg, czyli człowiek jaki!
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