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KOŚCIÓŁ_WIEJSKI.
Mało jest mićjsc tak sprzyjają
cych nauce charakteru Anglików,
jak wiejskie kościoły. Przebyłem
niegdyś kilka tygodni u pewne
go przyjaciela mieszkającego bli
sko jednego ztych kościołów,
których widok uderzał zawsze
moję wyobraźnią. Byłto jeden
z owych zabytków odległćj sta
rożytności, które tyle wdzięku
twidokom wsi angielskich nadają.
(Położony pośród hrabstwa zajmićszkanego przez starożytne ro
dziny; w zimnych i milczących
sklepach zawićrał prochy wielu
znakomitych pokoleń. Pomniki
mnogich wieków i gustu rozmai
tego , ściany, kościoła wewnątrz
opasywały. Światło przez okna
wchodzące ćmione było przez
armatury i bogate herby na szy
bach różnokolorowych wyryso
wane. Po różnych stronach ko
ścioła widzićć można było groby
kawalerów i dam wysokiego ro
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d u ; dzieła przepyszne, marmu
rowymi zmarłych wizerunkami
z wićrzchu ozdobione. Wszędzie
ździwione oko postrzegało pyszne
pamiątki, które najwięcej pró
żność krewnych martwym popio
łom w przybytku najpokorniejszćj
ze wszystkich religij poświęcała.
Zgromadzenie w kościele zło
żone było z pierwszych okolicy
osób, które siedziały w ławkach
zbytkownie obitych pięknemi po
duszkami, opatrzonych książką
do nabożeństwa bogato złoconą
i herbami na drzwiczkach ławek
narysowanymi. Mieszczanie i
wieśniacy zajmowali mićjsce z ty
łu ławek i małą galeryę blizko
chóru; a ubodzy paralijalni na
ławach po obu stronach kościoła
uszykowani byli. Wikary odby
wał nabożeństwo.
Jako cudzoziemiec w A nglii,
ciekawy byłem wejść w rozpo
znanie obyczajów wielkiego świa
ta. Ujrzałem iż tam, jak i gdzie
indzićj , c i , którzy najwięcćj pra-
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wa do naszego mają szacunku,
najmniej do niego okazują pretensyi. Naprzykład uważałem
pilnie na familią jednego pana
wysokićj godności; składała się
ona z wielu młodzieńców i kilku
dziewic: nic skromniejszego, jak
odzićż tej całej rodziny; jechała
ona do kościoła w pojeździć cale
niewystawnym , często szła na
wet piechotą. Młode panienki
zatrzymywały się i rozmawiały
z wieśniaczkami najprzychylniej
szym sposobem ; pieściły ich dzie
ci i jumiały słuchać z dobrocią
rozpowiadali prostego poziomej
chaty mieszkańca. Postać ich pię
kna i otwarta miała w sobie wy
raz godności łagodzony szczćrćm weselem i czarującą słody
czą. Bracia ich sporej urody i
kształtu odpowiedniego, odziani
byli z okazałą prostotą: ubiór
ich czysty i staranny, lecz bez
przysady i wymuszenia. W szy
stkie ich poruszenia łatwe i na
turalne, miały ten powali ujmu
jący i pewność szlachetną, zwia
stujące duszę swobodną, którćj
uczucie niższości wniczem nieścieśniło. Jest w prawdziwćj do
stojności niejakaś śmiałość szla
chetna, która się niedaje trwo
żyć w przestawaniu zbićdnymi:
jedna albowićni tylko duma źle

zrozumiana i fałszywa, zimno
się w samej sobie zasklepia, i
lęka się zbliżenia cudzego. Przy
jemnie mi było widzieć tę sza
nowną rodzinę rozmawiającą z
wieśniakami o robotach i prostych
ich zabawach , którćmi się z laką
rozkoszą szlachta tego kraju zaj
muje. W tych zaś rozmowach
niebyło ani zjednćj strony wy
niosłości , ani z drugiej żadnego
upodlenia; i trudno było różnicy
stanu rozmawiających inaczej
dostrzedz, jak tylko po tonie wie
śniaków pełnym uszanowania.
Uważałem drugi obraz, któ
ry z pierwszym w zupełnej byf(
sprzćczuości: byłato familia bo-'
gatego mieszczanina-, który O' •
gromną zebrawszy fortunę, na- ■
był dobra i zamek jednego zruj
nowanego magnata, i usiłował
naśladować ton i powagę lordów
dziedzicznych , powstawszy samj
i niczego. Ta familia przyjeż
dżała zawsze do kościoła z pa/radą książęcą tocząc się dumnie
w karćcie, na której jej herby
wykreślone były. Gdzie się tylko
znalćść mogło mićjsce, błyszcząca
kita na przepyszne szory blask
srćbrzysty rzucała; tłusty wo
źnica w trójkątnym kapeluszu z
galonem bogatym, w rusćj pe
ruce, którći płvwaiace kędziory
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okrywały twarz jego czerwoną,
siedział ii# kozłach poważnie,
mając przy sobie pięknego pie
ska duńskiego : dwóch lokajów
wliberyi z wielkiemi bukietami
u pętlic guzika, i trzcinami z
jabłkiem złotem, stało za karetą
kołyszącą się wspaniale na dłu
gich i sprężystych resorach. Ko
nie nawet same gryząc wędzi
dła podnosiły głow ę, i w oczach
ich postrzegać można było da
leko większą pychę, niżeli w
octach innych koni; czyli to,
iż one przejęły nieco z familij
nego owego animuszu; czyli,
iż lójce były krócejjiiż zwyczaj
nie trzymane.
Nićmogłem się wstrzymać od.
podziwienia patrząc jak się ten
okazały pojazd zbliżałdo bramy
cmentarza. W oźnica okazał wiel
ki swój talent zwracając około
rogu muru : byłato chwila jego
tryumfu i sławy. Klaski się bi
cza rozlegają, pojazd się Spie
sznie pomyka, koła ledwie się
piasku tykają; woźnica nagli i
wstrzymuje konie pianą pokryte,
które się słupiąc kamićńmi z pod
kopyt ciskały. Tłum wieśniaków
idących spokojnie do kościoła
ustępuje śpiesznie na prawo i
lew o, i z zadumieniem przypa
truje się tak pięknej uprzęży.

Przybywszy do bramy, woźnica
ściąga nagle wodze ; konie słupa
prawie prosto stanęły, opadły,
zaryły się w ziemię i wnet się
wstrzymały. Lokaje co żywo
zstępują , drzwiczki otwierają ,
rozrzucają stopnie i przygolowysrają wszystko co tylko do wy
siadania prześwietnej rodziny jest
potrzebne, Natychmiast ojciec fa
milii pokazuje z karety oblicze
krągłe i rumiane, poglądąjąedo
koła zminą człowieka przyzwy
czajonego w bursie kupieckiej pa
nować. Za nim szła jego zacna
połowica, kobieta hoża, pełna
zdrowia i ciała: wyznać potrzeba,
iż się niewiele Wjej układzie,
dumy widzieć dawało; owszem
okazywała owę szczerą radość,
twarzom pospólstwa zwyczajną.
Miała piękną garderobę, dom
piękny, piękną karetę, dzieci
piękne; wszystko co ją otaczało,
było pięknćm, zajęta była tylko
samą rozkoszą, wizytami, fe
stynami: życie jej błogie w wiecznćj uroczystości płynęło: byłato
ciągła iustalłacya lorda-mera (1).
Szły za tern dwie córy tej prze
ślicznej pary; piękne wprawdzie;
lecz ich gardzące spojrzenia o(l)D ą ją się znakomite fety przy wpro
wadzeniu na urząd I.orda ■mera
( P .T .)
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ziębiaty zdziwienie i usposabiały
widza do krytykowaniu. W ubio
rze ich wielka panowała przysada; a chociaż bogactwa ich
ozdób każdego uderzały wątpić
wszakże można było, czy się z
prostotą wiejskiego zgadzają ko
ścioła. Zwolna wysiadły z ka
rety, i śród wieśniaków w rząd uszykowanych postępowały wspa
niale: widząc chód ich , powiedziećby można, że roskoszne
ich stopy z pogardą ziemię dep
tały. Prowadząc do koła zimne
spój rżenia , postrzegły owę szla
chetną rodzinę; wówczas miłym
uśmiechem swe twarze rozjaśnia
jąc uprzćjme i grzeczne oddały
jej powitanie, które wzajemnie
im oddane zostało, lecz w spo
sobie okazującym że znajomość
między nićmi była bardzo mała.
Niepowinienem przepomnićć i
o dwóch synacli tego pysznego
mieszczanina. Przybyli oni do
kościoła w karyolce o dwóch ko
łach , poprzedzani- przez sług
konno jadących.; ubiór ich po
dług najświćższej zrobiony mo
dy, okazywał wystawę właści
wą człowiekowi pełnemu śmićsznych pretensyi i nadętości.
Zuchwali, zaprzątnieni osobistą
wartością, z nóg do głowy prze

glądali zbliżających się do"nicb,
jak gdyby mierzyli prawo, ja
kie do ich względów mićć
mogą. Nierozmawiali oni zwy
czajnym sposobem; lecz wy
rzekali kilka pańskich fraze
sów w niewyrozumiałćj mowie,
która do wszystkich okoliczności
była u nich stosowną. Chód ich
był wymuszony; cała postawa,
niewolnica kaprysów mody, ruch
łatwy i swobodny straciła. Sztuka
chciała z nich zrobić paniczów
dobrego tonu; lecz natura od
mówiła im powabów prostego i
wrodzonego układu. Mieli oni
zwrotność pospolitą ludziom do
zatrudnień zwyczajnych życia
przeznaczonym, i to uprzykrzone
drugim o sobie uprzedzenie, któ
rego nigdy nićmasz w człowieku
prawdziwie wyższego urodzenia.
Rozciągnąłem się dosyć nad
obrazami wspomnionych dwóch
rodzin, bom sądził, iż one były
obrazem tego, na co się często
w Anglii trafiać zdarza: to jest,
iż ludzie prawdziwie znakomici
są bez pretensyi i dumy;anowi
bogacze pełni próżności i pychy.
Niecenię ani dostojeństw, ani urodzenia, jeźli im prawdziwa
szlachetność duszy nietowarzyszy; lecz dało mi się spostrzćgać,
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że we wszystkich krainach, gdzie
zachodzą między stanami różnice;
ludzie wysokiego rzędu mają za
wsze najwięcćj prostoty, i są naj
przystępniejsi. Każdy o swojej
godności przekonany mnićj ma
powodu gardzić wartością in
nych; gdy nierozsądna duma
miernych, nad którą niemasz
nic nieprzystojnićjszego, rozumić, iż inaczćj, jak poniżając dru
gich sama się podnieść niemoże.
Okazawszy sprzćczność obra
zu tych dwóch rodzin, powi
nienem jeszcze powiedzieć o ich
zachowaniu się w kościele. Fa
milia szlachecka była przystojna,
skromna i uważna. Tamci przeci
wnie, wciągłyin zostawali ruchu i
szeptali między sobą; i w każdym
kroku okazywali chełpliwość z
bogactw swoich i śmićszną chęć
Stania się podziwieniem tego
wiejskiego zgromadzenia.
Sam tylko ojciec był istotnie
uważny na obrządek sprawowany
przez kapłańa; wziął na się mo
dły za całą rodzinę, i stojąc
prosto wymawiał odpowiedź gło-,
Sem dobitnym rozlćgającym się
po całćj budowie.
Kiedy się nabożeństwo skoń
czyło, ciekawy byłem ohaczyć
wyjście obu tych rodzin. Młodzi
szlachta i ich siostry, ponieważ

czas był piękny, wolcli piechotą
powracać przez pola rozmawiając
w drodze z wieśniakami. Tamci
zaś odjeżdżali, jak i przybyli ,
z wielkim hałasem i hukiem; po
jazdy znowu się zatoczyły przededrzwi kościoła, bicze znowu
klaskały, a konie świetnemi szory
pokryte, skrzypiące pod ich ko
pytem wyrzucały kamienie. Zno
wu jak strzała ruszyły; znowu
się wieśniacy rozbićgali na lewą
i na prawą stronę, koła w szyb
kim pędzie wzniosły chmurę pia
sku, a dumna familia zniknęła
otoczona chmurami kurzu.
—
—
Ś W IA T DZIECIĘCY.
Człowiek z różnych powodów
schylać się może. Schyla się dla
uszczknięcia róży, aby ją komuś
wupominek miłości pozostawił;
schyla się dla podjęcia kamienia,
aby nim na kogoś wznak nie
nawiści rzucił; i schyla się dla
podniesienia dzićcięcia, aby je
do serca i ust swych przytulił.
Kto dziecię do siebie podnosi,
ten podnosi zarazem i siebie;
kto dzieci i kwiaty kocha, w tym
zaraićszkało królestwo niebieskie.
•Niech do mnie p rzy jd ą w szy
stkie małe d zie c i, ich bowiem kró
lestwo niebieskie !»
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A b , zaiste! na Ićj ziemi, na
tym padole płaczu, w tym płonniku drzewin dla zagrobowego
świata zaszczepionych, same tyl
ko dzieci są jeszcze temi świeżem i, lubemi latoroślami , któ
re nam ów utracony ogród raj
ski przypominają! Ludzie dorośli
i dojrzali sąto juz obyłe drzewa,
mające rozmnoźne konary, pełne
narostków, guzów i sęków; pień
icb wkorzcuiony żądzami rozli
cznymi, a rdzeń icb toczy czerw
zepsucia!
W dziecięcym tylko wieku bije
ponik czystej i niewinnej ludzko
ś c i; w wieku dojrzałym jużto
mętna struga ! W dzieciacbto
jedynie spoczywają wszystkie na
dzieje na przyszłość; w dzieciach
jedynie drzymie przyszłe stulecie,
jak drzymie w pączku róża, jak
drzymie w jaju pisklę! M iłości
cześć każdemu dziecięciu! Patrz
my na nie, jak na świętą, ta
jemniczą księgę przeznaczenia ,
jak na nieodgadnioną wyrocznię,
jak na nierozpieczętowany list
pasterski.
W e wszystkich dorosłych i
dójrzałych ludziach niema już
nic ciekawego! Sąto już ukoń
czone twory! Życzenie,-ocze
kiwanie, nadzieja, to wszystko
jest już na dorosłym człowieku

prozaicznie wyznatuionowane.
Człowiek dorosły jest całkiem
obecnością, dzićcię zaś całkiem
przyszłością. Atoli jakkolwiek
czcigodnemi i świętćmi są dzieci
dla naszego rozum u, jeszcze droższerni i bardzićj spokrewnionenii
są one z naszem sercem. W ohecności dzieci człowiek staje
się lepszym, łagodniejszym i bar
dziej ludzkim !
Któż może przypatrywać się
zabawkom dzićcięeym, aby z roz
rzewnieniem niewspomniał sobie
i o upłynionych różnych latach
swojej niewinności? Któż może
spójrzćć w jasne oczka dziecię
cia, aby w nieb nieujrzał czy
stego i jasnego strumienia, któ
rego głębia jeszcze potworami
niezaludniona i aż do samego
dna przejrzysta, odbija mu te
świetne gwiazdy, które w życiu
jego już zagasły, to czyste i po
godne niebo młodości jego, które
już mu niepowrolnie zamićrzchło ! Któż może słyszeć ten lu
by świegot, to słodkie szczebio
tanie dziecięce, aby się w nim
tęskne nieocknęło uczucie i niezadrżało w nim , jak on odgłos
dzwonu zapadłego kościoła, jak
ona piosnka z owych błogich
czasów, w których go jeszcze
matka do swćj piersi tuliła, aby
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w nim niebłysnęło, jak ona
mrzonka przypomnienie dawnych
bajek i lubych pieśni, które wy
pieściły go i w słodkim śnie ko
łysały ! Któż może patrzyć na
piękne, wesołego ducha dzićcię,
aby się w nim mimowoli, acz
na chwilę, dzićcięciem znowu
być nieczuł i przeszłość z tera
źniejszością porównawszy, w du
szy nierozżalił? Któż się do we
sołego , żywego dzićcięcia nieprzywiąże? Kto za nićm, jak
za lubą i przyjemną zagadką,
jak za cząstką samego siebie,
jak za wcielonym snem swojćj
różanej młodości niepójdzie? Ko
góż ono, nilo luba postać baj
ki , nito słodkich dni marzenie za
sobą niepowiedzie i niepociągnie?
A h , właśnie dla tego, iż dzieci
są indtemi kwiatami doczesności,
że na tych kwiatów listkach lśni
się jeszcze pyłek wdzięczno-barwnćj tęczy, że na nich błyska
kropla niebiańskiego zarania,
właśnie dla tego powinniśmy te
tkliwe kwiaty znajstarannićjszą
od przymrozków nocnych i od
wczesnego dojrzenia chronić tro
skliwością, i jakby pdtKśklanną
nakrywą, czułą opieką naszą od
najlźćjszego tchu skażenia naj
usilniej zabezpieczać! —
— ooooooo—
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AUTOMAT
GRAJĄCY

NA KLARYNECIE.

Dzienniki bollenderskie dono
szą o przybyciu do jednego z tam
tejszych miast pana Van Oeckelen deB reda, który ma z sobą
Automat grający na klarynecie
własnego wynazku. Opisanie po
wyższego automatu jest nastę
pujące: — Wysoki sześć stóp,
ubrany w bardzo wytworny ubiór Troubadura; powinien być
uważany jako najszczególniejszy
w swoim rodzaju , tak z dokła
dności gry na klarynecie, jak
z rozmaitych poruszeń. Napeł
niony wewnętrzną siłą, wydo
bywa tony z instrumentu wła
snym poruszane wiatrem, z za
dziwiającą łatwością i szybko
ścią , mianowicie w jednym ron
dzie W ebera, fantazyi z Freisziitza; w andante Beelhowena
i waryacyach Beriota. Gra jego
jest tak doskonałą, gust tak wy
tworny, iżby nie podobna więcćj żądać gdyby to był ożywio
ny artysta; tak dalece, iż osta
tniemu byłoby bezwątpienia tru
dno przewyższyć automat w nie
omylnym i wzorowym wykona
niu crescendo, diminuendo et nf~
fectuoso.
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Jak tylko pan Oeckelen zajmie miejsce przy fortepianie dla
towarzyszenia klarynetowi, au
tomat porusza się ; zwraca gło
wę i oczy w tę i ową stronę,
korpus zaś, w sposób najnatu
ralniejszy, stosuje się do tych
poruszeń ; powiódłszy wzrokiem
po zgromadzeniu, zwraca się
ku fortepiauiście jakby oczeku
jąc znaku ; w ten czas , na dwa
zawody niesie instrument do ust,
niby dla zwilżenia tegoż; po czćm
rozpoczyna solo, czyniąc poru
szenia głową i całym korpusem
z wyrazem pełnćm uczucia. Tym
sposobem przebiega 52. tony,
w najtrudniejszych passaźach z
największą łatwością w dmucha
niu, i zadziwiającą palców' szyb
kością; gdy forlepiano gra kil
ka taktów so lo , widać jak au
tomat czyni poruszenia ustami,
rachując takowe, z wydaniem
cichego głosu.
P.Yan Oeckelen pracował trzy
lata nad tćm arcydziełem, które
zupełnie bez obcćj pomocy dzia
ła, i bez najmniejszej styczności,
czego wynalazca jawnie dowo
dzi ukazując go widzom.
—S®o0S—
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MYŚLI MORALNE.
Kto narzćka na to , żeniejest
dosyć bogatym, niech raczćj na
rzeka , że nieumić przestawać
na rzeczach istotnie potrzebnych.
Ci co z niskiego stanu na naj
wyższe wyniesieni są stopnie,
powinni zawsze o odebranych
dobrodzićjslwach pamiętać; na
zawsze zapomnićć o krzywdach.
Gdyś w gn ićw ie, niepisz; słó
wko wyrzeczone, częstokroć nie
bezpieczniejsze byw’a od pugi
nału. Jakież napisane będzie?
Dobra książka, dobra mowa,
mogą zrobić wiele dobrego; ale
dobry przykład nierównie mocnićj mówi do serca.
Ofiarują ci honory i zyski?
niepytaj czy te honory są wiel
kie; czy zyski znaczne; ale czy
to , czego od ciebie żądają, jest
sprawiedliwe.
Człowiek trawi swe życie na
próżnych przedsięwzięciach; ma
nadzieje, pracuje, bidzi się, tru
dzi dla jutra, aż nakoniec i ju
tra mu niestaje.
r — O O O ® OOO—
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