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jpa cele humanitarne, obejmują dary bez go umysłu, szczególnie w dziedzinie mate istnienie, pomnnu braku odpowiednich ta
matyki i astronomji, zwracała swego cza blic do dzieła W oltosza, w żywej w yo
różnicy w vznania.
'
Jak pisma donoszą, na zgromadzeniu ży  su na siebie uwagę pierwszych potęg nau braźni sobie przedstawiał. U ganiając się
dowskich
delegatów M oraw ji odbytem kowych w Europie. Dziwniejszym jeszcze ciągle i z zamiłowaniem za książkami p o 
w Brnie, przewodniczący, poseł Juljusz dla wielu będzie fakt, że ta osobistość do dobnej treści, nabywał astro no mję^l^liasza
G om perz, oświadczył, że prace przygoto żadnej szkoły nigdy nie uczęszczała, u ni liaches, ,,Szewile D erokya“ oraz algebrę
wawcze do projektu ustawy dla uregulo kogo nauk nie pobierała, — jest samoucz Dawida Friesenhausa „K elu l hacheszbon“ .
wania gmin żydowskich w Austrji, w mi kiem, i niezwykłe swe zdolności, ja k w ięk
Po raz pierwszy dowiedział się S. że
nisterstwie wyznań j uż ukończone zostały, sza część wyznawców mojżeszowycli, roz egzystuje nauka algebry, którą wprawdzie
i że wkrótce projekt ten opracowany, winęła na studjach talmudycznych.
przewidział jako konieczny kurs przygoto
przedłożonym będzie sejmowi. Cieszymy
Że adepci tyle okrzyczanego talmudu, wawczy do geometrji i astronomji, ale
się z tej wiadomości, albowiem może i obok' niezaprzeczonych ujemności, jakie tu której dotychczas w hebrejskiej literaturze
w G alicji ju ż raz sprawy gmin wyznanio nabywają, wyrabiają w sobie przytem i jakoś odnaleźć nie m ógł. Odtąd, nie za
w ych przyjdą, do jakiegoś ładu. Obecnie^ niezwykłą zdolność umysłową, zmysł k ry  niedbując studjów talm udycznych, coraz
wszędzie kompletny panuje chaos, aTźa^ tyczny, niezadawalający się gotowemi da- gorliwiej zajmował się matematyką, by
targi i waśnie z pow odu w yborów rabi nemi, ale rozkładający je, by prawdy g łę  strości jeg o umysłu odpowiadającą, a p o 
nów i rzeźników w zborach, dochodzą do biej leżące z pod nich dobywać, — to pisując się nieraz w Bethamydraszu, w obec
ostateczności, do skandalów, zohydzających zjawisko dawno ju ź dostrzeżone i tysiącz- starszych talmudystów, rozjaśnianiem nie
nas w obec naszych spółobywateli.
nemi objawami z życia stwierdzone. Żeby których tematów wyższej matematyki i aW sąsiednich W ęgrzech stronnictwa g o  zaś m łody talmudysta z zawiłych dróg 8tronomji, tu i ów dzie w księgach rabinicztują się do walki w yborczej, która, sądząc kazuistyki rabinicznej o własnej sile usłał nych rozproszonych, a dla niewtajemniczo
z przygotow ań, będzie zaciętą. Partja an sobie ścieżynę do wybitniejszego stanowi nych niezrozumiałych, zyskał sobie powoli
tysemicka, nie zasypiając sprawy, nurtuje ska na polu pozytywnej nauki — to jeden rozgłos matematyka i astronoma, przeno
z niewielu, a przedstawia go sząc się z zaściankowego Zabłudow a do guwszędzie przeciw żydom, którzy z pow o przykład
du tego, na różne są narażeni przykrości. w całej pełni żywot człowieka, którego bernialnego Białegostoku.
W id m o baśni o używaniu k iw i chrześcjań- nazwisko na czele tu położyłem .
Tu, ukształcensi żydzi, mając okazję prze'*
Chaim Zelig Słonimski urodził się dnia konania się o rzeczywistych a niepospoli
skiej do mac, zjawia się tam w każdym
zakątku kraju. I tak, w jednej wiosce 10 Marca 1810 r. w dawniej gubernialnem tych zdolnościach S., uważali za konieczne
w ęgierskiej, przed świętami, w ójt z żydem mieście Białym stoku, i jako syn pobożnych zaopatrzyć go w niezbędne książki nauko
^ a m zair:eszkałym, wybrali się razem na rodziców żydowskich, pierwsze lata swej we autorów nieżydowskich, piszących w j ę 
jednym wozie na targ do poblizkiego mia młodości przepędził w chederze. B ystrzej zyku europejskim .
W tym celu dostar
sta. Tu, żyd, spotkawszy rzeźnika, polecił szego umysłu od swych rówieśników szyb czyli mu: K urs matematyczny Menniga,
mu, aby zakupił dla niego 2 gęsi i zar kie robił postępy w’ znajomości Talmudu zawierający obok rachunku różniczkow ego
żnął. W ó jt, słysząc wyraz rżnąć, był tego i jako ,,iluj“ (o zjaw iskow ych darach m ło i integralnego w ykład optyki, statyki i
przekonania, że pewnie idzie o zabicie dzian) w 16-m roku ju ż życia ożeniony zo hydrostatyki; A lgebrę Eulera; oraz czystą
chrześcjanina, chciał więc żyda złapać na stał z tyleż lat liczącą córką zamożniejszej i stosowaną matematykę Abla, Berriasa
gorącym uczynku. K u w ieczorow i, rzeź- jakiejś rodziny w nieopodal leżącem mia w 18 tomach.
nik przyniósł zarżnięte gęsi w worku, któ steczku Zabłudow ie, gdzie wedle tradycyj
Cieszył się S. niezmiernie temi skarba
re rzucił na wóz. ^¿jójt, dotknąw szy ręką nego zw yczaju, młoda para miała sobie za mi duchowemi, chociaż przypraw iły go o
worka, uczuł m i ^ ln j a k iś przedmiot. B ył pewnione przy stole rodziców na trzy lata podw ójną pracę, bo musiał na tych książ
więc przekojKĆny, że w worku znajduje utrzymanie. T y m śposobem S. m ógł z ca kach uczyć się sam syllabizować i czytać
się dzieckerchrześcjańskie zarżnięte. Przez łą swobodą uprawiać daiej ulubione stu- po niemiecku, a co najważniejsza, musiał
całą drogę nic nie wspominał o tej spra dja talmudyczne, w których coraz bardziej Bię z niemi kryć przed najbliższem sw owie, aż przybyw szy do wsi, przyareszto- zdumiewające robił postępy.
jem otoczeniem, ja k defraudant przed re
Pewnego razu nawinął mu się między wizorem, gdyż w owym czasie, książka
w ał żyda i w obec starszyzny wsi kazał
otw orzyć corpus dełicti; jakież jednak było księgami rabinicznemi traktat M ajm onide- nie w świętym języku napisana, zw łasz
je g o zadziwienie i wstyd, gdy zamiast dziec sa „K id u sz hachodesz“ — o święceniu mie cza w małej mieścinie, stanowiła u żydów
ka pokazały się dwie zarżnięte zbawczynie siąca, stanowiący obszerną rozprawę astro corpus delicti najwyraźniejszego odszczenomiczną o w ykryciu warunków, w jakich pieństwa. P rzy w rodzonych atoli zd oln o
starożytnego R z y m u ...
P o zamknięciu ju ż tej korespondencji, księżyc, przy skom plikowanym bardziej od ściach, żelaznej woli, niezmordowanej pra
w yczytu ję w „G azecie N arodow ej“ nastę wszystkich innych planet biegu, jeg o zbo cy i przy nadzwyczajnem zamiłowaniu do
pującą wiadomość, którą w skróceniu wam czeniach (perturbacji) na początku miesią zgłębienia najsubtelniejszych kom binacyj,
podaję. „M iłość z przeszkodami“ . P. D ., u- ca, może być widzialnym, a anomalji śred z ciągłych a samodzielnych dociekań za
rzędnik jednej z asekuracji niem., zapłonął niej i prawdziwej słońca, o je g o biegu wiłych łam igłów ek talmudycznych w yniem iłością ku pannie G . i uzyskał wzajem ekscentrycznym ruchu, absidów i t. p. P o sionem, S. w ciągu półtora roku <pi^ys2p ił
ność. Ich związkowi atoli stała na prze zbawiony wszelkich zasad elementarnych sobie treść i ję z y k wspom nionych ksią
szkodzie okoliczność, że on był praw o 0 matematyce i kosm ografji, nie m ógł tej żek, i uczuł się, w całem znaczeniu tego
sławnym, a ona izraelitką, ojciec zaś w ża rozprawy rozum ieć, przeczuwał jednak, że słowa, panem zawartych w nich nauk ści
den sposób nie chciał zezw olić na zmianę zawiera ona naukę zupełnie jem u obcą, ale słych.
Tak upłynęły 3 lata od ożenienia się S.,
wyznania swej córki. K ochanek zdecydo niemniej ciekawą i ważną. Tem przeczu
w ał się na przyjęcie wiary żydowskiej ze ciem ożyw iony, um ysł jeg o chciw y wiedzy, a z nimi skończyło się zobowiązanie teścia,
wszelkiemi konsekwencjami. Udał się w tej zapragnął książki, mogącej go do tych który go z żoną i trojgiem dzieci utrzy
sprawie do rabina w Czerniowcach i Sa- nauk przygotow ać, a szczególnym zbie mywał, a nie mając żadnego majątku, ani
dagóry, ale obai odm ówili jeg o/p rzy jęcia . giem okoliczności, znalazł ją u przejeżdżają procederu zarobkowania, m łody nasz tal
D opiero w K ołom yj (w G alicji) udało mu cego antykwarjusza żydow skiego w naby- mudysta, aspirant do stanowiska nauko
się pozyskać tamtejszego rabina do zado- tem dziele „Techunoth haszumaiim“ o bu wego, zmuszony był przyjąć miejsce pisa
syćuczynienia je g o prośbie. W róciw szy a- dowie nieba, czyli o astronomji, Rafaela rza w hucie szklannej u swego brata, o 40
toli po akcie na nim dokonanym, do Czer- Hanowera. K siążka ta zdawała się być mil od Białegostoku w lesie o d le g łe j.
Tu, więcej jeszcze osamotniony niż w Za
niow iec, uczuł się kochanek słabym, i jak cennym nabytkiem dla S., mogącą mu słu 
lekarz konstatował, nawet niebezpiecznie. żyć za klucz do traktatu M ajmonidesa, ale błudowie, wśród dzikiej natury, niebotycz
K ochanka, dowiedziawszy się o tem, w roz okazała się w wielu miejscach niezrozu nych drzew i unoszącego się ptastwa leśpaczy zażyła truciznę. I tak oboje leżą miałą, mianowicie tam, gdzie się autor po- nego, w chwilach w olnych od zajęć ob o
w oływ a na trygonom etrję planimetryczną wiązkowych, z ubolewaniem przem yśliwachorzy u rodziców narzeczonej.
1 sferyczną, o której żadnego nie miał p o  ją c nad smutnym stanem swoich w sp ó ł
jęcia. Napróżno silił się nad samodzielnem wyznawców, którzy zatopieni w m arze
odgadywaniem dowodzeń, i w końcu m u niach kabalistycznych, nie doznawają zb a
siał w rócić do swoich studjów talm udycz wiennego wpływu nauk świeckich, p ow zią ł
nych. G dy po niej’ akim czasie dostało zarówno śmiałą ja k i szczęśliwą m yśl w y 
napisał
mu się do rąk dzieło Szymona W o l- pracowania kursu matematyki i astronortifi
Hilary Nussbaum.
tosza „N oaw o kodesz“ , traktujące obszer w języku hebrejskim, łatwym i przystęp
niej geometrję, trygonom etrję i stereome- nym. K to obeznany jest z literaturą- heOsobistość, której bieg życia skreślić tu trję, rzucił się na nie z całym młodzień brejską i wie, ile nowych wyrażeń tech
zamierzam, nieznana szerszym kołom na czym zapałem i przestudjowawszy je sta nicznych w ypadało dla uprzystępnienia
szego społeczeństwa, prowadząca żywot ci rannie, uczuł nieznane dotąd światło w um y tych nauk stworzyć, ile gruntownych wia
chy i skromny na jed n ej z odległych ulic śle, w rócił napowrót do dzieł Hanowera i dom ości przedmiotu i języka takie przed
syreniego grodu, ma jednak imię swe po- Maj monidesa^które mu się stałymzupełnie ju ż sięwzięcie w ym agało, ten dostatecznie oce
czetnie zapisane między pracownikami na jasnemi, tak dalece, że podług własnego p o  ni, z jaką świadomością zadania, z jakąT
polu spółczesnej wiedzy, i bystrością swe mysłu zaczął sobie kreślić figury, których pewnością siebie, z jakiem współczuoiem
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plemiennem dla sw ojej ciemnej braci, S. zaćmieniach księżyca i słońca. B y ł nim nym dzieciom , dożył, była ta, że w ybrał
do tej pracy przystąpił, a którą po zw al znany nam z nazwiska S. D la przekona sobie zięcia godnego siebie. ‘
czeniu . wszelkich trudności, tak teoretycz nia się-o rzeczywistej wartości jeg o poglą
K ojarzeniu się dw óch znakomitych ma
n y c h -ja k 4 j^zy-kowych, szczęśliwie ukoń dów naukowych, w prow adzono go do tu  tematyków, gmina tutejsza starozakonnych
czył.
'
^'
tejszego - obserw atorjum astronomicznego, przyklaskiwała i osiadłego - tu stale w r.
P rzypatrzyw szy się swojem u dziełu S. gdzi6 dyrektor Arm iński i adjunkt Bara 1844 radośnie przywitała. Matias Rosen,
nie dow ierzał sobie, ażeby ono kiedyś u j nowski, po dłuższej z nim rozm owie, a ów czesny prezydjdj|cy wT dozorze- bóin irzało światło dzienne, gdzież bowiem je głów nie po usłyszeniu je g o zdania o u żyt czytn, dał S. zarak posadę przy jednej
w ydrukow ać? zkąd brać fundusze? K to ku okazanych mu instrumentów obserwa z instytucyj gininnychy a gdy w krótce po*
w reszcie zdoła i zechce zw rócić na dzieło cyjnych, których nigdy w życiu nie w i tem S. druga maszynęVachur>kową wyna
nierabinicznej treści swoją uwagę, by je za dział, nabrali tego przekónania, że literac lazł do mnożenia i dzielenia, tenże Matias
lecić ogółow i? Takie i tym podobne p y  ka praca je g o — choć w ję z y k u nieprzy Rosen zaopatrzył go w 'pieniężne zasoby
tania długo go n iepokoiły, aż ~ nareszcie stępnym dla nich napisana, godną jest na podróż do Berlina.
przypadek zrządził, że brat w ysłał go druku i Rozpow szechnienia m iędzy polski
Jakkolw iek , S. znany ju ż był akadem ji
w interesie do Grodnu i tu miał okazję mi żydami. D ali też w tym duchu swoją berlińskiej z chtubnych rekom endacji B ęs
zapoznać się z przejezdnym Eliezerem R o - aprobatę i pozw olili umieścić ją dosłow  ia, to jednakże szczególna okoliczn ość
sentalem z „Jesionów ki, znanym koryfeu nie na czele w ydrukow ać się mającego sprzyjała je g o obecności w tem mieście,
szem oświaty żydow skiej w Cesarstwie, dzieła, co też nastąpiło i do powiększenia natrafił bowiem na czas, kiedy kwestja ży 
postępującym w ślady żydow skich refor liczby prenumeratorów nie mało się przy dow skiego kalendarza ‘ zaprzątała um ysły
m atorów w Niem czech. Ten doradził mu czyniło. O prócz pow yższych osobistości/ i wielu matematyków’ i łamy specjalnych
zaprezentow ać sw oje dzieło rabinowi w W ił- inni uczeni naszego miasta, ja k F rąckie pism perjodycznych były nią zapełniane.
kow iszkach, słynnemu talmudyście i mate wicz, Iiann, Bayer, A bram Stern i T u - Jak wiadomo, układ żydow skiego kalenda
m atykow i, i starać się o pozyskanie je g o gendhold, którzy 8. poznali, zalecili go rza stanowił najbardziej skom plikow any i
aprobaty i listu zalfeającego do Wilna. szerszym kołom znajom ych. I tak wyszło zawiły rachunek czasu w całej dziedzinie
Id ą c za tą radą i osiągnąwszy pom yślny w W arszawie po raz pierw szy dzieło he- chronologji, nie było żadnej ogólnej for
skutek z kilkudniow ej w izyty, złożonej brejskie treści naukowej z aprobatą' polską muły, wedle której łatwo kalendarz u łoznakom item u rabinowi w W iłkowiszkach, i obszerną listą prenumeratorów' chrześcjań- żyćby można było. Sławny matematyk
po załatwieniu interesu brata, udał się do skich i żydow skich, na czele których stał profesor Gans był pierwszym, który wska
W ilna.
-H537'
rezydent miasta, referendarz stanu G ray- zał łatwą form ułę matematyczną do u ło 
żenia kalendarza chrześcjaiiskiego'; sp iob oP ok orn ie i bojaźliw ie przestąpił S. bra
ner.
m y tego miasta, nazwanego przez N apole
Załatw iw szy się ze swem w ydaw nic wał także w ynaleźć’ odpow iednią form illę
ona litewską Jerozolim ą, a przez żydów twem w W arszawie i zadow olony z osią dla kalendarza żydow skiego, ale mu się
m etropolą rabiniczno-literackiej wiedzy; ja k  gniętego celu swrej podróży, pośpieszył do nie udało. Profesor Nesseiman także w tej
kolw iek bow iem ufał swoim zdolnościom sw ojej rodziny w Z abłudow ie. lJo drodze, kwestji darmo próbow7ał swoich sił i do
własną pracą rsam ouctw em nabytym , wąt w Białym stoku—dow iedział się, że jakiś pożądanego rezultatu nie doszedł. A s tr o 
pił jednak, czy w tem siedlisku znakom i przejeżdżający zaprodukow ał wynalezione nom zaś Idider, który w sw ojem dziele
tości talm udycznych i literackich, w tej przez siebie tabele do rachowania. O k o o chronologji, pom imo najobszerniej r o z 
konstęllacji gw iazd żydow skiej i pow szech liczność ta w zbudziła w nim myśl •wyna winiętych teoryj o obliczeniach żydow skie
nej w iedzy, sw oją znajom ością gwiazd nie lezienia maszyny rachunkow ej do dodawa go kalendarza, drogą ściśle matematyczną,
bieskich, zdoła zw rócić na siebie’ uwagę. nia i odejm ow ania. W racając do cichego ogólnej form uły wynaleźć nie m ógł, z ło 
N ieśm iało i potulnie w ręczył swój list re ustronia swego dom ow ego ogniska, S. za śliwie się wyraził, że żydow ski kalendarz
k om en dacyjn y pierwszym znakomitościom brał się z całą energją i w rodzoną mu p o obciążony jest rabinicznem m ędrkowaniem.
w ileńskiej gminy: K aeenellenbogenow i i m ysłow ością do budowania sw ojej maszy D opiero S. udało się w kilku w yczerpu 
K laczce, którzy zdumieni silnem i pochleb- ny, która w krótkim czasie w ykończona i jących tę kw estję artykułach .ch ron ologicz
nem zalecaniem w iłkow iszkiego rabina, oraz zestawiona, najzupełniej odpow iedziała je g o nych, opublikow anych w 28 tomie mate
^młodym wiekiem niepozornego autora, za oczekiwaniom , chociaż pobożna jeg o żona, matycznego żurnalu K rella, wskazać o g ó l
prosili go do siebie na najbliższą sobotę, utyskując nad oderwaniem się męża od ną form ułę matematyczną, służącą za p o d 
gdzie w tow arzystwie zebranych ta lm u d y s -! św iętych ksiąg rabinicznych i oddaniem stawę do wszelkich obliczeń kalendarza
tów , literatów i wszechstronnie w ykształ się rzem ieślniczym zajęciom nieodpowiada- żydow sk iego, przez co zw rócił na siebie
conych mężów, prowadzących gaw ędy nau jącym synowi nauki bożej (B en-thora), o- uwagę wszystkich uczonvch, i sam Ideler
Aleksandrow i
k o w e , na rozmaite temata, S. dał się p o  grom nie mu spokój zakłócała, z maszyny przedstaw ił go osobiście
znać, obok posiadania niepospolitej w iedzy je g o urągała, nazywając ją sarkastycznie H um bold. Ten, poznawszy go bliżej i d o
wiedziawszy się o eelu je g o przybycia do
ju daistyczn ej, jako dzielny matematyk i ,,lampką chanukow ą“ .
astronom , władający nadto po m istrzow 
S=,niepokojony wciąż postępowaniem sw o Berlina, w yjednał mu zaproszenie na p o 
sku język iem hebrejskłm, i tu jed n ozg od - jej tow arzyszki życia, opuścił znowu Z a siedzenie akademji. T u S. zaprodukow ał
nie uchw alono drogą subskrypcyjną dzieło błudów , udając ¡ńę ze swym wynalazkiem sw oją maszynę rachunkową, za pom ocą
do K rólew ca. T u maszyna je g o , wysta której rozwiązał zadania ku zdum ieniu
S. drukiem ogłosić.
W roku tedy 1834, to jest w 24 roku wiona przez kilka dni na w idok publiczny wszystkich obecnych z najlepszym rezulżycia S., w yszło pierwsze je g # dzieło p. t. w uniwersytecie, zyskała sobie przychylne ta tem. Następnie H u m bold zalecił go pru 
5jM osde C hochm a“ , zawierające krótki rys uznanie wszystkich profesorów, a słynny skiemu królow i, który go łaskawie raczył
algebry elementarnej i w yższej. W ro astronom, radca tajny Bessel, w yraził in przyjąć, a po audjencji, m onarszym za
ku 1835 w yszło drugie je g o dzieło p. t. teligentnemu w ynalazcy najserdeczniejsze szczycił darem 50 frydrych sdorów , wraz
,,K och b a Deszawet“ o kom ecie^łialleyego, zadowolenie, z zapewnieniem życzliw ości ą pismem zachęcaj ącem do dalszej pracy.
badaniach astronom icznych, prawach K ep- m ożliw ego ■poparcia. P o pow tórnym p o  O śm ielony takiem pow odzeniem , S. po p o
płera, odkryciach Newtona i o systemie wrocie do Zabłudow a, niesnaski dom ow e wrocie do W arszaw y, pow ziął zamiar ubie
plenatarnym , podłu g ostatnich wskazówek się w zm ogły, odm ienne sposoby myślenia gania się o premium D em idow a rozdające
nauki. O ba te dzieła przyjęte zostały" niedobranych m ałżonków , coraz szersze się w Petersburskiej Cesarskiej A k a dem ji
z wielkiem uznaniem, a europejscy uczeni przybierały rozmiary, tak, że oboje d o b ro  Nauk, za najlepsze produkcje literackie i
żydow scy, ja k liapap ort, R eggio, G eiger wolnie na rozw od się zgodzili. Znękany wynalazki naukowe. Za wstawieniem się
i w., innych, zawiązali z m łodym autorem i w szelkich środków materjalnych pozba protektora swego, zacnego mecenasa ośw ia
naukowe korrespońdencje, zachęcając<__go wiony, opuścił S. ulubione sw oje gniazdo, ty Matiasa Rosena, otrzym ał od Namiest
do dalszej działalności literackiej w obra do którego się b y ł przyzw yczaił, i zabrawr- nika Królestw a, księcia Paskiewicza, pie
nym kierunku, W p ły w tych pierwszych szy sw oje troje dzieci, udał się z niemi do niężny zasiłek na koszta podróży i udał
p rac był wielce znaczącym dla oświaty miejsca swego urodzenia, do Białegostoku, się do Petersburga. T u , w ręczyw szy listy
ogólnej, z tego w zględu, że jakk olw iek bez widoku i nadziei, groźną w idząc przed rekom endacyjne, w jakie b y ł zaopatrzony
od Aleksandra v. H um bold do prezesa
ab tor jasno i przystępnie wszystkie wyniki sobą przyszłość.
Tymczasem A bram Stern, który miał akademji, ministra oświecenia U w arow a,
nauki przedstawia, to jednakże w d o w o 
dzeniach swoich ciągle się pow oływ a na okazję poznać i ocenić niepospolite zd ol oraz od Bessla do P olk ow skiego, dyrekto
chrześcjańskich autorów, przez co dał im  ności S. za czasów pobytu je g o w W a r  ra obserw atorjum , niebawem zaproszony
puls sw oim ozytelnikom do przyswajania szawie, dowiedziawszy się o smutnym je g o został na —posiedzenie akademji, gdzie ku
losie obecnym , w łasnoręcznym ’ iistem za ogólnem u zadowoleniu obecnych ' profeso
sobie ję z y k ó w świeckich.
W r. 1836, niepozorny m łody talmudys- prosił go do siebie, ofiarując mu rękę. star rów przedstaw ił praktyczną stronę sw ojej
ta, o d łu g lih pejsach, w chałacie i futrza- szej swej córki, panny -skromnie .wycho maszyny, która co do teoretycznej swej
nej czapcer^ zjaw ił się w kołach tutejszej w a n ej r ~należycio ukształoonej, na co 8 ^ wartości, pow ierzoną została akademikom:
in telligencji żydow skiej, z manuskj-yplem chętnie się zgodził. I tak się stało, że o- Fussow i i Bunj akowskiemu do opinji.
Ci referenci, po krytycznem zba daniu
p od pachą, prosząc o poparcie go w w y statnia radość w życiu, jakiej sądziwy
daniu dzieła p. t. „T o ld o th haszomaiim‘i_ Stern, zm arły w _krótkim czasie po ¡udzie instrumentu, uznali, że odznacza się przed
o powstaniu ciał niebieskich, o optyce i le n iu błogosław ieństwa swoim now opobra- wszystkiemi dotychczas wynalezionem i ma
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szynami do rachowania (od Pascala do szlachetnego, tylko na W schodzie, tylko ofiar^, a Ja k ób— ten kamień namaścić. Tu
-Płalm a^H uilera i Abrarna Sterna) tem, że w tych m óg ł'p rzeby w a ć okolicach. Zmie miała się znajdować arka przymierza, któ
nie jest koszto\vnym~Tliiezbjt~wielkich-roz- niły się.. xzasy,' i wyznania zmieniły się rą Jeremiasz ukrył, a żydzi dotądT wie
miarów, oraz, że nie polega na maszynerji w swych formach; z tych licznych wiar rzą, że tam jeszcze się znajduje. Skałę
-kół i sprężyn łamliwych, co rachującego i kultów starożytności oryentalnej, co do tę uważają jak o środek ziemi; z podobną
nieświadomie do fałszywego rezultatu d o  -swej istoty w niczem nie różniących się, legendą spotykamy .się także w kościele
prowadzić może, ale, że się opiera na i w głów nych zasadach podobnych -do sie g robow ym, g dzie również mały kamień ów
-iae^hanicznyjn przyrządzie, zbudowanym na bie—jedna tylko dotąd czysto-się przecho punkt oznacza. Ciekawem j est, ^ e w ifilk i
zasadzie mate m atycznej, na racjonalnie wała, a tą jest hebrajska,;- starego Jehow y ów meczet znajduje się narmiejscu, gdzie
i dowcipnie wynalezionej teorji liczebnej, i jeg o proroka M ojżesza ' nauka. Ów na stała stara świątynia Salomonowa, i tak
tak, że każde rozwiązanie daje się spraw ród wybrany utracił ojczyznę i państwo, Moslemi przyjęli wraz z miejscem, wszyst
dzić matematyczneiff dowodzeniem, co po ale żyd, nieśmiertelny, przechow uje niesfał- kie tradycje hebrajskie z niem połączone,
sługującemu się tym instrumentem, daje' ^szowany typ swój — wiarę — rozsiany po do których dodali swoje legendy. W edłu g
wszelką pewność nieomylności. P o złoże wszystkich ziemi zakątkach.
jednej z nich, meczet O miara wisieć ma
niu tego sprawozdania, które później dru
Nieświadom y mści on się swoją istotą3 bez wszelkiej
podpory nad przepaścią.
kiem ogłoszone zostało, S. dnia, 24 Czerw świadomy zaś jest on reprezentantem pew- Moslemi są gotow i to dowieśc~fcażdem u
ca 1845 r. na publicznem posiedzeniu aka- niej siły, której mu użycza bystry miesz podróżującemu, pokazując mu pustą prze
demji, uroczyście premium Dem idow a miał kańców W schodu umysł. Zachód zabrał strzeń pod meczetem, gdzie resztki ster
sobie przyznane, a wkrótce potem na przed im wszystko, rozproszył icFTpó całej ziemi, czą starych murów żydowskich. M achostawienie prezesa akademji, ministra oświe ale nie udafo mu się ich zupełnie zgładzić. mctanie pokazują tu miejsca, gdzie m o
cenia, ukazem Najjaśniejszego Pana za I tak stary, tyle nawiedzany naród, żyje dlili się Dawid, Salomon, Abraham, Eliasz
szczycony został
poczestnem
obywatel obecnie jeszcze i rości sobie prawo do Machomet etc.
Zamykając opis tego miejsca, tak koń
stwem.
bezstronnej sprawiedliwości dziejow ej.
U szczęśliw iony tak zaszczytnem uzna
Z H ebrajczyków religji bogatej w mą czy arcyksiążę: „P o długim pobycie opuś
niem swego wynalazku, a jeszcze więcej drość, powstało chrześciaństwo; tylko kraj ciliśmy ¡to miejsce, gdzie żydów stara sta
materjalną pomocą, jakie mu otrzymane podobny ja k Palestyna, tylko
W schód ła świątynia, Salomona pałac, blask stare
premium kilka tysięcy rubli wynoszące, zrodzić m ógł naukę Chrystusową, która go, wysoko w kulturze rozwiniętego pań
przyniosło, S. ze zdw ojoną energją, za p o zawiera wiele zdań nowych; co się zaś ty- stwa H ebrajczyków , gdzie potem nauczał
wrotem do W arszawyy ją ł się dalszej pra czy jej powstania i istoty, jest ona starych Chrystus, z- którym się najwięcej •łączy
cy w kierunku teoretycznym i praktycz wiar wschodnich dalszym tylko ciągem. wspomnień je g o działalności, głów nych
W dzisiejszem chrześciaństwie przesadzo- myśli naszej wiary, i gdzie potem zw ynym.
W r. 1850, rada administracyjna K ró  nem na Zachód, myśli głów ne i miejsce cięzko -wtargnęli rzymianie, żydów mordu
jąc, gdzie stała świątynia Jowisza, a pcLlestwa udzieliła S. list przyznania w yna urodzenia są. zawsze W sch ód“ .
lazku na ulepszony własnym jego pom y
W dalszym toku opisuje R u dolf J erozo tem Justyniana— kościół bizantyjsko-chrześsłem sposób pobielania, czyli cynowania limę i pobyt swój tamże, zkąd wyjmujemy cjański“ .
naczyń kuchennych z lanego żelaza, od następujące ustępy:
O
„B eth -lech em “ tak pisze arcyksiążę:
znaczającego się polorem i trwałością.
„Jerozolim a ma niezmienioną, ponurą „Nazwa „bet-lechem “ jest starodawna i
W r. 1851 wydał dzieło p. t. „M ecyath cechę staro-hebrajską, nie mającą nic w spól znaczy w języku hebrajskim miejsce chle
hanefesz“ — o istnieniu duszy i dalszem jej nego z wesołe mi, różnobarwnie lśniącemi bowe. W prastarej historji biblijnej sły
bytowaniu pó opuszczeniu pow łoki cieles i w bazary obfituj ącemi miastami Isla- nęło to miasto urodzajnością i miejscem
urodzenia Dawida i je g o rodziny. Betlenej, rzecz osnuta na tle fizykalnych badań mizmu“ .
ducha i materji, na psychologicznych da
W spominając o przedstawieniu mu się chem przedstawia w większym jeszcze stop
nych o zm ysłach i wrażeniach, na dow o rabinów i przełożonych gminy w yznanio niu typ starego miasta hebrajskiego. L u 
dzie pokazujący się na płaskich dachach
dzeniach analogicznych z dziedziny elek wej, tak pisze arcyksiąże:
tryczności i magnetyzmu, ow ych sił utajo
„Stary ten mąż, z długą, białą jak śnieg domów, na ulicach i przy oknach, są to
nych nie przestających działać po za obrę brodą, o żółtej ja k wosk cerze, pięknych starzy żydzi biblijni, których sobie w y
bem pierwotnego ich umiejscowienia, oraz rysach, pochodzi zH is z p a n ji* ) i nosi, ja k obraźnia nie może inaczej wystawić. D uże
na argumentacjach, utw ierdzających, że wszyscy w ogóle w Palestynie żyjący ra turbany, fałdowane szaty, pstre suknie
pierwiastki rozkładających się
jestestw bini, kostium
staro - hebrajski, barwną wierzchnie, bogaci— w ubiorze faryzeuszów,
w naturze nie ulegają bezwzględnemu uni wierzchnią kapotę w fałdach i futrem u bodzy— ubrani tak ja k lud ów, który
cestwieniu. Piękna ta praca doczekała się oblamowaną, z turbanem na głow ie, szaty pierwszy z ust Zbawiciela słyszał na p la 
długie, i żółte pantofle. N igdym sobie cach i gościńcach zbawienne je g o nauki.
4 -g o wydania.
T y p twarzy jest zupełnie
hebrajski,
inaczej faryzeusza nie przedstawiał, jak pod
(d. n.)
nosy zaokrąglone, twarz blada,
postacią ow ego sędziwego rabina.1*— O po długie
bycie w bóżnicy w Jerozolim ie tak pisze: brody czarne, albo czerwone, kędzierzawe,
„Potem udaliśmy się do części miasta za o dwóch spiczastych końcach, ja k je w i
mieszkałej przez żydów. Z wielką tru dzimy na obrazach Chrystusa i jeg o apo
— I podróży arcjksięcia Rudolfa ua Wscho- dnością przecisnęliśmy się przez ciżbę, aż stołów .
K obiety szczególnie są w Betlechem pię
diie. W maju r. b., pu pow rocie następcy tro do synagogi. Tu oczekiwali nas rabini
nu austrjackiego ze swej podróży na W schód, i przełożeni gminy wyznaniowej, którzy kne, ubrane w szerokie, fałdziste i k o lo 
ukazać się ma nakładem k. drukarni na przywitali nas przemowami niemieckimi, rowe szaty; cera twarzy śniada, oczy naj
dw ornej, książka przez niego napisana pod a w środku synagogi postawiono dla nas- piękniejsze, rysy twarzy i włosy, jakie
tytułem „O rientreise“ (P odróż na W sch ód). ławkę do wypocznienia. Bożnica — to tylko w wyobraźni istnieć mogą. Nie wi
W N -rze 29 „N eue iłlustrirte Zeitung“ nowy budynek, zupełnie podobny do boż działem nigdy niewiast tak pięknych, jak
znajdują s‘ ę w yciągi z ow ej książki, odno nic w ojczyźnie naszej; tylko mała część w Betlechem, szczególnie tyle naraz w je szącej się do pierw szej podróży na W sch ód izraelitów miała na sobie piękne szaty, dnem mieście“ .
arcyksięcia. P on iew aż w tych^jrfyciągach większa ich część odziana była kaftanami
niektóre uwagi i dane tyczące się żydów i zdradzała pochodzenie z Polski. G d y ś Zarząd Warszawskiego szpitala dla dzieci
Wyznania Mojżeszowego
są dosyć ciekawa, podajemy je więc tu my usiedli na ławce, zanucono na estra
małżonków Bersołm i Bauman
dzie pieśń nabożną i modlitwę, przyczem
czytelnikom „Izraelity“ .
śpiewak gorączkow o się kiw ał i zawracał
Opisując Jaffę, tak arcyksiąże mówi:
Zaw iadam ia, że w ciągu pierw szego kwartału
„P ierw szy krok na ziemi obiecanego k ra oczy. Po krótkim pobycie, opuściliśmy r. b ., w płynęły od niżej wymienionych osób d o 
ju w miastach wywTołuje żywe wspomnie bożnicę, żegnani błogosław ieństw em i ży broczynnych następujące ofiary na rzecz tegoż
^
nie ustalonej p otęgi państwa żydow skiego, czeniami najserdeczniejszym i.“
szpitala:
Opisując meczet Osmana na górze M omądrego króla Salomona, a także czasów
O d p. H en ryka L e vy. rs. 5 0; od p ..d - r a D in owych, w których Jezus wśród swych apo rya^ wspomina, autor o bloku skalistym ster te z okazji wyzdrowienia córki rs. 5; od p . Ig n a stołów na kamiennych stopniach każąc, sie czącym w jeg o środku, i na ok oło którego oego Bernsteina z okazji wyzdrowienia żony z cięż
dział. Przebyw ając zaś po za obrębem meczet miał być zbudow any. Tę skałę kiej choroby (z a pośrednictw em redakcji „ I z r a 
miast; pom ykają się przed duchem naszym czczą M oslemi, a nawet i żydzi mają go elity“ ) rs. 1 5 0 ; od p . Ch. R ząd rs. 5 ; od p. p .
obrazy, które otaczały nas w latach dzie w edług słów Rudolfa za święty.
N aftala i M arji m ałż. M ayznerów z ok azji rocz
cinnych, kiedyśmy się zajmowali nauką
Talm ud o nim wspomina, a legenda he nicy śmierci ich córki, rs. 2 5 .
brajska
podaje,
że
tu
Abraham
i
M
elch
i
^pisma świętego.
Patryarcha Abraham, król koczujący, zedek poczynić mieli ofiary, tu Abraham Od Redakcji K ur jera W arszawskiego o flary z r. z .:
O d ^ p . W a w elb erg a rs. 2 5;
bezim iennie rs.
bog aty w trzody i rumaki szlachetne, pię z rozkazu boskiego m iał^ Izaka zabić na
5; od introligatora G e r . . . rs. 1 ; od W acia P .
kne nam;oty i niewiasty rozkoszne, starzec
m yślący i uczony, m ędrzec przemawiający
* ) N ależy do żydów, którzy po wypędzeniu ich rs. 2 ; od A . J . rs. 1; od H erm ena 6 . rs. 3 ; od
w przypowieściach mistycznych, lecz peł- z H iszpanji osiedli na W sch o dzie; dotąd mówią p. p . Stanisława i M arji m ałżonków R otw andów
^iych^ną3rosc!~zyTri0wej^—pret©plasta_hiilii jeszcze językiem staro-hiszpańskim .
rs. 1 0 ; od p. M ik o ła ja i H enrjetty m ałżon k ów
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du w alki o urząd i godność, o odznacze się wydawała, im bardziej stawała mu się przekład B iblji (Targum ) uważany jest za
nie i w yn iesieniF T iad lud . . Jeden ucisk o- oddaloną, że od jej pow rotu tylko ..wygią- święty, nietylko dla dokładności tłum acze
~gnrnął \vszystkwh, jeden grób pokryŁ w&zyst- _dał_wszystkiego co dobre i piękne, że nia, ile dla tego, że pochodzi z kraju,
kie wspaniałości.
Saducejczycy znikają, przyszłość wystawiał sobie ja k o odbiaslr który stał się żydom drugą ojczyzną. M o 
z widowni.
tego, co dawno ju ż upadło i leżało pogrze- wa Babilonu utrzym ała się daleko później,
Z agorzalcy, t. z. Kanaim, pełn i byli banem? D ziw -li to, że zgarbiony i jęczą kiedy arabska literatura zasilała nanowo
czarnej “goryczy, wściekłości.— A l e c ó ż p o - cy odbyw ał swą pielgrzym kę, że kolcza Judaizm, kiedy A rab ow ie ju ż resztki daw
raoże gniew przeciw przewadze? Przez sty w łoży ł - . na się pancerz, by nóż je g o . nej kultury swoją zastępowali.
--------- -- —
(dok. nast.)
dłu gi jeszcze czas układali plany zemsty; ciała nie ^dochodził, by wrogiego unikać"
w ojna gerylasowa dalej jeszcze pustoszyła zetknięcia, że wszelkiego rodzaju owinął
Judeę; pojedyncze twierdze, podrzędne po-" się pow łokam i, by mroźny dech, z każde
sterunki, przez czas pewien były jeszcze go słowa, z każdego tchnienia dlań wieją
z bezprzykładnym heroizmem bronione — cy, nie przejął jeyro członków? M ożeż
napisał
i one upadły. Podsycali wciąż zarzewia to wydawać się osobliwem, że obwiesił się
Hilary
Nussbaum.
płom ieni , by dalej i coraz boleśniej przy niektóremi blaszkami bez wartości, by na
nich gorzeć. W ybucha powstanie, zjawia nie spoglądać, by bezradosne swe zyćie
(D o k o ń cze n ie ).
się now y Mesjasz, — B en -K osiba staje na czemkolwiek osłodzić, by na 4ch. widok
W r. 1852 w ydał dzieło p. t. ,,Jesode
czele wielu śmiałych i mężnych, znajduje przyjemnemi i lubemi snami się krzepić?
wiarę u rozsądnych nawet i- trzeźwych, Chwiejne tylko m ógł wszędzie budować haibur“ o zasadach przyjęcia lat przestęp
staje się bohaterem w pełnern tego słowa sobie chaty. M usiał zawsze być na to nych w żydowskim rachunku kalendarzo
znaczeniu, — przy pom ocy szczupłego za przygotowanym, że siedzibę, jaką dziś so wym. Przechodząc genezę powstania ka
stępu, opiera się przez kilka lat potężne bie wznosi, ju tro przyjdzie mu zburzyć, lendarza w ogóle, od E gipcjan i Babilońm u Rzym ow i, — wojna adrjańska przybie lub zostanie mu zburzoną. A jednak, czyk ów do Ż ydów , G rek ów i Rzym ian,
ra szerokie rozm iary, — naturalnie ku dal gdziekolw iek znajdował większe dla się od M etona do Juliusza Cezara i G rzeg o
szemu upadkow i słabych resztek i tym bezpieczeństwo, gdziekolw iek przyj aźniej- rza X I I I , zatrzym uje się nad kalendarzem
8roż8zemu ich uciemiężeniu. Rzym ianin, szy wiał mu wietrzyk, gdzie nowe siedli żydow skim i zaznacza: Jakk olw iek za cza
zazwyczaj mało skłonny do prześladowa sko dozwalało mu pług swój założyć i du sów talmudystów kalendarz układany co
nia w iary pokonanego przeciwnika, czuje, chow y siew swój w glebę rzucić, — w szę miesiąc przez Synhedrjon w Jerozolim ie,
źe ma tu do czynienia z duchową siłą., dzie nowa siedziba stała się dlań nieba polegał na obserwacji gołem okiem, przez
świadków zeznanej, to jednakże, po op u sz
która w iększy stawia mu opór, niż słabe wem prawdziwą i pełną ojczyzną.
W zruszający to widok, ale nie, to wię czeniu Palestyny, .talmudyści u łożyli kalen
ciała, i wściekle zaczął-prześladow ać J u 
daizm i je g o obyczaje. K arę śmierci na cej niż wzruszające, — historja ludów nie darz na dłuższy czas, oparty na rachunko
łożon o na wykonanie tych obrzędów , wszyst j e s t . jeno w idow iskiem , materjałem dla wości i znajom ości biegu ciał niebieskich,
kiego tego, co żyda zewnątrz ja k o takiego łzawej romantyki, by m ogła tu przez czas który bez zmiany utrzymuje się ju ż blisko
cechow ało, — krew męczenników popłyn ę pewien swe bóle ogólno-s wiato we koić, a 1400 lat. A u tor wskazuje gruntowne z a 
ła potokiem ; — a z tej krwi naturalnie no potem tym swoboduiej i bezczynniej ucie sady do ułożenia kalendarza, podaje za ra
chom tego świata się oddawać. T o więcej zem form uły algiebraiczne do w ynalezienia
wa tylko wyrosła potęga wiary.
Faryzeusze starej, surowej szkoły, sza- niż wzruszające, to podnoszące, gdy sp oj rozmaitych dat chronologicznych, do za 
maici, którzy w szelkie na lud w kładali u- rzymy, że wszędzie, gdzie żydzi na d łu ż miany dat chrześcjańskich na żydow skie i
ciążliwości, by go uświęcić — dosyć jesz szy czas zdołali się usadowić, przyswoili odwrotnie, oraz do oznaczenia lat zw y cza j
cze b y l i . licznym i. U schliby oni zwolna, sobie w zupełności ducha i charakter tego nych i przestępnych. W końcu autor kry
zabrakłoby im siły życia ku zachowaniu kraju, mimo wszelkich m iłości dla Pales tycznie rozbiera kwestję toczącą się odświętości przez wieki i tysiącolećia. G dy tyny, mimo bezgranicznej czci dla odzie dawna m iędzy erudytami żydow skim i; kto
świątynia runęła, zapragnęli oni ry g o ry z dziczonych zw ycza jów , mimo, że przepeł właściwie był pierwszym założycielem ż y 
m ow i swemu tym niepodzielniejsze zapew nieni byli duchem, co z Jerozolim y w y  dowskiego kalendarza. P om ija zdanie tych,
którzy z pow odu nazwania w talm udzie umie
nić panowanie. Skoro przybytek Pana u- chodził, nauką^co z Syonu wy wędrowała
p a d t — rzekli, ■— niewolno nam więcej m ię N iedługo p o zburzeniu świątyni, ugrupo jętności kalendarzowej „tajem n icą“ (S od sa pożyw ać, wina pić; niew olno nam nic wali się znów w liczne gminy w B abilonji. haibur), chcą w yw nioskow ać, że ona przez
ze świata tego używać. Tym ciemnym, Tam kw itło państwo nowo-perskie, pań tradycję została przekazaną od M ojżesza,
zarówno ducha jak ciało uśmiercającym stwo potężne, które jedno zdołało skutecz proroków i m ężów wielkiego synodu, i d o 
ascetyzmem, faryzeusze tej surowej barwy ny opór stawiać ws zechzaborczej potędze wodzi racjonalnie co następuje: Pierwsza
zgotow aliby z czasem Judaizmowi kres nie rzymian. T u istniały liczne gminy ż y  konjunkcja, czyli pozorne złączenie się
dow skie, i niebawem zakwitło w śród nich słońca z księżycem, którą przyjęli talm u
chybny.
A le żyli jeszcze hillelici, m ężowie, któ życie duchowe, i niebawem m iłość i przy dyści Raw -Samuel *) i R aw A d a do u ł o 
rzy ducha H illela odziedziczyw szy, więcej wiązanie do nowej ojczy zn y głębokie za  żenia kalendarza, to jest pierwszy nów
przyw iązyw ali wagi do idei, do obyczaju, puściły wśród nich korzenie. Godnem i pierwszego miesiąca w roku zw anego N isniż obrzędu, więcej na w ym óg czasu b a  zastanowienia są słowa w yrzeczone przez son, nie opiera się na własnych ich d o 
czyli, niż na stare nakazy. Oni to zebrali jednego z mężów ow ej epoki i ow ych m iej świadczeniach, ale raczej na obserw acji
resztki lepsze w jeden związek, oni o- scowości: ,,K to z B abilonji wraca do P a  astronomicznej, przez Ptolom eusza r. 125
calili od zatraty ducha, lubo węzeł cieles lestyny — pow iada — przestępuje zakaz, wt A leksandrji własnemi instrumentami d o 
ny ju ż był zerwany. Faryzeizm , jaki, dzię popełnia grzech “ . Tak ściśle czuli się o- konanej i podanej przez niego w sw oim
ki H illelow i, w tym kierunku się rozw i sadnicy żydzi zjednoczonym i z narodem, Alm ageście, traktującym o ew ekcji księży
nął, tchnął w Judaizm nowes-życie tak, że wśród którego zamieszkali. Inny owych ca i biegu planet, gdzie właśnie kon ju nk
w ędrów kę po. świeeie m ógł rozpocząć.
czasów i miejsc nauczyciel w yrzekł: „P r a  cja wykazaną jest na nów miesiąca N isIzrael— rozpoczął tę w ędrów kę ciężką, wo państwowe, ma moc obowiązującą, reli son, z tą różnicą, że Ptolom eusz przyjął
m ozolną. Odtąd, przez długie czasy, aż gijn ą“ . D aw niej, prawo państwowe pięt za zasadę do obliczenia połu dn ik w A le 
po dni nasze prawie, srogi ciążył nad nim nowane było ja k o w ypływ pogaństwa, k tó ksandrji, a mniemani założyciele kalendaucisk. Rzym ianin nie m ógł mu przeba remu wyznawca'” Jehow y z całych sił opie rza żydow skiego, przenieśli go na h ory
czyć, że tak długo nadużywał je g o potęgi, rać się winien. Teraz, w ojcźyźnie, gdzie zont Jerozolim y. Śm iały ten pogląd au
że wszystkie swe siły wytężać musiał, by wprawdzie nie zupełnej używano swobody, tora, ja k i inne je g o uwagi krytyczne,
Rozbić ton—słaby,__ wątły ludek, a pochód ale która pew ne i bezpieczne tw orzyła skierowane przeciw ko pierw otnym założytryum falny zd ob y w cy musiał być podn ie siedlisko — - prawo to zyskało moc obowi^p- -cioloin kalendarza—yydnwakięjo,. w yw oła ły
siony kajdanami pokonanych, i szyderst żującą religijną. B abilonja stała się nową żywą polem ikę w kołach matematyków ży 
wem na nich uitiotanem. Rzymianie nie ojczyzną dla żydów , a je j mowa, aramej- dowskich, która dopiero niedawno, z p o
p rzejedn an ą odtąd żyw ili niechęć k u ‘ ni6- ska, chaldejska, stała się prawie świętą. wodu zgonu jed n ego z najżarliwszych za
dobitkom żydow skim , ku rozpryśniętym A ram ejczyk uchodził dawniej za poganina, paśników Pinelesa, przerwaną^została. Z a
członkom , które pow oli usadawiały się we araineizm b y ł--w rog iem
przeciwieństwem przestanie tej niewyczerpanej i poważnej
wszystkich dzierżawach rzym skiego pań  judaizm u; ale oto Izrael bezpieczną znalazł polem iki w prasie hebrejskiej, słusznie na
stwa. A gdy jeszcze usiadła na tronie wśród nich siedzibę, i prędko zżył się zwano zakończeniem w ojny 30-to letniej.
Cezarów wiara w spełniony mesjanizm ży  z nimi, przyjął ich zw yczaje, przysw oił
W r. 1854 Rada administracyjna K róle
dow ski, przybyła do odziedziczonej niena .sobie ic h “ mowę. D o dziś dnia jeszcze p o  stwa udzieliła S. list przyznania wynalaz
w iści nowa; walka stała się tym zażartsz#, siadamy w m odlitwach naszych ozęści ara- ku na sikawkę własnego jeg o pom ysłu,
tym bardziej poniżającą, bo gnębienie nie mejskie, a uchodzą za święte, lubo nie odznaczającą się praktyćznośoią i taniością.
wiernych__uważano za dzieło B ogu miłe. w mowie Syonu są ułożone. A ra mej s ki
W r. 1858 wydał S. dzieło p. t. ,,Os
~Tak kroczy ł—biedna -wędro wiec przez pu 
zykoron “ szkic biograficzny; pośw ięcon y
stynię śred n iow ieczn ą ...
■)
Snm teą— i— nied o sy ć
jeszcze
d otychczas
D z iw n e m -li to, że zwracał swe oblicze w swych przyczynach w yjaśnioną anotnalję, stano
(*J
teOTr~i— Łafbi—Stodjam —H t. N ussbaum str.
ku przeszłości, k-feóm_tym świetniejszą mu wią żydzi w slaw iańskich krajach.
(Tłum .)
89 i 92.
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Nestorowi wiedzy Aleksandrowi v. H um - wszechmoc Stwórcy. S. więcej dla swoich z nich tych, którzy od dawna tu prze
—
.
bold w 88-ą rocznicę urodzin, w którym spółwierców zacofanych zdziałał, niż wszy mieszkują.
— P. M ołczanow, znany spółpracowhik
opisuje podróże jeg o odbyte do Ameryki scy reformatorzy i szermierze polemik re~
i wschodniej A zji, poszukiwania na polu ligijnych, bo odebrał im niebo zaludnione „N ow ego W remieni,“ który, siedząc sobie
geognozji, hydrografji i klimatologji, ba aniołami, serafinami i cherubinami, a wska najspokojniej w redakcyjnym gabinecie,
dania nad magnetyzmem ziemskim, oraz zał im przestworze, na którem ciała nie fabrykuje kórrespondencje ze wszystkich
spostrzeżenia o zwyczajach i obyczajach bieskie wieczne odbywają ruchy i obroty stron rozległego Cesarstwa, złapał się osta
Indjan i t. p. W końcu podaje zwięźle podług praw ciężkości i atrakcji. Dziś, tnio w sposób kompromitujący T na jp.dnftj
i przystępnie opracowaną, treść znakomite kiedy zasłużony ten mąż, znany matema ze swych antyżydowskich epistoli. W ^mia
tyk i astronom-, jeden z pierwszych popu steczku W ołożynie, gub. mińskiej, istnie
go dzieła ,,K osm ost!.
' W r. 1859 wydał S. w języku ruskim laryzatorów nauk ścisłych między ludno je od wielu lat akademja rabiniczna zw.
w Petersburgu^—opis podanęgo przez sie ścią żydowską, oddziaływających najsku „Jeszybah“ . ,,Trzebaby trochę pom ówić i
bie sposobu przesłania 5J-ch od mi eimychT de teczniej—na—przesąd i ciemnotę, święci 50- o tej uczelni żydowskiej — pomyślał sobie
pesz i otrzymania jednocześnie 2 innych letni okres swej działalności literackiej, pewnego dnia p. M ołczanow,— i nazajutrz
depesz na jednym i tym samym przewod dziś, kiedy z różnych stron przyjaciele ukazała się na łamach organu p. Suworyniku elektryczności, z odpowiedniemi ry oświaty i zwolennicy postępu, prześcigają na, korrespondencja z W ołożyna, gdzie p.
się w oddaniu hołdu zasługom S., należy M ołczanow opisuje szeroko ,,Jeszybę“ ży
sunkami.
W r. 1862 S. założył w Warszawie się jubilatowi i od naszego ogółu słowo dowską, jej wewnętrzne urządzenie, jej
czasopismo hebrejskie „H acefiro11 (Jutrzen uznania i podzięki. O by B óg użyczył sę adeptów rabinicznych i t. d. M iędzy inka), K tóre, podobnie jak „Jutrzenka“ reda dziwemu krzewicielowi światła i nauki, nemi przytacza interwiew, miany jakoby
gowana przez Neufelda w języku polskim, sił i zdrowia do dalszej pracy, ąby przy przezeń z pomocnikiem rektora jeszyby,
miało dążność społecŻDą, z powodu zaś nag boku towarzyszki swego życia, która obok który miał mu wyjawić swoje usposobie
łej1 zmiany stanowiska redaktora, po kilku obowiązków żony i matki, przynosi praw nia nienawistne dla chrześcjan, oraz takież
dziesięciu numerach wychodzić przestało. dziwą pomoc swojemu mężowi w licznych wyrzeczenia znajdujące się w talmudziel—
Tegoż roku bowiem S. powołany został na je g o zajęciach literackich, a zwłaszcza re „N ie przypuszczą żydzi— pomyślał sobie p.
inspektora szkoły rabinów w Żytomierzu daktorskich, — przez długie lata rozsie M ołczanow — aby rabin zwierzał się z takich
i zarazem na nauczyciela talmudu i mate wał ziarna, które tak bujny już plon w y rzeczy chrześcjaninowi; ale uwierzy prze
matyki, gdzie pozostał do dnia zniesienia dały.
cież ogół chrześcjańskich czytelników, i oto
szkół rabinów w Cesarstwie, to jest do
W końcu godzi się zaznaczyć, że S., o- nam głównie chodzi— Nie udało się to
r. 1873. Jak korzystny wpływ wywierał siadłszy w Warszawie, nadał swojemu do jednak zupełnie1mniemanemu korrespondenna kształcącą się pod jego kierunkiem mowi ustrój postępowy, wychował swoje towi, gdyż przypadkiem,
Nr. „N ow ego
młodzież, dow odzi ta okoliczność, że więk dzieci w szkołach publicznych, wydał jed  W remieni“ -z ową korespondencją dostał
sza jej część, po ukończeniu szkoły rabi ną córkę za księgarza, drugą za majstra się do wołożyńskiego zakątka, do rąk
nów, chciwa wyższej wiedzy, wstąpiła do ślusarskiego, przewodniczącego od lat wie rektora jeszyby, rabina Berlina. Ten, zdu
uniwersytetów i na rozmaitych fakultetach lu b. szkole rzemieślniczej w Żytomierzu, a miony bezęzelnem kłamstwem, wnet napr=^
stopnie naukowe sobie zdobyła.
synowie, ukończywszy
wyższe zakłady sał do kilku gazet stołecznych protestację,
W r. 1866 wydał w Żytomierzu dzieło naukwe, zajmują zaszczytne stanowiska w której kategorycznie oświadcza, że ża
p. t. „Jesoda Chochmath haszyur“ treści w społeczeństwie, jeden jako lekarz wol- den Mołczanow, i żaden przyjezdny pod tem
wy kurs całej matematyki. Począwszy od no-praktykujący w Warszawie, drugi jako nazwiskiem, z jego pomocnikiem nie mówił,
arytmetyki traktuje algebrę, planimetrję, prawnik i publicysta w Petersburgu, trze a tem samem, że ten przed nikim takim zwierzeń
stereometrję, trygonometrję płaską i kuli ci jako kupiec we W łoszech.
ze swych myśli i usposobień nie czynił, słowem,
stą, początki geometrji analitycznej, ra
że cała opowieść o owem interwiew, jest wierutchunku różniczkowego i całkowego, zamy
nem kłamstwem. Rabin dodaje, że w r ę 
kając kurs teorją ruchu wahadłowego zakach je g o znajduje się świadectwo komi
pomocą wyższej analizy, w końcu daje
sarza wołożyńskiego\stwierdzające, że żad
— Komisja do spraw żydowskich, zbie nego podróżnego poa nazwiskiem M ołcza
skrócone tablice logarytmów od 1 do 1000
i linij trygonometrycznych od 1'5’ do 15\ rając przedwstępnie dane co do praw od now oddawna w W ołożyn ie nie było.
W r< 1873, wróciwszy do Warszawy, nośnie do żydów różnoczasowie wydanych,
Wyjaśnienie to opublikowanem zostało
zebrała w kilku pismach stołecznych.
zaczął na nowo redagować hebrejskie cza jak pisma stołeczne donoszą,
sopismo ,,H acefiro“ , którego tendencją jest dotychczas te dane za czas do bieżącego
Czy to nie zabawne i arcysmutne zara
zapoznać czytelników z najnowszemi zdo- stulecia; w dalszym ciągu grom adzony jest zem ?..
byczarni nauki i opisać teóryczne i prak odnośny materjał prawodawczy za czas od
— Jako kontrast przeciw powszechnej
tyczne strony wszelkich wynalazków. W tym początku bieżącego wieku do dziś dnia. opinji o tchórzliwości żydów, przytacza
celu S. pierwszy wprowadził do perjo- Jednocześnie władze gubernialne układają „R us. Jew .“ z „C hr. W .u ustęp z k o r e s 
dycznej prasy hebrejskiej illustracje treść dla komisji dane statystyczne o żydach po pondencji jenerała Czerniajewa, poświęcony
objaśniające. „H acefiro“ do dziś dnia nie całym obrębie ich zamieszkania. Z tych żydowi Goldsztejnowi, najprzód nauczycie
przerwanie wychodzi, cieszy się wielkiem prac przygotowawczych, zwłaszcza co do lowi gimnazjum, potem korrespondento wi
uznaniem i zyskuje coraz szersze koła czy statystyki, niezbyt pospiesznie prowadzo z Serbji, a wreszcie ochotnikowi:
telników, szczególnie w krajach i sferach, nych, łatwo pojąć, że na ostateczny rezul
„ O d jego przybycia tu— pisze generał—
gdzie literatura hebrejska więcej jest upra tat obrad komisji dosyć długo jeszcze aż do końca, znajdował się bezustannie w og
wianą. Pismo to przez dość częste~uży- przyjdzie czekarć.
niu. D. 11-go Sierpnia, przy napadzie tur— Rządzący Senat tymczasem, nie wy ków na redutę szumakowską (pod A lek wanie źródłow ych terminów naukowych
na język hebrejski tłumaczonych, wzbu czekując tego rezultatu, rozstrzyga wszel ksynańcem), Goldsztej n zwrócił na się
dza w czytelnikach chęć przyswajania ję  kie kwestje prawne tyczące się żydów, szczególną mą uwagę, swą odwagą i krwią
a przed jego juryzdykcję przychodzące, zimną, a gdy padł komendant reduty, P rozyka europejskiego.
Tak tedy ów 25-letni talmudysta, który w duchu najzupełniejszej sprawiedliwości. ticz, natychmiast naznaczyłem Goldsztej na
zaczął swą. karjerę l i t e r a c k i wydaniem Świeżo zapadła znów taka jeg o decyzja na jego miejsce. P od jeg o dowództwem
pierwszego dzieła w r. 1834, dziś, po pół na skutek rekursu założonego przez żyda garnizon ostatecznie odparł wściekły atak
wiekowej chlubnej działalności, jako 75-let- Garfinkla z miasteczka Dziwins, w powiecie mas tureckich, za co otrzymał odemnie
ni starzec, nie przestaje w obranym kie kobryńskim, przeciw rozporządzeniu rzą medal za waleczność.— Po pobiciu turków
runku dalej pracować. A jakkolwiek pió du gubernialnego grodzieńskiego, pozba pod 4 1 eksynańcem, wziąłem Goldsztejna
ro tego niestrudzonego autora ograniczyło wiającemu go prawa odbudowania zgorza- do głównego sztabu. — 30 Sierpnia, przy
się na szerzeniu nauk w języku martwym, łego je g o we wsi W ierzcholesie domu, na Bobiwszycie, stojąc na baterji, najbardziej
to "jednak zasługi jeg o dla oświaty ogól tej zasadzie, że dom ów stał nie na włas wystawionej na ogień nieprzyjacielski, G.
n ej—z— tego— względu__są_znakomitei że nym je g o gruncie, zatem uważanym być raniony został graDatem w prawe ramię.
on tym językiem łatwy znalazł przystęp wihien~zar^ubro-rt3«hom «-4ylko,__a żydom Na stacji opatrunkowej byłem obecny przy
do umysłu swoich czytelników, że był nieposiadającym dóbr nieruchomych, wedle Nakładaniu mu
zawiązki—gipsowej,— N ie pierwszym, który wyrwał zaskorupionych praw wydanych w Maju r. 1882, poza jęknął/naw et — był prawie wesół. Ze sta
talmudystów, poświęcających całe życie obrębem miast i osad mieszkać niewolno. cji opatrunkowej przewieziony został do
praktykom religijnym i dociekaniom teo Oto, Rządzący Seaofc, zgodnie z opinją^ ^Rafany, gdzie i zgasł. Przez-czas—długiej—
logicznym , z ciasnej sfery jednostronnego towarzysza ministra spraw wewnętrz., de mej karjery wojennej, rzadko zdarzyło mi
kierunku, roztaczał przed nimi szerokie cyzję ową gubernialną uchylił, - orzekając, się napotkać takie nieustraszone męztwo i
kręgi wiedzy, i przekonywał ich, że oprócz że powołane przepisy majowe nie warun- krew zimną, jakie Goldsztejn okazywał
ksiąg rabinicznych, są jeszcze książki świec kowują zgoła, prawa przemieszkiwania ży w obec największego niebezpieczeństwa.
kie, traktujące o naukach wyższych, dają dów we wsiach, posiadaniem tu przez nich Za dług święty sobie uważam tem wspom
cych człowiekowi poznać rządzące prawą nieruchomości, i że przepisy te wzbraniają nieniem uczcić pamięć zgasłego“ .
wszechbytu, siły przyrody, wzajemną za t^lko żydom nanowo osiedlać się po wsiach,
—
Bankier Brodzki w K ijow ie ofiarował
leżność istet stworzonych i nieograniczoną tiie nakazują zaś bynajmniej wydalania na budowę szpitala dla żydów w tem mieście

Z Cesarstwa.

