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N euchd:te l, Bavaix.„ .. Zamość 
KANTON . . 

Dzieje się w Bevaix, w kantonie Neuehu tel w Szwajcarii . . . . Na lewym brzegu je
ziora Neuchatel<>kiego, w pobliżu granicy francuskiej i na wysokości departamentu Doubs, 
Idy trzydziestotysl~czne miasto uniwersyteckie Neuchntel. stolica kantonu tej samej nazwy . 

Tours ctes Prisons, wieża z X-go wieku i - jeśli przejdziemy do porządku nad istnie
niem osad nawodnych z epoki .. . neolitycznej - najstarszy zabytek okolicy , pamięta 
jeszcze pŁerwotną nazwę miasta, która brzmiała ongiś „Castrum Novum", jak świadczą 
najstarsze zapiski. Historia miasta jest zarazem historią kantonu l jego mieszkańców. Od 
rX-go wieku dzisiejszy okręg Neuchatel należał do królestwa Burgundii. W. pierwszych lata.eh 
XJ wieku stanowił - regalissima sedes - siedzibę wdowy po Rudolfie III burgundzkim 
- aż zagarnięty zbrojnie przez Cesarza Konrada II, przeszedł jako wlasność lenna w ręce 
hrabiego Ulrika von Fenis ! jego spadkobierców. Starym zwyczajem germańskim, zmie
niono nazwę miasta na Neuenburg. Krzyżowały się tam oczywiście wpływy francuskie 
i pruskie, nie obeszło się od krwawych na tym lle zatargów. Po wygaśnięciu linii rodowej 
pierwszego pruskiego władcy grodu, zebranie stanów ogiosiło księciem neuenburgskim króla 
Fryderyka I. Układ Schoenbrunn przywrócił miastu francuską nazwę, a na stolec książęcy 
wyniósł marszałka Berthiere . Po klęsce Napoleona, Neuchu tel wróciło pod berło Fryderyka 
.Wilhelma III i to znowu jako Neuenl)Urg. Konflikty francusko-pruskie na terenie Neuch3tel
N<cuenburg znudziły w końcu cierpliwych dotychczas mieszkańców. P owstanie liberałów 
w roku 1848 doprowadziło do abdykacji Fryderyka Wilhelma. Dwudniowe krwawe walki 
zakończyły się klęską, zadaną r ojalistom pod miasteczkiem Bevaix. Zacięta bitwa pod Be
vaix była najlepszym dowodem. że skończyła się cierpliwość opasłych snycerzy I dobro
dusznych fabrykantów koronek . Neuchatel przyjęło ustrój sąsiednich kantonów szwej
carskich. Wiosna 1848 r. była prawdziwie . .. . wiosną, dla miasta i kantonu, który od tej 
chwili rozkwitać począł w wolność i dobro wszelakie. 

Po klęsce Francji ..... 
W dziewiędziesiąt przeszło lat po ostatecznym utwierdzeniu wolności w kantonie Neu

ch3tel, górujące nad miastem wieże raubritterskiego zamku, wzniesionego w XIV wieku 
przez pierwszych lenników pruskich, były rękojmią bezpieczeństwa, gwarantem wolności 
i celem wędrówki ludzi, którym paliła się pod stopami ziemia francuska , przeorana po
ciskami hitlerowskich dział. 

Niewiadoma, czy stara. cudowna wierzba ;: Bevaix, wieszcząca, jak głosi ludowe po
danie . przyszłość kantonu i Szwajcarii, przepowiedziała również przekroczenie granicy przez 
dywizję polską gen . Prugar-Ketlinga. Może uschła od czasów pobytu w tych stronach 
Stanisława Kożmiana, który o niej wspomina, może poprostu nie zdążyła przemówić . .. . . 
wypadki następowały po "'bie tak szybko przecież . . .. 

);'akt p0zostanic faktem, że żo!nierzc polscy stanęli nagle i n1eoc~eK1wante dla abu 
stron na ziemi wolnych Szwajcarów. Przyjęto ich z otwartymi ramionami, jako dzielnych 
bojowników o wolność I . ... tanią siłę roboczą . Kanton Neuch3tel należy do najbogatszych 
okręgów Szwajcarii i cieszy się zasłużoną sławą raju osobistej wolności. Złośliwi turyści 
i hbtorycy po trosze twierdzą, że fama o tej wolności była zawsze przynętą dla przymu
sowyc:h e migrantów z krajów, nt~ cieszących się równie dobrą opinią, a dobrobyt zawdzięcza 
kanton taniej pracy tych właśnie zwabionych wolnością . Polaków w Szwajcarii internowano 
i następnego nieomal dnia rozpoczęli pracę przy wyrębie lasów, budowie szos i drenowa
niu pól. 

Wspomniany wyżej Koźmian w następujący sposób opowiada o spotkaniu z oberżystą 
Christianem Braun w miejscowości Flins: „Na próżnu µowtarzaliśmy mu na wszystkie 
sposoby Polen, Pole, Pologne, Polonais . Nie mógł zrozumieć . Kazał żonie przynieść jakąś 
brudną, zatłuszczoną kartę, która miała niby Europę przedstawiać . Wskazaliśmy mu na 
bieg Wisły . I to nie pomogło . Wreszcie naraz krzyknie! Krakau, K rakau, Warszau, Ostro
łęka i zaczął nas serdecznie ściskać wołając ze wzruszeniem: meine Klopiki, meine Skry
neki . . . " Legenda o polskiej walce o wolność otwierała naszym tułaczom wszystkie drzwi 
i .:apewniała im wszędzie życzliwą i serdeczną gościnę . 

I wprawdzie temperament polskich żołnierzy-tułaczy, tak różny od temperamentu 
osiadłych , ociężałych Szwajcarów, wniósł w spokojne życie gospodarzy wiele . .. po
wiedzmy .. .. dystrakcji, potrafili sobie mimo to zasłużyć na przyjaźń tego narodu, wśród 
którego żyje jeszcze imię Kościuszki dobroczyńcy z Solury, pod którego drzwi Szwajcarki 
znosiły dzień w dzień naręcza kwiecia. I j:e tam n iejedna łza popłynęła po ich wyjeździe, 
to pewne i zrozumiale . .. W ostatnim zbiorze nowel Ksawerego Pruszyńskiego pt.: „Kara
bela z Meschedu" znajdzie, kto ciekawy, wyjaśnienie, na czym polegało powodzenie na
szych żołnierzy u kobiet na obczyżnie . A na ich usprawiedliwienie powiedzieć można to 
tylko, że zdala od kraju , bezdomni. samotni, potrafi li ocenić jak nikt inny, powaby ciepła 
domowe~o , urok' starań kobiecy~~i ·~· ~ ~· ~ooobu bycia tak odmienną od szorstkiej 
dol i zołmersk1e.J. To wszystko b me f:'ił,.W podczas wojny, dążenie do mał-
zenstwa, dążenie do własnego (Io u. l ó ,1i15 .... 

Są rzeczy ważniejsze ..... ,4 flM1. V't<t 1'/:.t. K OUl <jfJ ~ M~ 
„Są rzeczy ważniejsze od najważnie)i!zych . . . kawał polskiej' biedy" . . . powiada autor 

w Jednej z ostatnich scen sztuki. Gdzieś jakiś daleki rodzinny Zamość w cierniowej koro
nie , kolczastych drutów niewoli, gdzieś daleko toczące się boje, skądś z dala, dolatujący 
pomruk dział . . . . Czyż można winić ich za to, że zrywali na pozór lekkomyślnie te ledwo 
zawiązane węzły, aby tą samą drogą, którą tu przyszli, drogą pełną niebezpieczeństw, prze
dzierać się do walczących o wolność oddziałów? Nazwisk Ich nie ujęły jeszcze żadne pa
miętniki , ale poznał ich francuski Ruch Oporu i przyjęli Ich wdzięcznym sercem koledzy 
z czarnej brygady. ze sławnej dywizji pancernej . St. St. 
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