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Wydawnictwo pedagogiczno-Szkoln 

Augusta JesH 

~Y~TEMATYCZNY 
przeznaczony' do pomocy w wy 

DLA. DZIECI OD L~ 

Dotąd wyszry 1tast{pu/qce j, 

A). Z peryodu przedelei 
1 Pedagogika, obejmująca Zasady i Metody mora 

tek. Ze szczególnym względem na potrzeby wychowania domowe 
2. \V)'chowanie dziecku włącznie do lat 6-ciu prze 
3. Świat i dzieci czyli Nauka o rzeczach, wyłożon 

Część I. Najbliź szy światek dziecka (Nauka o 
dzie, Polu, Lesie, Wsi, Mieście i t. d.) z 15-ma tahlicami kolo1·ow(. 
Cena (J"uż w oprawie) 1·S. 1 kop. 80. 

4. Pokój dzieciuuy. Podręcznik w duchu Fl'oeblo 
ków litografowanych, zawierający poglądowy sposób rozwijania 
praktyczne zajęcie odpowiedniemi młodocianemu ich wiekowi ro 
wiastkami, bajeczkami, piosenkami i wierszykami. Cena (już w 

5. . Równianka czyli Zhiór' I,owiastek, do opowiad 
lorowanemi. Wydanie drugie. Cena (już w oprawie) kop. 75; n 

B). Z peryodu elementarne 
ł. ABC czyli Nauka czytania i l)is3nia, wyłożona na . 

mi podług rysunku Andriollego, rysunkami i wzorami kaligraficz 
molit. kop. 60; na papierze zwyczajnym (już w oprawie) kop. 45. 

2. Początki czytania, zawierające: opisy, powiastki, 
w oprawie) kop. 20. (Odbitka z Elementarza). 

3. ~Iała Stylistyka - zawierająca materyały i ~ 
w nauce języka ojczystego. Ozęść I, dla dzieci od lat 9 - 12. WY\. 
Cena (już w oprawie) kop. 35. 

4. Wypisy polskie. - Stopie{\ I. - Z "Wstępem", 
mać należy w czytaniu i wykładzie Wypisów. Wydanie trzecie. 
. 5. 1'Iała Gramatyka języka polskiego. Wydanie ( 

6. 1'Ietodyczn8 gramatyka języka polskiego wraz 
niu pojedyńczem (prostem), rozwiniętem i zdaniu ściągniętem. NaJ 

1. Ar)'tmetyczka dla dzieci od lat 6-9. Wydanie • 
8. Arytmetyka Kurs I, obejmujący cztery działania 

mi i dziesiętnemij na podstawie rachunku pamięciowego. Wydan 
9. Gieografia, Kurs I, dla dzieci od lat 9 - 12. Z 

(już w oprawie) kop. 50. 
10. Świat i dzieci (Nauka o rzeczach). Oiąg dalszy: 

Część II. N a u k a o z w i e r z ę t a c h i roś l i n a c h. Wyloż01t 
blicami kolm·owanemi. Dla dzieci od lat 7-10. Wydanie drugie l 

n. Część Ul. N a u k a o kra j a c h i l u d a c h. L. 
lat 10 - 12. Cena (już w oprawie) rs. 1 kop. 80. 

D Z i e ł a r e I i g i j n e. 
•• Brodzir'lski Kaź. Dzieje St, rego i Nowego Testamentu. Wydanie 

niami, przez ks. K. B. (ł"rabowskiego, 2 tqmy kop. 75. 
2. JJon'manown z 'I'arlskich Xlem. Pismo Swięte objaśnione uwagamI 

z dwoma stalorytami, w ozdobnej oprawie w płótno angielskie, ze zło 
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~WIA er l' DZIECI 
CZYLI 

N łJKJl RZEfJZJlfJU 
WYŁOŻONA NA PODSTAWIE NAUKI POGLI\DOWEJ, 

obejmująca w czterech oddzielnych częściach: 

I. Najbliższy światek dziecka.- n. Naukę o zwierzętach i rośliuach.- III. Naukę o krajach i ludach. 

IV, Naukę o zjawiskach przyrody i wynalazkach. 

CZĘŚĆ III. 

NAUKA O KRAJACH I LUDACH 
(z 17 tablicami kolorowanemi) 

d l a d z i e c i o d l a t tO d o 12 

opracowana przez S. 

SZYM).. NÓW-KLAS?;l' DR 

SZKOŁA PO WSZ. 
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W ARSZA W A. 

Nakładem Księgarni Stanisława Arcta w Lublinie. 
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,Ro3BO.lrenO II;easypoIO 
BaplllaBa 30 Hon6pK 1876 1'. 

n 1. 

Druk E . Ski wskiego ulica Elektoralna N. 28. 
/ 

DO RODZICÓW, NAUCZYCIELI I KRYTYKÓW. 
iniejsza ksją~ka jest ,trzeci fl! częsc J fl! podręcznika do nauki poglądowej, przez Ś. p. 
Jeskego nazwallego SWil1L 'j lIzieci czyli Nauka o Rzeczach. Przeznaczoną .iest dla ta

. kich dzieci, kLóre j aż są przypuszczalnie obezna,no z clldema pierwszemi częściami. 
Wiadomo jednak, że przy kupowaniu i ui.ywaniu ksiąi,ek dl a ozieci, rodzi ce niezawsze trzymają 
się wskazanego przoz autorów porz!):flkn i systomll nfl.SlępstlVa: może więc zdarl~yć się, Ż'l jedni 
.1 rodziców poprzestanf): na cz ęści pierwszej, inni kl1pią dla dziach tylko część rlrngą;, a. niektó
zzy może odrflZt1 będf): wolel i dać (1ziecku niniojszf): czę~ć trzecif!:. 'rrurlno także spodziewać się, 
że śc i śle b~dą prz~z rodziców prze~trzegano wskazówki (lO do wieku, fila którego przeznacza 
s i ę tę lub ową książkę: chocicż więc niniejsze rl z i eło ma sŁużyć dla. dzieci sto tmkowo starszych -
od jat 10 do 12 - zdarzyć się jodn!1K może, iż rodzice z,echcą go uży6 dla mlod, zych. IN myśl 
ś. p. Jeskego, odczytywanie clzieciom ksii);żeczok p. n. "S wiat i D7.ieci" powinno być początkiem 
nauki j zfl.stąpić panuj ~cy dotychczas iostosowny zwyc7.aj zapęcl7.itUla dzieci rlo abocitdła 
i nanki czytania, bez względu na Lo, że 'czytanych wyrazów jeszcze poc7.ątknjące dzieci prawie 
nie rozumieją. Cl:odzi więc o to, ażeby nn.jprzód rozwinąć i zbogacić umys,1' d7.ieclm, rlać mu 
?;[tpas zrozumiałych i jasnych pojęć i, co za tem idzie, wymzów, oprowadzając je po naj bliższym. 
a następnie i po dalszym świecie, zapoznajf):c, prl. pomocy tablic obrazkowych, z przedmiotami 
i potrzebami codziennogo iyci ft, z płodami, zjitwislmmi i osobliwoRciami kraju własnego i stron 
obcych. Ukończywszy tę wędrówkę, dziecko już z J'atwością pojmie na,ukę czytania, odbędzie 
jćj m07.o1y i będzie rozllmia~o prawie wszystko, co czy La. Taka jest łUSZWl i pra\ dziwa za ada 
ś. p. Jeskego, :tle, oczywiście, stosuje się ona tylko d? ~ęśc i pierwszćj, pomieszc7.onćj w liczbie 
podręczn ików peryoc1l1 przedel mentarnego (dla dZlBC~ o~ lat 5 do 7). CZp':~ć druga, zawiera
jl"lca zasadnicze wiadomuści 7. zoologii i botaniki, figurUje JUż l?omiędzy ksi~r~kami peryodn ele
ni entarneO'o niższego (il la dzieci od h t 7 Jo 10), po "abecadZIl'ilw ', obok "gramatyki", ,.siylisiykz", 
"rnaZ~j a1;tmetyki" i " geogra'fii", a więc przeznaczoną jest dla clzieci już czytać ulIlifJjąc}ch i ma 
na celu oswojenie ich z prawchiw l); nauką, cho ć jeszc.ze lekką i poglądową, 31 iuż powoli conl.Z to 
systematyczniej s zą i pow91.ni ejszą. Pozosta{e dwie c7.Qści "Świata i Dzieci"--'trzecia i czwarta, 
których opracować przedwczesna śmierć ś. p. J e, J emu nie clozwoliła, jako przeznaczone dla 
d7.ieci jeszcze starszych (o el la!; 10 do 12), oczyw i ~cie powinny stać już na granicy pomiędzy 
ni żi;zymi wyższym peryodcm element.amym, w którym jur. chi cko, naler.ycie wskutek nabycia 
wiadomości przygotowawczych uzdatnione i pl'zyspos0bione, odbywa kurs nauk sy tematycznych. 
Picrwsza część JUusi być o!lczylywana dzieciom, clrngą; nrtl ży odczytywać z dziećmi, a irzeci1!! prze-
ważnie już same tlzieci otlczytywać będą· . 

Niniejsza wi ęc książka, stanowiąca część trzecią "S wiata i Dzieci" zawiera, według 
planu Jeskego, wiadomości o l{rajach i ludach, to jest krótl i opis r07.maityG:h kraiów, po
cząwszy od własnego, i zamieszknjących ti1l'n że narodów, a także ważniejszych osobliwo' ci 
natury i sztul i, na św i ecie bożym tn,k obficie napotykanych. Poniewar. piszący książki, do 
praktycznego użytku wzczDaczone, muszą rachować s i ę nietylko z wJ'a 'nym planem i zamie~ 
1'Zo11yl11 celem, uważałem wi ęc za koniec,me przypomnieć powyżBj w krótko~ci pIau i za,sady 
ś . p. Jeskego, w my~l którego niedokończonfl: przezeń pracę podj ą~em, a także możliv. e zbo
czenia w praktyc~mem nini ejszej książki używanin. Mając obowiązek wyjaśll ić uklad, uspra
wiedliwi ć metod ę i nać wyczerpujące wskazówki co do sp sobu 111.ywauia niniejvzej książki, 
7.acznę od uwydatnienia trudno' ci , które właśnie z przytoczonych powyżej warank w wyply
nę~y: te postużą do zroz;umienia układu k iążki, a w razie potrzeby, może.i niektóre jej bn.ki. 
llsprawiedli wią· 
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. T~k więc popierwsze, wzgląd na wzmiankoyvane powyżej możliwe zboczenia od wytknię-
te) koJeI następstwa w używaniu trzech części "Swiata i Dzieci" zmusił mnie do nadania ni
niejs~ej książce cech samodzielnej cafości. Nie mogąc tedy być pewnym, czy ta czę ~ć trzecia 
będzie używaną zawsze tylko po dwóch poprzednich, zawar,tem w niej wiele rzeczy i obja
śnień, ~tóre już w owych dwóch częściaeh się znajdują, a mianowicie przy opisie budowli, 
przedlI!-lotów domowego użytku, zwierząt, ptaków i gadów. We(Uug mego bowiem zdania, 
w.s~ell{je odsyłacze i odwo~ywanie się do innych książek, choćby nawet organiczną nicią z ni
meJszą związanych, w dziele pedagogicznem są szkodliwe i do celu nie prowadzą: jeżeli 
dziecko posiada już wiadomości, które powtórnie napotyka, to nie zaszkodzi, j eśli je raz jeszcze 
przeczytawszy, lepiej sobie w pamięci utrwali; jeżeli zaś pierwszych dwóch części nie zna albo 
d~neg? szczegółu zapon~niało, to z pewnością nie będzie go szukało gdzieindziej, a nawet 
me zajrzy tam może am matka, ani nauczyciel. 

. .Powtóre, przypuszczenie, że książka może być używaną dla dzieci młodszych, niż dla ja-
kICh Jest przeznaczoną, musiało być także wzięte w racbub~ . 'l'rafiają się dzieci mniej lub 
bardziej rozwinięte; zresztą, ubóstwo kupuj ących rodziców, którzy może, z trzech cZQści jedną t,ylko 
nabyć będą mogli, otrzymanie książki w podarunku, wybór tej mianowicie, która. się najwi ę
kszem bogactwem treści odznacza - jednem słowem tro,f, w najrozrnaitszych postaciach, może 
dać niniejszą pracę w ręce młodszym dzieciom. Dla tego usiłowa;tem, ażeby ta ksi ążka była 
j~k najpl'z}'stępniejszf!. tak co do stylu, jak i co do treści: pisząc dla d7.ieci od lat 10 do 12, miałem 
ciągle przed oczami skalę pojęcia, włnściwl): wiekowi nieco młodszemu i mniemam, że to da
leko lepiej, gdyż chroni od górności, pednntycznej drobiazgowości i erudycyi, które są naj
większemi wadami w dziełach dla dzieci przeznaczonych, a których ustrzedz się nie,łatwo, 
zwłaszcza w książce tak bogatej treścią, jak niniejsza, jak o tem przekonywają niektóre nie
mieclde prace w tym rodzaju. Bacznie się strzeglem, ażeby o czemkolwiek nie powiedzieć 
za mało: wolałem raczej całkiem pominąć niektóre rzeczy podrzędni ejsze, niżli zbyć je niezro
zllmiałą lub niewystarczającą wzmianką. Każdemu pedagogowi z doświadczenia wiadomo, że 
granica pomi~dzy gló\Vućm i podl'zędnćm niezawsze bywa wybitną; mniej jeszcze wyraźną i bar
dziej względną jest linia graniczna pomiędzy za wicie i za malo-wynalezienie owego środka, 
pedagogicznego jusj,e-milieu, do którego nic dodać i od którego nie odj ąć nic można. Określone 
'/, góry ramy i zakres książki i bogactwo przedmiotu powiększyly w danym razie tę trudność; 
czy i o ile zdolalem ją przezwyciężyć-sąd nie do mnie należy. W ogólności trzyma.tem się tej 
zasady, ażeby przedmioty i wyrazy, o których przypuszczałem, że mogą być umysłowi dziecka 
obcymi, obja~niać i tłómaczyć przy pierwszel11 icb m~yciu, co stosowa,łem nietylko do terminów 
i wyrażeń geograficznych, etnograficznych i dziejowych (!lp. port, półwysep, rasa, kasta, cesar
stwo, rzeczpospolita i t. d.), 41e i do wszelkich innych (np. okręt, ma.rynarz, kompas, poeta 
i t. p.) . 

Potrzecie, należyte ogl'll.uiczenic i nstosunkowanie tJ'eści stanowiło wi~kszą jeszcze trudność. 
Wypadało dobrze zważyć, co ze sfery nauk specyalnych miało wejść w zakres niniejszej książki 
i jaki miał być jej stosunek do podręczników specyalnych historyj, geografii, przyrodoznawstwa 
i t. d. Encyklopedye dla dzieci byłyby niedorzecznością i nie mają racyi bytu, a jednak ogólny 
tytuł niniejszej książki-Nauka o krajach i ludach-brzmi całkiem encyklopedycznie. W każ
dym razie, osnową tej pra(y miały być geografia i etnografia, w głównych zarysach, opowie
dziane niby w podróży po świecie, przy opisaniu ciekawsz)' ch zjawiSK natury i dziel ludzkich, 
wyobrażonych na rysunkach. 'l'ablice dostarczyJ'y wątku i ram-dostarczyły, że tak powiem, 
szkieletu, który trzeba było wypełnić i ożywić. 'I'u wypada mi powiedzieć, że z powodu znacz
nych i kosztów wykonania tablic w kraju, zostały one wzi ęte z obcych książek obrazkowych 
tego rodzaju, i w odpowiedniej ilości dobrane, uporządkowane i odbite zagmni cą. 

00 w tych tablicach zbyt surowy i wymyślny krytyk znajdzie do zganienia nie moja rzecz o tem 
się rozszerzać: powiem tylko, że niniejsza książka nie ma być ani kompletną geografią., ani wyczer-
11ującym opisem podróży, ani encyklopedycznym obrazem świata. Tablica, przedstawiaj ąca rzeczy 
polskie, jest oczywiście , oryginalną, rysunku p. Gersona. W opisie tej tablicy usiłowałem podać dzie
ciom jak najwięcej najważniejszych wiadomości: korzystałem więc SKwapliwie z praw asocyacyi po
j ęć, nawet dalszej. Dla tego to np. we wstępie ogólnym znajdują się wiadomości o dawnej Polsce; 
we wzmiance o Sobieskim są także wiadomości o innych królach; w życiorysie Kochanowskiego 
czytelnik znajdzie wzmiankę o sł,twnych męiaeh złotego wieku Zygmuntowskiego; przy opisie 
Krakowa wspomniane Gniezno i Warszawa, a w ustępie o Tatrach znajdą się i św. Kunegunda 
i Wieliczka i t. d. 00 się tyczy wpJ:ywu gotowych już tablic i dziel niemieckich, z których 
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wzięte zostały, na opracowanie niniejszej książki, to ~pływ ten mało był ~rępujący: z książ~k 
niemieckich wziąłem bardzo niewiele, a większą częśc opra?owa~em orygm,allll~; z obrazkow 
zaś podrzędniejsze 7.byłem kilkoma słowy, a przy innych wtr~Clłem czasem cos takIego, co uwa· 

. żałem za potrzebne, choć na tablicy stosownego wizerunku m~ma. . ... . 
Ponieważ starałem się, ażeby opis każdego obrazka ~ył Jak naJdokładmeJ~zy, I a~e?y zara

zem nieznacznie rzucać w umysły dzieciece ziarna rozmaitych potrzebnych wladomoscl przeto 
w niniejszej książce, oprócz op~sów czysto: że tak powiem, pod.r~żniczych, oprócz w~a~omości, ?i
storycznych, wypad~,ło potrąc~ć o sztuki pi~kne (np. przy OpISie Alhambry, pO~~lkow gl:ecklCh 
egipskich), poruszy.c , mytologlą (np. 'przy wlzerun~u ~,e,usa , na ~abl. x~r I w 0rlsle In~yl Tab!. 
XV), niekiedy ~lwaz.ałe?:L llawet za mezbędne po"ned~lec słow ktlk~ ? Ulzą,dzem!tch pol!tycznJ:c~ 
(parlament angielskI, rOZlllCa. cesarstwa od królestwa I rze?zypospohteJ ). Ozas~m z k~llleCZ,n?SCI, 
dla wyjaśnienia rzeczy wypadło wkroczyć w dziedzinę objętą programem z~m~e~'zoneJ OZęS.Cl IV 
Ś~viata i Dzieci, mającej traktować o odkryciach i wyna!azkach: t~k .szCZe~OlllleJ. prz~ TablICY II 
(Zeglarstwo) Tab!. nI. (Machiny pnrowe), XVI (OdkryCIe AmerykI) I w.wJelu pOJ.edync~ych us~ę~ 
pach. 00 do żywiołu histor'ycznego, skwapliwie wprowadzałe.m wszędZie zasadmcze wladomoSCl 
historyczne, gdzie tylko było można i gdzie wypadła tego mezbędIl~ potrzeba, dla dokładne~o 
pojęcia. kiedy i w jakich okolicznościach żył ten lub ów mąż ~nakomlt? ~np. Jan ~o~~~nows~l), 
w jakiej epoce i przez jaki naród wytworzone zostały rozmalt.e pommk.l. .SzczegolmeJ w opISIe 
tablicy polskiej usiłowałem pomieścić jak można najwięcej wlad?n:oścI hlstoryczny~h.. Gdyby 
kto chcia~ zebrać wszystkie rozrzucone tu i owdzie szczegóły d~leJow~, złożyłaby ~!ę ICh ~pora 
wiązanka: dzieci z niniejszej książki już się nieco dowiedzą z historyJ. powszechn~J o wOJn.a~h 
perskich i o Atenach, o cesarstwie rzymskićm i jego upadku, o podbOjach .tureckICh, o wOJn~e 
amerykańskiej, o N apoleoni~ I-~ i t .. d:, że nie mó~ię ju~?, rzecza?h polskICh, w op.r,acowanlU 
których starał'em siQ dotknąc naJważmeJszych punktow dZleJow. krajowych. 'po długiem waha
niu się, zaniecbalem jednak pierwotnego zamiaru-umieszczem.a osobnlch hlstorycznyc~ prz~
glądów, które wykazywałyb.y koleje, jakie ka~~y kraj p.rz.ec~lOdzll: Takle przeg~ąąy, cbocby na]
krótsze, z konieczności mUSiałyby wprowadzlc do kSlązkl, oprocz mnóstwo l.llllOn ~las?-y~h, 
mało jeszcze znaną dzieciom terminologią: historyczn~ i inne rzeczy, ~ymagaJące obJaś~lema, 
wskutek czego nietylko objętość książki przewyższyłaby zakre~lo.ne roz!Dlary, ale stałaby Się .ona 
istotnie-czego najbardziej obawiam się-przeJadowaną: treśCią I r?ą7.aJem. encyklo~ed;Y1 czylI, co 
na jedno prawie wychodzi, chaosem. Uznałem więc za pożyteczmeJsze WiadomoścI hIStoryczne, 
w postaci bardzi.ej s.y~~ematyc~nąj i za~krąglo~ej, P?zostawić do os~bnego elementar~eg~ k~rsu 
historyi. Nieco lna?z~J .Po~.tą:pl.łe.m z. 'Y}~dOmO~Claml geograficzneml. Us~o~unkowame .zywlO~u 
geograficznego w nmle]szeJ kSlązce I Jej, ~ameJ do el~me~tarnych. rOdrę,czmkow,.geografil było
wyznaję-jedną z największyc~ trudnosc.l. T~·zymal.ą~ ~Ię ?owy~e~ wylusz~zoneJ zas~d~, według 
którój niemal wszystko, o czem WSpOl?IIl~ Się . w nlllleJs~e), ~s~ązce, m~slałe~ uwazac ~a nowe 
i nieznane dzieciom, nie mogłem pommfJ:c takich np. obJasm~n, co to Jest poł.no~, zachod, etc;, 
co to jest port, półwysep, bieguny, międzymorze i t. d" a pon~ewaź ? geografiJ nl~po~obn~ ~o
wić bez globusu i mapy, wJ:'~~dało więc ?bjaśnić jak jedno ta~ l. ~ug;le. ~ ~dto, pan;lIętają:c, ze ~y
wiół geograficzny naj bardzIe] może nadaje cechę naukową nlllIeJSZeJ k~ląz~e, uw~za~em z~ .me
zbędne dodać do każdej ta?licy ~'ótki opi5 ~r.aju lub ~zę~ci. ś:wiata, ~awlera~~cy naJPotrzebmeJsze, 
jak w zwią:zku z obrazkamI zostające" tak I lIln~ na)wazmeJs~e wladomosc~ ge?graficzIl:e, etno
graficzne i parę sta~ys~yczllych. O~olnego OpiSU E~r?py me:~ałem.' gd~z mmemam, ze .?atwo 
go będzie samym dZIeCIom I nauczycIelom złożyć z OplSOW kl~aJ.ow .poJedynczy?h do 9 tab~lc .do
danych (od IV do XII), a w razie. p.otrzeby, uzupeJnić w~adomosc!aml. o tych Jn:a)ach ~uropeJsklC~, 
które w niniejszej książce pomlmęte zostały. Krótkie zebrame Wla~O[!lO~Cl o krl\]ac.h euroR~J: 
skich podane jest zresztą w j~d~ym.z tematów, o kt?rych prz~zn~czenlU I uzytku . pOWI m mzeJ . 
00 innego opisy innych CZęSCl. św~ata: ka~da.z mch zaJm~Je Jed.ną t~l~o t~bltcę (Af~'yka ,wy
jątkowo dwie)? przy ka~d~j W~ęC.I zost~ł umieszczony Opl~ całej C~ęSCl ŚWiata,. a po]edyncz.a 
Jn-aje, z wyjątkiem pOCZęSCI Ohm I IndYI, zostały tylko pokrotce wzmiankowane, l to tylko naJ-
ważniejsze. . 

Ogólne te opisy mogłyby wydać się, na pierwszy rzut oka, pogwał~emem n;tetody po~l~
dowej, a umieszczenie ich na pocz1tJtku, nie zaś na końcu, jako stresz~zeme, pozorm~ sprzeCIWIa 
się metodzie syntetycznej, prowadzącej od szczegółów do ogółu, me zaś odwrotme .. Dla wy
tłómaczenia się z tej pozornej niekonsekwencyi, przypomnę tylko, że bez S'lobusu i map (Jak to wy
rażono we wstępie 'do Tablicy IV), użycie niniejszej książki, jeśli nie ma być zabawką:, lecz 
nauką, jest niemożliwo . Gdyby kto zarzucił, że niniejsza ksią;żkn, ażeby była kompletną, po-
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winnaby zawierać i atlas, na to możemy odpowiedzieć, że taki dodatek niepotrzebnie powię
kszyłby obj ętość i cenę dzieła, gdyż w biblioteczce szkolnej każdego dziecka w tym wieku, z pe
wnością znajduj e się zbiór kart geograficznych. Globus i atlas poprzedzaj ą więc tablicę obraz
kową i służ ą za materyał poglądowy do opisu geograficznego, jak obrazki tablicy do ich opisu. 
Ztąd już także wynib, że ów opis geograficzny powinien poprzedzlLć resz: tę opisów czyli że 
ma być wstępem, nie zakończeniem. 

Wynika to jeszcze i z innych, niemniej ważnych i, jak sądzę, logicznych względów. Z po
wodu mianowicie różnorodności i bogactwa treści, poprzedni ogólny rzut oka na całość, te 
sz czegóły zawierającą, staje się niezbędnym: tak np. obrar.ek przedstawiający jazdę psami ('fabI. 
TV), wymaga już poprzedniej wiadomości o azyjatyckich posi adłości ach Rosyi-wiadomości, 
które tylko przy tym obrazku przytoczone, byłyby albo niedokładne, albo za obszerne. Podo
bni eż grupy włośc i an polskich z różnych okolic kraju ('rab1. V), wymagaj ą już niektórych wia
domośc i o tych okolicach, gdzie Jeżą i do kogo teraz należą, albo np. IJpis groty Fingala (Tab1. VI) 
nie może obejść s i ę bez wzmianki o Szkocyi i jej położeniu, co już będzie zrozumiałem dla 
dziecka z tego, co podano we wstępie o częściach składowych Wielkiej Brytanii, a mówiąc o Szeks
pirze nie szkodzi już wiedzieć, co to za język ang'ielski, w którym ten poeta pisał, i t. p. We 
wstępie geograficznym są także i takie wiadomości, których ani na tablicach, /l.ni nawet na 
mapie niema, jak np. wiadomości o liczbie mieszkańców, ich religii, zajęciacb, o cbarakterze 
narodowym, o urządzeniu kraju i jego stolicy. Mniemam, że to wszystko dla dzieci tego wieku 
jest koniecznem, a nie może mieścić się gdzi~ind7.iej. jak we wstępie. Nakoniec opis ogólny 
i dla tego nie mógł być umieszczony przy końcu, że już to będąc opartym na mapie, jako na swoim 
materyale poglądowym. już to zawierając wiadomości ogólne wzrniakowallych kategoryi, nie jest 
on streszczeniem opisu obrazków, opartego na rysunkach tablicy, a więc nie jest i być nie 
może syntetycznem zebraniem poprzedza:iących wiaiomości : zebranie to czyli st.reszczenie jest 
podane w pytaniach, uIT).ieRzC'zonych przy końcu opisu każdej tablicy. 00 innego np. w pierwszej, 
elementarnej częRci "Swiata i Dzieci": tam opis ogólny jest tylko streszczeniem poprzednio 
podanych szczegó.lów, a więc jest ezystą syntezą. 1'ak np. przy opisi,e tablicy rysunkowej wyo
brażającej nauc7.yciela, uczniów w klasie, gimnastykę, i t. d. (Jeske Swiat i Dzieci Ozęść 11'abl. 
4), możnaby najprzód opisać każdy przedmiot z osobna, a z tego potem złożyć opis całej szkoły. 
Możnaby tu nadto przy opisie ograniczyć się metod!): ściśle poglądową i przeważnie kateche
tyczną według pytań: co tu widzisz na obrazku? jak ubrany jest nauczyciel? 00 ma w prawej 
ręce, a co w lewej? na czem siedzi? co znajduje s:ę obok niego? i t. d.-jednćm słowem możnaby 
nie powiedzieć nic więcej nad t.o, co znajduje się na obrft7.kach. Taka metoda byłaby ściśle 
i bezwzględnie synteLyczną i poglądową, ,le dość rzucić okiem na str. 25 wzmiankowanej I -ej 
Ozęści, ażeby przekonać się, że nawet i tam Jeske nie trzymał się t~j ciasnej, a gdy się jej n!\'
dużywa, nudnej i uchej mf'tody. W części II-ej jest więcąj pod tym względem swobody, 
a jeszcze więcej w niniejszej Ozęści III-ej: tu obrazki, jak to już powiedzieliśmy nieraz, słu
żyły tylko za punkt wyiścia, a zarazem za punkt oparcia, przykuwający dziecko do przedmi otu. 
Metoda syntetyczna jest dobrą, ale bezwzglęrlne i wyłQ;czne jej panowanie niezawsze i nie we 
wszystklem może mieć miejsce. W praktyce pedagogicznej rzadko można zastosować czystą 
syntezę bez uciekania się do analizy: najlepićj i naj użyteczniej kombinować obydwie metolly, 
~ącząc i uzupełniając jedną przy pomocy drngiej, co przychodzi Lem łatwićj, że w gruneie rzeczy 
niemasz syntezy bez analizy, ani analizy bez synLezy. Oprócz tego, mu 'zę jeszcze i to dodać, 
ze moje opisy nie sf!: takiego rodz,~ju, n.żeby już nic do nich dodać, ani ująć nie było można: 
owszem, rodzice i nauczyciele, a nawet same dzieci, mogą je uzupełniać z innych źródeł, jak 
o tem mówię w }Jouiższćj przedmowie do młodych czytelników, a zapomni eć lub opuścić to 
i. owo nie będzie grzechem Hmierteluym. Dla tego i układ "streszczeń " i .pytań przy końcu każ
c18j tablicy, nie jest ani drobiazgowy, ani pedantycznie wyczerpujący: pOlmeszczone tam są tylko 
punkta ważniejsze .. Od czasów Pestalozzego i "Y praktyce peda,~ogi~7.n~j .i~k ?ajszers~e :(>ole, 
kosztem przymusu 1 pedantyzmu, należy zostawIĆ swobodzie: o tej naJwazmeJszeJ zasadZie mgdy 
pedagogom zapominać niewolno-indywidualność dziecka i inne względy, dostępne dla bystre
go oka wytrawnych nauczycieli, jest najważniejszą skazówką przy używaniu każd{)j bez wyjąLku 
książki sz:kolnej, nawet arytmetyki lub katechizmu. 

Uwydatniwszy rolę, zakres i znaczenie rozmaitych żywiołów w tćj książce, a zwłaszcza 
pierwiastków historycznego i geograficznego, a w zwi~zku z tern wyłuszczeniem dotknąwszy 
i metod.v, której trzymalem się w układzie niniejszej pracy, dodam jeszcze słówko o pierwiaf,t~u 
etycznym, czyli moralnym. Stara to i znana oddawna zasada, że wszelka wiedza powinna me-
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tylko bogacić umysł , ale także kszhL.tcić serce - nietylko rozwijać rozum, ale także wyrab i.ać 
charakter. Pierwiastek moralny nadaje ponętny, a do młodoci anych serc tak żywo przemawIa
jący koloryt uczuciowy nawet suchym i w gruncie nudnym opisom. Pożądaną jest przy tem rze
czą: unikać suchego i roz:wlekłego moralizowania: rzucona tu i owdzie trafna i przemawiaj <]:ca do 
serca uwaga nal eżycie oświetli przedmiot i wzbudzi sLosowne uczucia w młodych czytelni
kach, na takie wpływy czu~yeh, wrażl iwych i przenikliwych. W niniejszej pracy nie zaniedba
J'em t'Lkich uwag, jak np. mówiąc o Robinsonie, o walce byków, o starożytnych Grekach i Rzy
mianach, o Niemcach i Francuzacb , o ni ewo lnictwie, o Stanach Zjednoczonych i czerwono
skórych Indyanach i t. d. 'fu nal eżą także wprowadzone przeze mnie krótkie charakterystyki 
narodó\>t. Z tego, co powiedziaJ'em o układzie ksi a żk i, wynik aj ą już i główne wskazówki wzglę
dem jej używania. Niech dzieci, ogl ą,dając mapy"! obrazki, odczytują sobie odpowiednie opisy; 
niech pod ki erunki em rodziców i nauczycieli , jC7,eli to o każe się potrzebnem ze względu na ich 
wiek i rozwój umysłowy, uzupeJ'niają sobie te wiadomości z innych źród eł ; na tępnie niech to 
jednym ciągi em , wedJ'ug podanych pytań , opowi adaj ą i odpowiadają; wreszcie niecb streszcza
ją ustnie i na pi śmie nabyte wiadomości w innym porządku, do czego po łU 7' ą im dodane przy 
końc u książki temata. Mniem am, ż e takie ćwi l' z cnia s~ pożąnane i konieczne, a dla dzieci star
szych-od młodszych nie należy icb wymagać-przytitępne i niezbyt trudne, zwłaszcza przy uła
twieniu i WSk,Lzówkach ze trony nauczycieli. Krótki wyciąg na pismie ułatwi ogólne powtó 
rzenie ustne, po którem zno wu może nastąpi ć ju ż por~ądniejsze wypracowanie piśmienne-ważne 
ula wprawy we władaniu j ~zyk iem. Raz wi ęc powtórzeni e ustne powinno poprzedzać piśmienne, 
to znowu-odwrotnie. Sz zegółowe \yskazówki pmktyczne w tym przedmiocie, jako względne 
do wieku, uzdolnienia dzieci i czasu, którym rozporządzać mogą, będ[~ j uż rzeczą nauczyciela. 
Podobnież do nauczyciela nal eżeć będ7.ie oznaczen ie, na ile ćwiclIeń ma być podzielony każdy 
temat-niemasz bowi em koni e.czności uwa7.ać li czbę tematów za liczbę ć wiczeń-równie jak 
i oznaczenie czasu, potrzebnego do przestuc1 yjowania każdej tablicy. Kierow.p.ictwo nauczycieli, 
(albo należycie uzdolnionych rodziców) w każdym nLzie jest niezbędnem: żaden bowiem pod
ręcznik , naw eL dl a stars7.ych uczniów (cboeby i dla młod zieży akademickiej ), nie I\astąpi eałko~ 
wicie i nie uczyni niepotrzebnym kierownictwa, udziaJ'u i wskazówek nauczyciela. 

Roztrząsnąwszy tak szczegó:towo zakres, cel i układ niniejszej pracy, co do reszty, j u ż od 
sumiennej i kompetentnej krytyki, której zadanie sam niniej sz ą: przedmowf): n~atwiłem , oczekuję 
orzeczenia, w czem wyłuszczonc powyżej poglf):dy są w'ldliwe, albo też w czem wykonanie po
ll1ys~u nie zgadza :;i ę z uzasadnionem powy ż.ej pojęciem o tefi, jakf): powinna być podobna. książka. 
Wspomnę tu jeszcze tylko o ko rzyściach, które !la m Łodocian)'ch czytelnikó w powinny sp~ynąć 
z czytania tej ksi ążki , a których dla nich z serca pragnę: i tu także wtaściwie stre z czę tylko raz 
jeszcze rozrzucone w tej całej przed mowie uwagi. Spodziewane te korzyśc i są nasiępuj!}ce: 

1. Zbogaceni e wiedzy poż.Yte cznemi wiadomościam i . 2. Przygotowanie umysłu do syste
matycznego i specyalnego wj7 kJ'adu nauk, majf):cych za przedmiot świat i to wszystko, co się na 
nim znajduje. 3. Uwielbienie dla botl kićj p o tęg i , m ąd rości i dobroci, obj awi ll.j ąr.cj si ę w cudach 
natury i w całem urządz o nin ziemi. 4. Podziw d1& wielkich d", i eł ludzkich i dla wi elkich mę
żów-ztąd zami ,łowanie l u d lIko ści j pracy fin jój korzyść. 5. Zam iłowani e cnoty i szlacbetnych 
c1.ynów, daj ących spokój i nagrodę , a obrzydzeni e zły ch postępków, sprowadzaj ących nieszczęści e 
i karę . 6. Kształcenie się IV mowie oj czystej przez porządne czytanie, poprawne opowiadania 
i ćwi czeni a piśmienne. 

Pisałem w Wm'szawie w lipoz~ 1876 J'. 

A u T OĘ· 
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D O M Ł O D Y C H C Z Y T E L N I K Ó W. 
acie oto, dzieci, tr7.flcią część swego "Świata". Pierwsze dwie częsci musiał ~awsze 
wam czytać, objaśniać i opowiadać ktoś starszy; teraz zaś jesteście już starsze i ro
zumniejsze i możecie czytać same tę oto książkę, którą wam daję. Niektórzy z po

między was ni ebardzo mogli dawniej zrozumieć to wszystko, co zawierało się w pIerwszej 
i w drugiej książce; ale teraz, jako rozumniejsi, będziecie mogli nawet sami odczytywać i ob
jaśniać młodszsm dzieciom obsdwie pierwsze książki, pokazywać i tMmaczyć im zawarte 
w nich obrazki. Uczyliście się i nauczy l iś cie si ę już dużo z różnych innych książek, od rodzi
ców i nauczy cieli: będ'liecie więc mogli , c7.ytając i objaśniając m.łodszym dzieciom pierwszą 
i drugą część "Swiata", powiedzieć im nawet wiele innych ciekawych rzeczy, których nauczy
li śc i e się zkądinąd, a których tam niema, albo obszerniej objaśniać to, co tam tylko po.krótce 
jest wspomniane. Sądzę więc, że nieraz jeszcze weźmiesz do ręki, młody czytelniku, książkę, 
która ci sprawiła tyle przyj emnoRci i pożytku, a odczytując ją nieraz nanowo od samego po
czątku i rozpatrując obrazki, z łatwością sobie przypomnisz, czego się dawniej z tej książki 
i z tych obrazków nauczyłeś. Przypomnisz sobie nadto to wszystko, co widzia~eś pięknego 
i czego doświadczyłeś przyjemnego wtedy, gdy z braćmi lub siostrami oglądałeś poraz pierwszy 
obrazki, gdy rodzice lub nauczyciele odczytywali tobie i objaśniali to, co napisano w książce. 
Spodziewam się, że nie , poprzestawałeś nigdy na samem oglądaniu obrazków: z pewnością mu
siałeś zapytywać, <t. potem sam opowiadać i objaśniać sobie samemu i innsm dzieciom. Tym 
sposobem uczyłeś s ię spostrzegać, porządkować swoje myśli i wypowiadać je jasno, rozumnie 
i poprawnie, r.zysto po polsku. Ozy tając tę trzecią książkę, będziesz postępował, bezwątpIenia, 
tak samo; książka ta dosLarczy ci nadł'ugo przyjemnego i pożytecznego zaJęcia. Będzie tu bo
wiem bardzo dużo do zapytywania i objaśniania; niejedno można będzie uzupe~nić szczególowo, 
dodając wieje rzeczy, o których w książce znajduje się tylko krótka wzmianka. Do takich uzu
pełnień podadzą ci sposobność już same obrazki: oglądając je, z pewnością zechcesz wiedzieć, 
jak najwięcej szczegÓ<l'ów o tern wszystkiem, co się na nich znajduje. Oiekawość twoja z pe
wnością będzie zaspokojona, gdyż rodzice i nauczyciele, widząc, jak chętnie uczysz się rzeczy 
pożytecznych i wiedząc, że już przy czytaniu pierwszych dwóch książek umiałeś zadawać po
rzą,dne i rozumne pytania, niezawodnie i teraz wytłómfl.czą ci to wszystko, o co pytać się 
będziesz. 

W pierwszych dwóch książkach mówiliśmy o domu i ogrodzie, o lasach i polach, o wsiach 
i miastach, o roślinach i zwierzętach naszego tylko kraju: łatwiej więc było i nam przedstawić 
wszystko na tablicach obrazkowych i wszystko opisać, i wam-spamiętać i zrozumieć wszystko. 
Trudniej to wszystko będzie teraz i dla nas i dla was; puścimy się bowiem już na dalszą wę
dr'ówkę: koleją ż elazną, pojedziemy do sl);siednich z naszym i jeszcze dalszych krajów, ztamtąd 
zaś, przez morza i oceany, na okrętach, udamy się jeszcze dalej-z Europy, w której mieszkamy, 
do innych części świata - do Azyi, Afryki, Ameryki i Australii. W tylu tak dalekich krajach, 
pośród niezliczonego mnóstwa rozmaitych ludów i narodów, ileż to ciekawych rzeczy można 
się nauczy ć ! Wszystkich tych rzeczy, rozumie się, nie mogliśmy ani opisać, ani przedstawić 
w obrazkach: wypadło nam wybrać tylko rzeczy ważniejsze-to tylko, co koniecznie wypada 
wied.zieć dzieciom w waszym wieku; resztę uzupełnicie sobie z innych książek lub z objaśnień 
r~dzlcóW. i nauczycieli tak, żebyście nabrali dokładnego wyobrażenia o wszystkich tych dale
kICh kr~Jach i ich płodach, o wszystkich ważniejszych ludach, ich życiu i obyczajach. 

"NIe, wy?hodząc z domu rodziców, nie opuszczając własnego kraju, zobaczysz przy pomocy 
naGzeJ kSIążkI. i ,zawartych w niej obrazków, naj dalsze krR.je i ludy, podobnie, jak podróżnik, ze 
szczytu wysokIej góry, może objąć wzrokiem siniejące w oddali lasy, wsi, łany i miasta. 
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Pragniemy z serm~, ażeby nawet po wielu btacb, gdy jur. dorośniecie, nlfileJsza ksiąika 
była miłem dla was wspomnieniem. Gdy z owćj d~ugiej wędrówki myślą po dalekich krajach 
i innych części ach świata powrócicie do ojczystej zagrody, jakie ciasnym i małym wyda się 
wam rodzinny zakątek! Pomimo to jednak, dom rodzicielski i kraj w~asny będzie miał zn.wsze 
dla was tyle wdzięku i uroku, będzie i powinien być tak miłym, ,jak żadnn. inna bliższa lub 
dalsza miejscowo~, jak żaden inny kraj na świecie szerokim: to jest bowiem wasz€; mie,jsce 
rodzinne, w które m ujrzeliście świn.tło dzienne, z woli Boga na świat przyszedłszy, w którem 
sta~a wasza kolebka, gdzie spędzacie szczęśliwe dni dzieciństwa, wolni od trosk i nieprzyje
mności, które niezawodnie spotykać was b ędą w dalszem życiu . J ereli kiedy później rzeczy
wiście wypadnie wam zwiedr.ać obce i dalekie kraj e, o których pierwsze wiadomości zaC7,er
pniecie z niniej szej ksil!,żki, za powrotem do stron rodzinnych, przekonacie si ę sami, że kraj 
oiczysty zawsze jest najmilszym, choć nieiak pyszny, nietyle bogaty i świetny, jak inne. 
VV szale proste i prawdziwe przysłowie mówi, że w::;zędzie jest dobrze, ale w domu najlepiej; nie
prawdziwem zaś ,j est inne przysJ'owie, które po\viada, że tam je. t ojczyzna nasza" gdzie nam 
dobrze się powodzi. Wtedy może i niniejsza książka obrazkowa, która była waszym pierwszym 
przewodnikiem po szerokim świ ecie bo7.ym, b ędr.ie dla was drogą pamiąiką szczęśliwych lat 
dzieciństwa, a choćby kilka kartek tylko z niej zostało , '/, pewnością przecbowywać je będziecie, 
jako drogą pamiątkę · 

Zycie nasze jPst podróżą i pi elgrzymką z doczesnego miejsca pobytu do ojczyzny wiecznej, 
niebieskiej. Pamiętfl,j wi ęc , mł'ody i ciehwy podl:óżn.iku , który chc iałbyś jak nn,jwi ęcej podró
żować , jak najwi ęcej widzićć i nau czyć s i ę rzeczy ciekawych, pamiętaj, że wszystkie niezli('zone 
cuda natury i oso bliwości zi emskie sf): zarówno dzieJ'em WRzecbmocnego Boga. Węlh'ując w i ęc 
ze mną, przy ;pomocy nini ejszej książk i , po obcy h i dalekich ' haj n.ch, mićj zawsze w pfLmięei 
sł'ow a Pisma Swiętego o Bogu: "Panie! .Jo,k wi elkie i ror.maite są rl;,i c.J'n. 'rwoje\ Tyś je wszystkie 
mąrlrze urządził i uporządkował i ziemia p(\ło ~ jest dobroci 'l'wojej"! 

.... -
. --
---~ 
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Robinson Kruzoe. 
~-

-

oniewai zamierzamy odbyć długie 
podróże, na poczl):tek więc macie 

. oto 6 obrazków, przedstawiających 
naJwainieJsze, z ciekawych przygód pewnego 
majtKa czyli marynarza (tak nazywają: człowie
ka odbywajl):cego sluibę i podrM,e morskie na 
ogromnej łodzi zwanej okrętem) Robinsona 
Kruzoe, a mianowicie z jego podróży i pobytu 
na wyspie bezludnej. na którą został wyrzucony 
burzl): po rozbiciu się okrętu. Ciekawl): tę historYl): 
opisa,ł przed 150 laty autor angielski Defoe, głó-

wnie dla zabawy i nauki dzieci. Ksil):ieCzka 
niezmiernie podobała się dzieciom i od 150 
lat drukowano ją nieraz nanowo i z języka 
angielskiego przetłomaczono na wszystkie in
ne języki. Mamy ją takie i po polsku, z obraz
kami i bez obraZKÓW; niejeden z was pewno 
widział ją i czyta,t, gdyż dzieci zawsze przepa· 
dają za Robinsonem. Przeczytacie ją sobie 
później całą; teraz zaś daję wam kilka najważ
niejszych przygód Robinsona. 

Obrazek pier'\iVszy. 
Rozbicie się okrętu. 

Robinson urodził się w tej samej co i my 
części świata zwanej Europą, ale bardzo dale
ko od nas, w kraju zwanym Anglil):; był więc 
Anglikiem, synem jednego kupca z miasta 
Hull. W dzieciństwie był wielkim próżnia
kiem: uczyć się nie chciał i unikał pracy, 
jakby zaraźliwej choroby, czem wiele spra
wiał zmartwienia m~Ltce i ojcu, który w ostat
nich latach swego życia był ciężko chory 
i nie. opuszc~ał swego pokoju. 'rakie postępo
wame Robmsona było Lem dotkliwsze dla 
rodziców, że mieli jego jednego, gdyż z dwóch 
innych synów jeden zginl):ł na wojnie, a drugi 
na morzu. Młody Robinson biegał często 
na wybrzeże morskie miasto Hull leży nad 
morzem i jest portem, o jest miejscem, gdzie 
zatrzymujl): się i zkąd odpływają okręt y-i tam 
słuchał opowiadań żeglarzy (to jest ludzi od· 
bywaj l):cych podróże morskie) o dalekich kraj ach 
i ludach. Prawili mu oni o gorących krajach, 
pokrytych cudnymi 'lasami, obfitujacych w naj
smu,czniejsze owoce, napełnionych" zabawnemi 
małpami (zwierzętami podobnemi do człowieka) 
i nn,jpiękniejszem różnokolorowem ptastwem
papugami, kolibrami itd.; złota, srebra, pCl'eł 

Nauka o rzeczach. Część m. 

i drogich kamieni mifllto tam być tyle, ie dość 
było schylić się, ażeby ich dowoli uzbierać. 
Gdy Robinson nieco urósł, rodzice kazali mu 
w sklepie sprzedawać cukier, pieprz i inne to
wary; prltykrzyło mu się to niezmiernie i o iBm 
tylko przemyśliw ał, żeby jak naj prędzej wsi aść 
na okręt i puścić s i ę w podróż. Rodzice, którym 
raz zwierzył się ze swym zamiarem, ani :słyszeć 
o tem nie chcieli, gdyż utraciwszy jednego syna 
na morzu, obawiali się, ażeby ten sam los nie 
spotkał drugiego. Pomimo to Robinson posta
nowil uskutecznić plan swój pokryjomu: pe
wnej więc nocy u0iekł z domu rodzicielskiego 
i puścił się na o),:ręcie w podróż. Okręt w dro
dze rozbi~ się, Robinson zaś uratowany do ta~ 
s i ę szczęśliwie do Londynu, stolicy to jest głó 
wnego i największego miasta Anglii. Chciał 
ztąd powrócić do rodziców, ale żeglarze na
mówili go do nowej podrM,y. W tej znowu 
doznał najrozmaitszych przygód i wiele lua
jów zwiedził, o czem szczegółowo możecie 
przeczytać w książeczce o Robinsonie: powia
dają nawet, że pochwycony przez rozbójników 
morskich i za niewolnika sprzedany, mu iał 
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czas jakiś służyć za parobka Turkom- srogim 
ludziom, którzy zajmowali się wtedy kOrSa1"4 
stwmn, czyli rozboj em morskim, łupiąc i paląc 
okręty, a ludzi zabierając do niewoli. Wyswo
bodziwszy się z niewoli llcieczką, znowu po
dróżował wiele, gdyż mając pociąg do w~ó
c7.ęg i , nie móg~ dł'ugo na jec1nem miejscu 
usiedzieć. Wtedy spotkało go 7.UOWU niesz
c7.ęście. W czasie o tatniej podrÓŻy powstała 
gwa~towna burza. Wiatr co chwila się zmie
nial, to wiał z północy, to znów od zachodu, 
ba,rwany morskie piętrzyły się, a okręt lata~ 
po nich, jak łupina orzecha. Wszelkie usił04 

wania marynarzy, ażeby się utrzymać w pew
nym kierunku, były nadaremne: musiano więc 
7.dać się na wolę Opatrzności. Straszna ta bu
rza trwa,ta jedenaście clni; dwunastego nieco \ 
się uciszyło i w zyscy myśleli, że okręt ocaleje, 
choć mocno był skołatany wichrem i utraci,t 
kilku ludzi zmiecionych falami. Znown jednak 
nn drugi dzień rozszalała ię burza jeszcze 
z większą wściek,łością, potrzaskała części 
okrętu i wszyscy lacht chwi~a o.czekiwaJi. za~o 
nięcia. Był'a tam wprawdzl~ nl.e(~aleko Zle l~lIa, 
ale zamieszkana przez ludzI dZIkICh , ludozer
ców, którzy każdego obcego człowi eka zabija-

ja i zjadają: choćby więc okręt i przybił do 
b~'zegu, zawsze znajdującym się na nim lu
dziom groziła śm i erć niechybna. Istotnie doj
rzano w blizkości ziem ię, ale w tej samej chwi
li woda zalała okręt z wierzchu i ze spo (lu 
przez wszystkie otwory, wściekle bijąc i zmia
tając wszystko, co znajdowało si ę na statku. 
Zrobiło sie przy tem tak ciemno, że niemożnl\ 
b)'ło myśleć o ratunku. WszeInko, gdy na 
chwilę rozjaśniło się i uciszyło, dowódzca okrę
tu kaza.ł spuścić na morze dużą łódź, która 
zawsze znajduie się przy okręci e na ten przy
padek, a ponieważ okręt już do połowy pra
wie zatoną,t, wszyscy więc z płaczem i krzy
kiem, jedni modl ąc się, drudz~ złorzecząc, rzu
cili się do łodzi, ażeby lUt nIej dopłynąć do 
blizkiegolądu. Łódź była tak przepełnioną, 
że ledwo na stopę Lo jest na pół łokcia wysta
wała ponad woclą; Robinson dost,al się do 
niej razem z innymi. Odbito od statku i za
częto robić usilnie wiosłami, ażeby jak najpl'ę
dzej dos i ęgnąć lądu, ale wtem znOWll zrobi,to 
się ciemno, jak w nocy. Burza zawyła z nową 
wściekłością, zahęcił1t statkiem, a olbrzymi 
bałwan morski, wielki jak góra, przykry,t łó(H 
ze wszystkimi , którzy się w ni ~j 7.I1ajrlowali. 

Obrazek drugi. 
Ocalenie Robinsona. 

Co dalej clział'o ię po zatopieniu łodzi, Ro
binson nie wiedział. Pogrążony w morzu, sira
cH zupe,łnie przytomność. Woda zaparJ'a mn 
(lech; dopiero silne i bolesne uderzenie przy
wTóciło mu zmys~'y . Ujrzał się blizkil11 brzegll, 
w miejscu, gdzie woda zaledwie do kolan s i ę 
gała, ale potężny bał\van pędził od morza 
i mógł go zno,rH porwać na głębie . Porwał \ 
s i ę więc, mimo bó lu i zmęczenia, i począł, ile 
mu sir starczyło, bierlz ku lądo\yi, lecz morze 
ryczące i rozżarte, niby zwip-rz wściek,ty, do
~cignęło go znO\n1 i Pl'7.yln:ylo gór~ wody naj-

mniej na trzydzieści stóp czyli 15 łokci wy. 0-
ką. Szczęściem, przed zan1ll'zeniem, Robinson 
uchwyci,r się jakiejś ska<ły, stt'l'CZ!l!cej ponao 
brzegiem; jak tylko zaś bn,łwan 11stąpi!, począł 
pędzić co tchu nn,przód i dostawszy się Jlrt, 
blizki wz~órek, doką;cl już. zll,]ew nie sięgał, 
upac1ł na piasek, jak martwy. By,t więc ocalo
ny i to, sam jeden może z pomiędzy wszyst
ki ch towarzyszów: nigdy bowiem żadnego 
z nich później nie ujl'zat i cłowi dzieć si ę nie 
mógł, co s i ę z nim i sta·to . Prawdopodo b
nie zginęli oni \1- ot0h,tanil1.ch morski ch. 

Obrazek tl"zeoi. 
Pierwszy nocleg Robinsona na nieznanej wyspie. 

Robinson z początku l1eieszyt się ze swego 
ocalenia, ale Wkrót0f1 potćm ogArnęhl. go 1'01.

pn,cz, gay ujrzał się samotnym, d aleko od ro
dziców i ojczyzny, oc1 wszystkich Opl1szczonym. 

Uspokoi,t sie jednak później, pomyś l a" szy 
o dobroci bo"skiej i polt'ciwszy się Bogn. ~!l
s ta wys P [I., na. której się znn.l azł, nazwana pó
z niej Junu Ft'rnandez, le:i.y około brzegów 

.' 
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Ameryki. Tak nazywa ~ię część świata bardzo 
d~,le~? ~d. ~uropy poza. morzami położona októ
rej pOZUlej Jeszcz~ pomówimy. Miejsce, na które 
morze go wyrzucl.to, by.tato roz legła łąka, bujną 
kawą porosła. DokoTa rozci ągał s ię las, 
z ogrol~nych. drzew zloż~ny; mnóstwo wiją
cych .S l ę roślm (\;. rodzaju na.szego bluszczu 'j 
lu~ wmneJ .la~?~'osb) ł~czfło l plątaŁo jed.l1o I 
dlzewo . z ?l uglem, tak ze zywy plot stanowił 
zaporę . 1 n.le pozwalał \rej ~ć do lasu. Oprócz 
te~o. ,~le~hczone kaktusy-rośliny z kolczasty
mI IlsClm-utrudniały przystęp nakażdym kro
k? Przemok~y do nitki, Robinson drżat od 
ZImna, lecz 11Ie mia~ gdzie ię osuszyć; doku
c~~~ mu nadto głod, ~ nie miał czem się po
Sl !J ~. . PrzetrząsaJąc kIeszenie, w nadziei , że 
znaj dZIe tam choć kawałek chleba, znal azł 
tylko worecz~k. z jęczmieniem, który posypy
:vał. byl golę bIom na okręcie, lec~ z lekcewa
zenl~m wysypa:ł ten jęczmień na ziem ię; w kie
szem znal~zl leszcze woreczek z pi eniędzmi 
iLI~ odrzucIł . go z poga~'~ą: zlote monety ni~ 
~Iał~ dla. mego z,~~neJ wart?śc.i, gdyż jeś6 
ICh me mozna, a. kuplC coś za plemądzfl można 
tam tylko, gdZIe są inni ludzie, fakomi na, 
złoto. Pożałował rozsypanego ję.cllmien i a 

i chcia~by p~zbic~'ać ziarna, ażeby je pogryŹĆ', 
lecz nIe mog . .t jui znaleźć żadne~'o - zni. 
~nęł'y w trawIe. 'rYLUcza em slonce zaszJ o 
I nasL<H,lJła ·g;ruIJa ciemność, jak to zwykle 
bywa w ~raJ:.Jch gorących, gdzie zupełnie 
me~a zmIerzchu. , ?ragnienie męczyło też 
Robmsona: szczęscwm, niedaleko znalazł 
~tru~y~, z. którego si.ę napił, a ponieważ po
zywI~n~a ~adne~o me było, trzeba więc było 
p.oło~yc ~I~ sJlac o g;łodzie . Ale gdzie? N a 
ZIemI k,lasc ,S,H2 Rob.mso~ obawiał, gdyż mo
głyby ~a,?asc na mego I pożreć dzikie zwie
rzęta. Ujrzawszy więc wysokie i rozłotyste 
drze~o, . które~o gałęzie stanowiły coś na
~ształt s!edzema? w~l:apał się na nie i usiadłszy 
zasnął, Jak to Włdzlcle na obrazku. We Hnie 
Ip~rzył~ mu się wiele o przebytych nieszcze
'cI,ach I o domu l:odzicielskim. "Kochani 1'0-
~zJce-k.rzykną,t-Już. wracam do domu" i P04 
tuszył SIę gw~łt0'Yn:e, wskutek czego upadł 
z drzewa !la z l elU.lę. I ,przebudził się zupełnie. 
U:padek nIe był clęzkl; powstawszy więc, Ro 
b~nson ~vl~z.t znow? na drzewo, i ażeby znowu 
Ule zlecI~e, przywIązał I>ię pasem weJ'nianym 
do gał~z l . 

Obrazek cz-w-arty. 

Robinson na swojej wyspie. 
Po~ol.i Robinson urzl1dziŁ się na swojej 

wyspl.e,. J~k Lylk~ ':lógł najc1ogodniej i przeżył 
n~ nIeJ JedeDa~cle lat.. Samotny, pozusta
~lOny sam sobIe, mUSIał pracować ciężko 
l wszystko sam. sobie robić: znosił kamienie, 
P?budo:v~~ sobIe dome~, a chociaż dawni ej 
nIe umIał zadnego l'zemlOsla, teraz potrzeba 
nauczyła. g? wszystkich raZf\lll. Został sam 
~la sIebJe I kt~charzem, i cieślą i murarzem 
J .garncarz,em 1 szewcem i krawcem, ażeby 
~~Ie ~mr7.ec z glo~u" mieć gdzie spać i ukry·(. 
SIę pl~ed słotą, nlIec potr:-:ebne naczynia i nie 
C~OdZlĆ b?so, ani nago. Wtedy to całkowi
c~e utraCJt. dawny nałóg próżniactwa i stał 
SIę z potrzeby nadzwyczaj pracowitym. Może 
tO.llrLw~t Pan Bóg dopuścił , że spotka~o go 
Lakl~ n.lesz?zęście , icc~ynie dla tego, ażeby 
popraWIł SIę . z brzydkiego nałogu próżniac
t~a. Praca Jest zawsze najlepszem dla czło
Wieka przepędzeniem czasu i ratunkiem od 

nudów; praca odpQdztl, czarne my~li i niedo
pUS~CZ '1 sm~tku, ani rozpaczy: wystawmy 
sobIe" cob,r Się. było ~,t~,to z Robinsonem, gdy
b,Y m~g~ UlC me r?bJC I przez dlugie dni, mie
sIące l lata rozmyslał jedynie o swem niesz
cllęśl iwem położeniu, ]Jłakał martwił sie i 1'OZ
pacz,at Powoli.' p~ddając' i,~ woli b~skiej. 
Robmson OSWOI~ SIę. ze swem położeniem, 
spotka~o go bowlCm meszczę 'cie-to prawda, 
a.l~ mog;lo być, d~leko gorzej: mógł utonąć 
z Jlln~mI lub byc zJed~onym przez ludużerców, 
połkll1ętym przez rekll1a-ogL'omną i żarłocz
n~'~'ybę ~orską-Illb rozszarpanym przez dra
p18zne zWI~rz~ta. Wdzięcznym więc był Bogu, 
z~ go ocah~ I dał mu możno' ć poprawienia 
Sl~ .z :vad l o,dpoklltow!l'ni~ ~a. dawne prze4 

\~In lenl a, z ktorych naj wazmejszem była u
cle~zka. ,od rodziców i nieposłuszeństwo ich 
\yol!. ufał nadto Bogu, że go wyzwoli i nigdy 



nie tracił nadziei, że wróci jeszcze do ojczy
zny, co też i nastąpiło. 

Z początku Robinson żywiJ' się tylko ostry
gami, (są to ślimaki, które i u nas jedzą), le
śnymi owocami i orzechami drzewa koko
sowego, które są tak duże, jak głowa 
dziecka i zawi&rają wewnątrz smaczne mleko . . 
Mięsa nie miał wcale i nie posiadał ognia. 
Później dopiero znalazł na wyspie zwierzęta 
podobne "do kóz, zwane lamami, a także inne 
mniejsze, podobne do naszych zajl):ców; zro
biwszy sobie łuk i strzały, zaczął na nie po
lować; nie mając wszakże ognia, tłukł mięso 
kamieniem i suszył je na słońcu i tak po
żywał. Ogień rozniecił sobie dopiero wtedy, 
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gdy w czasie burzy piorun zapalił jedn~ drze
wo. Złowił także żywcem kilka lam l przy
swoił je z łatwością. Odzież robił sobie ze 
skór lam i zajęcr.ych, zeszywając je kolcami 
kaktusu, zamiast igieł i kiszkami ptaków za
miast nici. Od słońca sporządził sobie pa
rasol z szerokich liści. Mieszkał' w jaskini, 
przed którą zasadzi~ dużo drzew i wybudował 
z gliny i z kamieni wysoki mur dla obrony 
od dzikich zwierząt. 

Obrazek przedstawia Robinsona, w zwykł~m 
jego ubraniu i uzbrojeniu własnej roboty, Jak 
pokryty parasolem, udaje się na polowanie, a za 
nim idzie domowa lama. 

Obrazek pi&ty. 
Piątaszek. 

Ażeby nie stracić rachuby czasu i wiedzieć 
dni tygodnia, a także datę każdego dnia, Ro
bimon urządził sobie na jednem z drzew ka · 
lendarz, to jest codzień, od dnia przybycia na 
wyspę, którego datę dobrr.e pamiętał, wyrzy
nał kreskę na korze drzewa, a niedzielę ozna
czał dłuższemi kreskami. Tym sposobem wie
dział dobrze, kiedy wtorek, a kiedy piątek, 
a porachowawszy wszystkie kreski od dnia 
przybycia, łatwo mógł obliczyć, który miał 
dzień miesiąca i roku i od jak dawna pozosta
wał na wyspie. Otóż, po kilku już latach po
bytu na wyspie, pewnego piątku, Robinson 
ujrzał z podziwieniem i strachem pięć łodzi 
u brzegu, a w blizkości około trzydziestu dzi
kich ludzi, którzy skakali około ogniska. Z te
go przekonał się, że chociaż na wyspie, oprócz 
niego, nikt z ludzi nie mieszkał, była ona je
dnak znaną sąsiednim dzikim plemionom, 
które odwiedzały j~ czasami. Przypatrzywszy 
się lepiej dzikim, Robinson spostrzegł, że 
przywlekli dwóch skrępowanych jeńców, ażeby 
ich zabić i pożreć. Robinson nie obawiał się 
dzikich, gdyż miał już wtedy (jak to widzicie 
na obrazku), strzelbę, pistolety, proch i kule, 
znalezione na rozbitym okręcie, który morze 
przybiło do brzegów wyspy. Dzicy nie znali 
strzelby i niezmiernie się jej obawiali: białego 
człowieka, strzelającego z takim hukiem, uwa
żali za- bożka miotającego pioruny i coprędzej 
przed nim uciekali. Jeden z tych jeńców, 
wyrwawszy się, uciekł w stronę Robinsona, 

który stanął w jego obronie, zaii\trzelił dwóch 
ścigających go dzikich i uprowadził zbiega ze 
sobą. Dzicy wkrótce opuścili wyspę na swych 
łodziach i tym razem nie napadli na Robin
sona, chociaż spodziewał się on tegQ i przygo
tował się do obrony. Uratowanego dzikiego 
nazwał Piątaszkiem, dla tego, że znalazł go 
w piątek, i zaprowadził do swego domku. Był 
to młodzieniec lat 20-tu, koloru miedzianego, 
pięknie zbudowany, o czarnych włosach, ale 
zupełnie nagi. Dziwił się on niezmiernie, 
oglądając mieszkanie i gospodarstwo Robin
sona, gdyż wielu rzeczy nigdy dawniej nie wi
dział, i użytku ich nie pojmował. Jak był 
ograniczonym, pokazuje s i ę z tego, że ujrZitw
szy wodę przy ogniu wrzącą, myślał, że w wo
dzie jest jakieś żywe zwierzątko, które się po
rusza, i prędko włożył rękę do garnka, ażeby 
je wydobyć. Wierzył on wprawdzie w ja
kiegoś boga, ale przypuszczał, że ten bóg 
bardzo jest zły i okrutny; zdawało mu si ę także, 
że jest rzeczą dozwoloną zabijać ludzi na woj
nie pojmanych i potem ich r.jadać-sam czynił 
to nieraz, by-ł więc ludożercą. Robinson wiele 
miał pracy i kłopotu, zanim jako tako wycho· 
wał i nauczył Piątaszka. Kazał fuu najpierw 
sporządzić sobie odzienie ze skór i liści, na
uczył go potem po angielsku, dał poznać do
brego i łaskawego Boga chrześcian, przekonał 
go, że ludożerstwo jest obrzydliwością i zbro
dnią i wreszcie nauczył go tych wszystkich 
zajęć i robót, które sam wykonywał. Piątaszek 

I 

·był bardzo pojętny i posłuszny: w krótkim 
czasie nauczył się wszystkiego i stał się wier
nym sługą, towarzyszem i przyjacielem Ro
binsona. Oswoił się nawet ze strzelbą i na .. 
uczywszy się celnie strzelać, towarzyszył za-
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wsze RobinsQnowi na polowaniu. Na obrazku 
widzicie Piątaszka, jak ścigany przez dzikich, 
pada na kolana przed Robinsonem, uważając 
go za miotającego pioruny bożka . 

Obrazek szósty. 
Walka z dzikimi. 

Po upływie pewnego czasu, dzicy znowu 
przybyli na wyspę, znowu rozłożyli ognisko 
i przywlekli kilku skrępowanych jeńców, aże
by ich zamordować i pożreć. Było widocz
nem, że w tym jedynie celu przybywali oni 
na wyspę, którą obrali za miejsce ohydnych 
uczt swoich. Spostrzegłszy ich, Robinson 
z Piątaszkiem, dobrze uzbrojeni, ruszyli na 
nich śmiało. Robinson wiedział dobrze, że 
chociaż to byli dzicy i ohydni ludożercy, ale 
zawsze ludzie, i że nie godzi się ani polować 
na nich, niby na dzikie zwierzęta, ani za
bijać zdaleka, jeżeli na nas nie napadają. 
W olno ich zabić we własnej obronie, albo też, 
ażeby przeszkodzić spełnieniu przez nich 
zbrodni; teJ' ostatni wypadek właśnie tu miał 
miejsce. Zobaczywszy, że dzicy rozwiązują 
jeńców, z których jeden był białym, to jest 
europejczykiem, ażeby ich zamordować, Ro
binson i Piątaszek ze spokojnem sumieniem 
dali do nich ognia i kilku położyli trupem. 
Reszta, przestraszona hukiem strzel!J, upadła 
twarzą na ziemię. Następnie część dtikich 
rzuciła się do łódek i uciekła; inni zaś, ochło
nąwszy z przestrachu i przekonawszy się, że 
mają do czynienia tyllw z dwojgiem ludzi, 
rzucili się na nich ze strasznym wrzaskiem, 
uzbrojeni w łuki i maczugi (to jest pałki z gru
uym końcem), ale z taką bronią, choć było 
Ich kilkudziesięciu, nie mogli nic poradzić 
przeciwko kulom Robinsona i Piątaszka, t.ern
bardziej, że przybyło tym ostatnim dwóch 
jeszcze pomocników - uwolnionych z wi ęzów 
j eńców, z których jeden był IIiszpanem, 
(Hiszpania, o którój późnićj dowiecie się W1(( ' 

cej, leży w Europie), a drugi dzikim, jak się 
pokazało, ojcem Piątaszka. We czterech więc 
pobili na głowę dzikich: połowę ich położyli 
trupem, a l'esztę zmusili do śpiesznej u(ji~czki. 
Hiszpan i ojciec Piątaszka, którego Robmson 
nazwaI Ozwartkiem, gdY7- tego dnia go ocalił, 
byli niezmiernie wdzięczni swemu wybawi
cielowi i zamieszkali z nim razem. 

. Po jedenastu latach Robinson wrócił do 
ojczyzny, gdzie znalazł jeszcze żyjących rodzi
ców. Jak się to stało-przeczytacie to już 
sami w Historyi Robinsona Kruzoe. Wyspa 
Juan Fernandez obecnie jest bar~ urodzajną 
i ma dużo mieszkańców. 

Przy końcu powiem wam to jeszcze, że 
w pięknej Historyi Robinsona niewszystko 
jest zupełną prawdą, gdyż wiele rzeczy sam 
autor Defoe wymyślił. Nic to jednak nie 
szkodzi, jeżeli historya jest piękna i poczciwa: 
wszak wiecie, że większa część różnych in
nych powi\l.stek dla dzieci jest całkowicie zmy
śloną, Dość, że to wszystko dziać się mogło, 
a w takich książkach najczęściej jedno działo 
się istotnie, resztę dodaje autor. Defoe opo
wiada o Robinsonie wiele rzeczyprawdziwycb, 
choć zmienił jego nazwisko: powiem wam bo
wiem teraz prawdę, że majtek, który 150 lat 
temu istotnie mieszkał czas jalriś samotny na 
wyspie Juan Fernandez, nazywał się nie Ro
binson, lecz Aleksander Selkirk i nie był wy
rzucony na wyspę burzą, lecz wysadzony roz
myślnie z rozkazu kapitana okrętu , za oka
zaną knutbrność i nieposłuszeństwo . Odpoku 
tował tćż"ztt te winy i poprawił .si ę zupełni e . 
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Streszczenie i Pytania 
z 1'ablicy Piel·wszej. 

Wstęp· 
Co przedstawiają te obrazki? Kto, kiedy i gdzie 

napisał książkę o H.obinsollie? (Dawszy odpowiedzi 
na pojedyncze pytania, opowicdzie6 potem wszystko 
w jednym nieprzerwanym ciągu). 

Obrazek I. Kto był H.obinson? Jak si\) spl'lLwiał 
w dzieciństwie? Czego najbardziej pragnął? W czćm 
okazał nieposhlszeństwo rodzicom? (Opowiedzicć 
potem wszystko w jednym ciągu). 

Opowiedzie6 pokrbtce o rozbiciu się okrętu (wiatr 
- bałwany-cicmność- przcciekanie okrętu - o ba·, 
wa ludożerców - zacbowanic się podróżnych -łódź 
ratunkowa-jej zatonięcie). 

Obrazek II. Opowiędzicć w krótkości, jakim 
sposobem ocalił się Robinson (utrata i odzyskanic 
zmysłów - olbrzymie bałwany - uratowanie liię na 
brzeg). 

Obmzek III. Opowiedzieć w krótkości pierwsze 
chwile pobytu H.obinsona na wyspie (rozpacz
uspokojenie się-co to była za wyspa-las nieprzy-

stępny, dla czego? głód i pragnienie - jęcWlień 

i złoto-noe-pierwszy nocleg i marzenia). 
Obrazek IV. Opowiedzieć w krótkości, jak Bobie 

radził i jak urządził się H.obinson na wyspie (zajęcia 
i rzemiosła-dawne próżniactwo-mądre zrządze

nie boźe, kara i poprawa-czy położenie H.objnsona 
było bardzo złe i co mogło spotkać go gorszego?
żywność H.obinsona -zwierzęta - ogień-odzież

parasol- micszkanie. 
Obmzek V. Opowiedzieć w krótkości o znalezie

niu Piątaszka (kalendarz Robinsona - dzicy ludo
żercy - broń palna - Ul'ntowanie Piątaszka - jego 
ograniczoność-czego nauczył go Robinson). 

Obrazek VI. Opowiedzieć w krótkości walkę 
H.obinsona z dzikimi (czy wolno zabijaó dzikich 
i w jakim razie - bitwa - oswobodzonie Hiszpana 
i Czwartka). 

Zakończenie. Co stało się późnićj z Robinsonom? 
Ile jest istotnćj prawdy w historyj Robinsona? 

Żeglarstwo. 

Wstęp· 

:;;:;r&.fri!- eglarstwo aUlO żegl uga ZIH1CZy pły
wanie po morzu na okręcie. Ziemia 
nasza, jak wiecie, je&t kulą, na któ

rej powierzchni mieszkamy. Zaledwie czwarta 
(;zęść tej kuli jest lądem stałym; reszta, a .więc 
większa cz~ść ziemi, pokrytąjest morzem. Zycie 
i czynno~ci ludzii zwierząt na lądzie są już nam 
dość dobrze znane, za to o morzu wiecie jeszcze 
niewiele. A jednak morze przedstawia wiele 
rzeczy ciekawych, odmiennych od tego, co się 
na ziemi znajduje: jest to osobny świat morski, 
niepodobny do świata lądowego. W morzu 
żyje mnóstwo ZWI&rząt, których wcale nie zna
my; po morzu pływają codziennie tysiące okrę
tów, których budowa i przeznaczenie mają: 
tyle osobliwości, że zaledwie możemy wyrobić 

sobie o nich poj ęcie. Okręt jest to pa~ac pły
wąjący, w Idórym mieszkają seLki ludZI .. Cz~
stokroć ca.łe miesiące, a nawet lata znajdUje 
się on ze swymi mieszkańca~lli w dro~ze, to 
sLoj,!!c w miejscu, to płJnąc I?!Otan~ wlatrem 
i burzami. N a okręCIe mnostwo Jest prze
dziarów, pokojów i części. które mają osobne 
nazwy; ażeby je wszystkie wyliczyć i objaśnić, 
potrzebaby na to chyba całej książki. 

Nasz kraj jest oddalony od morza, nie }Jo
siada więc okrętów, ani żeglarzy. l~to z. kl:aju 
nie wyjeżdżał, ten pewno okrętu Ule WIdZIał: 
n siebie mógł widzieć tylko małe łódki na 
stawach i rzekach, berlinki i galary czyli wię 
ksze łodzie, do przewożenia towarów służące , 
i małe parowce, które po Wiśle krążą . Ale 

l 

kto może przewidzieć, czy nie wypadnip, kiedy 
któremu z was odbywać morskich podróży? 
:reraz są ułatwione środki komunihcyjne, to 
Jest· łatwo i prędko można przejeżdżać z je
rlnego kraju do drugiego: z Warszawy w kilka 
godzin można dojechać do Gdańsk::!. nad Mo
rzem Baltyckiem, a w kilkanaścir, godzin do 
Ram burga nad Morzem Niemieckiem, albo 
też do Odessy nad Morzem Czarnern, a w tych 
miastach, które są portowemi, sąjuż okręty, na 
których można popłynąć dalej. *) Dla tego 
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wypada i wam wiedzieć coś o żegludze czyli 
pływaniu po morzu i o okrętach. Nadto, bar
dzo często wy~adnie ~am czytać o okrętach, 
marynarzach l morskIch przygodach; dzieci 
lubią bardzo takie opowieści-toż niedawno 
mówil!c. o. Robinson i 1:', • ~usieliśmy wspomnieĆ 
o okręCIe l burzy morskIe) - ażeby więc podo
bne opowiadania zrozumieć, potrzebne sa także 
wiadomości o żegludze. Postaram si'ę więc 
podać ~vaI? w krótkoś ci najważniejsze o tym 
przedmIOCIe rzeczy. 

Obrazki pier-w-szy • 
1 drugi. 

Okręt. 

Na rysunku pierwszym widziciec;kręt wo
jenny, to jest do prowad7.enia wojen nil morzu 
nŻyw!lny. Z lewej strony widać niewielkie 
czółno, które służy do przewożenia ludzi nit 
ląd: sam okręt bowiem tak dużo zag,łębia się 
w wodzie, a więc tak głębokiej wody potrze
buje, że do brzegu, gdzie zwykle woda jAst 
płytka, przybić ni~ może. Na prawo widzimy 
w oddalemu drugI okręt, a na lewo-brztlg 
i na nim wieżę, zwaną latarnią morska. 'rakie 
wieże budują zwykle na wybrzeżach o niehez
piecznych, gdzie okręty mogłyby łatwo wpaść 
na sterczące w morzu ostre skały podwodne, 
które niezawsze można dostrzedz i ominać. 
Latarnie morskie widać o kilka mil na ll1or~u, 
gdyż na szczycie wieży rozpalaja ogień albo 
!-eż r.upalają wielkie lampy ze szkła białego 
I koloro,!ego, które daleko rzucając światło , 
o~trzeg~Ją żeglarzy., że zbliżają się do miejsca 
nIebeZpIecznego. N a rysunku drugim przed .. 
stawiony sam tylko kadłub okrętowy to jest 
niby korpus lub szkielet okr~iu-g,tówna część 
jego ber. wszelkich dodatków, jak maszty, 
liny, żagle i t. d., o których powiemy póżniej. 
Ażeby zrozumieć budowę i układ okrętu, trze
ba najprzód przypatr7.Yć si ę jego kadłubowi, 
potem masztom, linom i żaglom ; w końcu 
powiemy o wewnętrznym rozkładzie okrptn 
i o rozmaitych l'odzajaeb okrętów. • 

I(adłll.b okrętowy buduje się z drzewa w oso
bnych zak~adacll zwanych warsztatami okre·. 
towymi. i dokami. Podstawę eałego kadłuba 
RtnnoWI tram, z grubych belek dębowych zro-

biony, który biegnie pod spodem okrętu i na
stępnie zakn'.ywia się na przodzie i z tyłu. 
Z obu skon tej głównej niejako osi idą inne 
belki nakształ't żeber. Przedni!t część okrętu 
nazywa się sztabą, tylna-rufą. U rufy znaj
duje się stb' okrętu, który służy do nadawania 
mu kierunku; stt:r porusza się przy pomocy 
koła, połączonego ze szrub~ i liną. Do bu
dowy kadłuba okrętowego używa się drzewa, 
głównie dębowego, gdyż to jest najtrwalsze 
i najdłużej wytrzymuje w wodzie nie gnij~c. 

.11fasziy okrętowe są to wysokie i proste, pio
nowo stoj~ce slupy. Masr.t nie robi się z je
dnego całego drzewa, lecz zwykle składa sip. 
z dwóch albo trzech kawałków. Na maszty 
używają zwykle sosen i świerków, gdyż te 
drzewa najczęściej bywają proste i wysmukłe. 
Ponieważ maszt wielkiego okl'ętu musi mieć 
u doln blizko dwóch ł'okci grubości w obwo
dzie, więc jedno drzewo nie wystarcza, lecz 
składa się razem od 3 do 7 drzew, łącząc je 
żelaznemi klamrami. Każdy większy okręt ma 
3 Il.\,aszty; oprócz tego, na przodzie znajduje 
się często jeszcze czwarty, ukośny (patrz ry
sunek N. 1). 

Liny czyli grube sznury r.najduj~ się na 
okręcie w wielkiej ilości. S~ one rzecz~ bar
dzo potrzebną, gdyż słnżą do przywiązywania 
i podtrzymywania żagli, kotwic, łódek i t. d. 
Liny okrętowe s~ rozmaitej grubości: naj
grubsze mpją przeszło łokieć obwodu tak, że 
cdowiek dorosły nie zdołałby objąć takiej liny 
obydwiema dł'oniami; kręcąje więc, oczywiście, 

. ) Uwaga. Ciekawszym i obeznanym z mapa.mi dzicciom należy pokazać te miasta na lllal'ie. 
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z wielu razem złożonych sznurów, ella wię~ 
ksz~j trwałości smołą zlepionych. 

Zagle są to ogromne kawa.ly płótna, przy
mocowane do masztów 7.a pomocą poprzecz
nych drągów, zwanych rejami; służ~ one do 
żeglugi tym sposobem, że wiatr je nadyma 
i przez Lo pędr.i okręt. Gdy wiatru niema, to 
jest gdy panuje tak zwana ;lisza, co się na 
morzu czasem przytrafia, wtedy żagle są zu
pełnie nieużyteczne i bywają zwijane; prze
ciwnie, rozpuszczają je, gdy wiatr wieje. Zu
pełna cisza jest wielkiem dla żeglarzy nie
szczęściem: wtedy bowiem okręt płynąć nie 
może i musi stanąć, a tymczasem może · na
clPjść burza i zatopić go w morzu, albo też, 
jeśli cisza, trwa długo, okręt spóźni się znacz
nie w swej podróży i mogą wyczerpać się za
pasy 7,ywności i wody słodkiej do picia. Woda 
bowiem morska jest słona i pić jej nie . można: 
wypach więc albo brać na okręt. zapasy wody 
słodkie j to jest studziennej, rzecznej, albo źró
dlanej, albo oczyszczać wodę morską z soli. go
tując ją i dystylując, co jest kłopotliwe i kosz
townt>. Przeciwnie wiatr, zwłaszcza pomyślny, 
to jest taki, który wieje z tej właśnie strony, 
zkąd okl'Qt wypłynął i pędzi go do zamierzonego 
celll podrQży, jest bardzo pożytecznym dla że
glarza. Zagle wyrabiają się z grubego i mo
cnego płótna konopnego. Duży okręt ma 
zwykle 9 ~agli, najczęściej czworokątnych; by
wają jednak i trójl!ą.tne. 

Wewnęt1'zny rozkład okrętu. Na spodzie 
okręt.u znajduje się zwykle śpiżarnia. gdzie 
przechowują się, zapasy ż,ywności, a także 
sk~ady prochu i balastu, lo jest kamienie, ka
wał'y żelaza, piasek, kule i stare działa. Balast 
poLrzebnym jest dla powiększenia ciężaru 
okrętu, ażeby dostatecznie 7.iLgłębiał się w wo
dzie: okręt nie może być ani zbyt ciężkim, bo 
wtedy łatwoby zatonął, ani zbyt lekkim, gdyż 
w takim razie nie pogrążałby się do~tatecznie 
w woclę, i wiatry mogłyby łatwo go przewró
cić. Powyżej OWYCll dolnych składów znaj
dują się pokoje czyli kaj ut y, warsztaty ko
walskie, szpital okrętowy i pomieszczenie dla 
żołnierzy i posługi okrętowej czyli majtków. 
Jeszcze wyi,ej znajduje się na okrętach wo
jennych pierwsza baterya czyli pzereg najwię
kszych i naj cięższych dział czyli armat; wyżej 
mieści si ę druga baterya, złożona z mniejszych 
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dziat Tu także znajduje się wielka kajuta, 
która służy już to jako salon, już to jako ko · 
ściół. W salonie schodzą si ę podróżni, obia
dują, rozmawiają, grają na fortepianie lub 
w gry różne; w niedzielę i święta odbywa się 
tu nabożeństwo, aje81i niema księdza, to nabo
żeństwo protestanckie odbywa dowódca oln-ę
tu czyli kapitan, odczytując pismo święte. 
Przy pogr7.ebach tenże kapitan czyta, modlitwy; 
zwłoki zmarłych na okręcie wrzucane są do 
morza, zas7.yte w pŁótno i z przywiązanymi do 
nóg kamieniami, ażeby tem łatwiej posz~y na 
dno, W tójże części okrętu znajduje siQ 
i kuchnia okrętowa. Pokład czyli górny po
most okrętu służy do przebywania podróżnym 
na świeiem powietrzu: gdy jest piękna po
goda, każdy woli siedz i eć na pokJ'adzie, niż 
w dolnym pokoju czyli kajucie. 

Rozma~'te 1'odzaje ok1·ęt6w. Okręty bywają 
wojenne, jak ten, który widzicie na rysunku, 
i kupieckie czyli handlowe. Pie.rwsze uży
wane są: do wojen morskich, drugie służą do 
przewożenia towarów, są mniejsze od wojen
nych i różnią się tem Jeszcze, że nie mają żoł
nierzy. Dla obrony jednakże i okręty ku
pieckie miewają czasem działa. 

Okręty wojenne o trzech masztach bywają 
rozmaite co do wielkości. Największe z nich, 
mające od 64 do 130 armat i od 500 do 900 
żołnierzy, nazywają się liniowymi dla tego, że 
w bitwie morskiej stanowią linią czyli szereg 
bojowy. Mniejsze okręty, mające mniej niż 
64 armat, nazywają si ę fregatami, a jeszcze 
mniejsze, o 12 do 32 dzia.łach, są to korwety. , 
Dwumasztowy okręt wojenny, zawierający od 
10 do 20 dział, nazywa się brygiem. W ostat.- • 
nich czasach zaczęto budować o7cr~ty pancerne, 
albo pancerniki, pokryte całe grubą blachą 
żelazną czyli pancerzem (dawniej i żoJnierzf' 
pancerze nosili), w tym celu, ażeby kule nie
przyjaciehskie nie mogły ich łatwo przebić, 
Pancerniki kosztują: bardzo drogo i dla teg0 
niekażde państwo ::noże je posiadać; najpotę 
żuiejsze kraje mają zaledwie po kilka pancer
ników. 

Oprócz okrętów żaglc.wych, które ludzie bu · 
dują j~ż od niepamiętuych czasów, używajf) 
term~ Jeszcze okrl;;tów parowych czyli parow. 
ców, o których rlowiecie się zaraz poniżej. 
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Obrazek trzeci . 
1 czvvarty. 

Kotwica. Kompas. 
. Kotwica, którą widzicie na obrazku trzecim 
Jes,t to gruba szt~ba żelazna, bakami opatrzona' 
ktora ~arzuca ~Ię w morzp, ażeby okręt za~ 
trz~mac; s~ ,~~wla to kotwica, zabaczajac się na 
dme morsk!em, Ażeby z~puścić kotwicę na 
~no m,~rs~le, potrzeba mezmiernie d,lugiej 
l3b°creJ huy, gru,bości ,łokieć, a długiej na 

. . ~b 500 łokCI. mowna kotwica, która 
wl,dzlCle I!-a ry~unku, jest podwójna, wysoko: 
Ś~I czlowleka ~ ,~aż~ ?O centnarów (8000 fun
to~). Przy mej stOI Jeden z marynarzy czyli 
majtków. 

Po~ieważ kotwica daje znajdujacym się na 
~~ręCle ludziom nadzieję, że zatrzymają okręt 
kled~ ZAchcą, .p~·zeto rysunek lub wyobrażeni~ 
otW!('.~ u~a~~J~, z.wy~le za symbol czyli znak 

nadZIel .. wldzleJ.lscle Ją pewno nieraz wyry
sowaną I wYr:oblOną ze złota, stali i t. d" jako 
ozdobę, na pl ecz~tkach, przy zegarkacb i t. d. 

. KomJ?a~ jest to skrzyneczka, w której zs- , 
wIem Sl~ IgJ'a magnesowa. Wiecie może, że 
mag~es Jest to gatunek żelaza który ma t 
o~obllwą wlasność, iż jednym k~ńcem zwrac! 
Sl~ z~wsz.e sam k~ p ó.J'no cy, to je~t ku tej 
stl~llIe meha .. gsl~le lllgdy nie pokazuje się 
~łonce, przeClwneJ, po.tudniowi. Jest to więc 
Izecz w, żegl,ars~wle bardzo potrzebna: na 
moc~u, Ul,e ';Idac. n.ic, o~rócz wody i nieba; 
dopokl 'Yldac t~kze l słonce, dopóty wiadomo 
do~ąd kler?wac okręt-gdzie jest wschód i za: 
~bod, &,dzle południe i północ, Ale w noc 
I we d~1 pochmurne, gdy nie widać słońca luh 
w: czasl~ burzy, ,gdy nie, widać nawet i gwiazd, 
Ule ~a ~nnego srodka, Jak kompas, ażeby kie
rowac SIę w tę l~b o~ą stronę. Kompas okrę
towy przechOWUje SIę około steru w osobneJ' 
sZl1feczce. 

Obrazek piqty, szósty i siódInY. 

Flaga. Kapitan. Sternik. 
t Flaga (rys. 5) czyli chorąo-iew okrętowa jest 
;a?twor~kal.tny kawał mat~ryi wełnianej ruz-

I ego o oru. Każdy naród używa na sw cH. 
okrętach flagi pewnego koloru l~b ~ k~ku 
pe~.nym sposobem połaczonych kolorach 
~roJkolorowa flaga, którą ~idzicie na rysu~ku' 
Jest. fra~cuzka; (Francuzi mieszkaja t~ż w Eu~ 
~011e ,medaleko Anglij), tylko, że w ~astępstwie 
fl o orow na ry~uuku. z~szJa pomy~'ka, gdyż na 
arl~e Fran~Yl, ta~l . .ll'st porządek kolorów: 

CzeJ wouy, niebIeskI I biały. 
Flaga przywiązuje się do osobnego na tpn 

J~:~t prke~u~czonBgo pręta, który umieszczony 

U
u osnle z t)'Ju okrętu. 
rzarl. . ' , to od~ I.~T,ll~ !est takle, ż~ flagę można już 

p OSIC, JUz to spuszczac' to ostatnie ozna-
cza często 't' ',. 
k

, POWI anlP, albo tez pnkazUJ'e z'e 
o l ęt w mOI' 1-'" b' . . , , . ",leJ Itwle uznal'e się z cl~zouy ]'1 " !ł. zwy
. l' aga znaJdUJe się nietylko na, wo-
Jenu vc 1 le"z t k' , 

.J , ~ a ze l na kupieckich okrętach. 

Nauka o rzeczach. Część III. 

O.dmienną o,d flagi jest długa wązka chorą
glewk,a CZY~1 8ztandm', zatykany na głównym 
maszcie; maJą g~ tylko ?kr,ęty wojenne. 

Wszy,scy, ludZie, znajdUjąCy się na okręcie, 
na~yw~Ją: SIę, r,azem wzięci, osadą albo załogą 
ok~ętu; .~~tatnl ten wyr~z używa się jednak 
n.aJCzę~cleJ do oznaczenIa żołnierzy na okrę
cie wOJen,uym. powódca kilku lub kilkuna
stu okrę~ow czyh ~ałej floty nazywa się admi
ra!em-Jest to najwyższa osoba na floeie. Do
wodca ok,rętu nazywa się kavita1lpm; ma oa 
b~rdzo w~elką ,wl'adzę gd} ż na morzu, gdzie 
n.lem.~. am poJlcyi, a~i sądów, mogłyby dziać 
SIę J ozne wJk~'oc~enla, gdyby nie surowe 
prawa mors~le I "'lelka wladza kapitana, który 
z~ bunt, lllepos.j'uszeństwo i inne ważniejsze 
rlzes~ę'pstwa. ma prawo nawet ukarać winnyc.h 
smlelClą , N a rysunku 6·tym widzicie kapitana 
z ogromną lunetą, czyli pprspektywa morska 
(Jest to długI!. trąba że szklarni), pl~zez którą 
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przygląda się często morzu - czy nie płynie 
gdzie blizko j ~ki okręt, czy nie sterczą gdzie 
skały, Jaka je.;t pogoda i t. d. 

Na rysunku 7-ym widzicie ste?'1zika: jest to 
także war,na na okręcie osoba, gdyż on zawia
duje sterem okrętowym, narzędziami i mapami, 
i powinien dobrze być obeznany z morzem . 
Oprócz kapitana i sternika, znajdują się jeszcze 
na okręcie oficerowie, zwani porucznikami, 
którzy dogJądają służby okrętowej i odbywają 

10 

wartę; dalej kadeci marynarki, którzy dopiero 
uczą się !:iłużby na okręcie, i majtkowie czyli 
prości maiJnarze. Pomiędzy majtkami są 
starsi i doświadczeńsi, którzy p ełn i ą ważniej
szą s,tużbę na okręcie; inni odbywają cięższą 
posługę i wartę. Wada zmienia się na okrę
cie sześć razy na dobę , to jest co cztery go
dziny. Zwykle potowa załogi jest zawsze na 
służbie i odbywa prace, a druga połowa spo
czywa. 

Streszczenie i Pytania 
z Tablicy Drugiej. 

Wstęp . Co to jest okręt? Dla czego potrzebujemy 
wiedzieć cokolwiek o morzu, żegludze i okrętach'( 
Obmzki Ii II. Co to jest latarnia morska i do czego 
służy? Z czego i gdzie buduje s i ę kadłub okrętowy 

ijak nazywają. się główne jego części? Co to są maszty, 
z czego się robią, ile ich jest na okręcie? Z czego 
s i ę robią i do czego służą liny okrętowe? Co to są 
żagle i do czego służą? Jakie znaczenie ma wiatr 
dla żeglugi? Wewuętl'zny rozkład okrętu: co się 
wewnątl'z okrętu mieści? Co to je~t balast i do 
czego służy? Co znaczy okręt liniowy. fregata, 

korweta, bryg? Co to są pancerniki? Obrazki III 
i IV. Co to jest kotwica i do czego służy? Co 
oznacza kotwica, jako symbol? Co to jest kompas 
i do czego na okręci e potrzebny? Jakie są cztery strony 
świata i jak leżą względem siebie? Obrazki V, VI 
i VII. Co to jest i jaką bywa flaga okrętu? Co to 
jest sztandar okrętowy? Co to jest osada i załoga 
okrętu? Jak się nazywają dowódcy kilku i jednego 
okrętów? Kapitan, sternik, służba okrętu. Czem 
sil;) zajmują oficerowie i majtkowie okrętu? 

Machiny parowe. 
Wstęp· 

r 

a,j'o jest pewno pomiędzy wami 
takich , którzy nigdy nie jeździ l i 

( kol eją żelfLzn'l; ci zaś, którym się 
to przytrafiało, dziwili się pewno nieraz, 
że można j eździć tak szybko bez kon i, jedy
nie przy pomocy wielkiej żelaznej maszyny, 
nrrpełnionej wrzącą wodą; ta, maszyna, zwana 
lokomotywą (co po d'aeinie znaczy poruszająca 
się z mięjsccb), biep:nie sama i ciągnie ca,ty po
ciąg, zJ'ożony z kilkunastu powozów czyli wa·· 
gonów, już to osobowych, przeznaczonych dla 
podróżnych, już to towarowych, w których 
przewożą się tylko towary i zwierzęta. Jadąc 
kol'uui, mo~na zrobić, co uajwię:!ej, 1 112 mili 

• 

drogi w godz i nę, koleją zaś żelazn~ odbywa 
się od 5 do 8 mil na. godzinę. 'raka szybkość 
jest bardzo dogodną, dla ludzi podróżujących 
za. interesami i IV przesyłaniu towarów: drogę, 
która dawniej wymaga,ta tygodni czasu, dziś 
odbywamy niema.] w tyle ż dni i z dfl.leko mniej
szym kosztem; towary, bydło, zbqże i wszyst
kie inne przedmioty handlu przewożą się 
także z jednego kraju do drugiego i prędzej 
i taniej, niż dawniej-dla tego wszędzie. gdzie 
są koleje żeJazne , można dostać niezbyt drogo 
rozmaitych rzeczy, które wyrabiaią się lub 
rodzą się w bardzo dalekich krajach. Cudowna 
ta szybkość jazdy jest nowym wynalazkiem 



zaledwie od htt kilkudziesięciu istniejącym. 
Gdyby ludzie dawniejsi, którzy pomarli przed 
100 i 200 laty, mogli dziś wstać z grobów 
i zobaczyć nasze koleje żelazne, nietylko, że 
niezmiernieby s i ę zdziwili , jak można jeźd7.ić 
tak szybko hez koni, jedynie przy pomocy 
wody wrzącej, ale nawet gotowiby może uznać 
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to za spravi' ę złego ducha, a tych, którzy bu
dują lokomotywy i kolej e i wprawiają w ru.:h 
p00iągi, uważaliby za. czarowników. Nie SlJ: to 
jednak żadne czary, lecz dzi eło pracy i rozumu 
ludzkiego, jak to pokrótce postan.m si ę wam, 
wyjaśnić . 

. 
Obrazek plerw-szy. 

Kolej Żelazna. 

Ciekawi pewno jesteście dowiedzieć się, jak 
to dawniej ludzie j eździli , zanim wynaleziono 
machinę pa.rową i koleje żelazne,. jak budo
wali drogi i ja.k powoli i stopniowo je dosko
nalili. Opowiem wam wi ę c w krótkości hi storya 
dróg. Pierwej jeduak, p ::mieważ często wy: 
padnie mi mówić, w którym roku i wieku wy
naleziono to i owo, muszę wam wytłómaczyć, 
jak rachujemy lata i wieki. Otóż lata i wieki 
czyli stulecia rachujemy od narodzenia Cbry
stusa Pana (teraz upłynęło j uż 1876 Jat od 
teg;o ważnego wypadku), a ponieważ po każ
dych skończonych stu latach zaczyna s i ę już 
następne stulecie, to iest np. rok 101 należy 
już do II-go, 201-do III-go wieku i u. p., dla 
tego liczba, oznaczająca wiek czyli stulecie 
zawsze będzie o jeden wi'ilkszą od li czby setek 
w cyfrze, rok oznaczającej. Tak do wieku XVII 
należą l ata od 1601 do ~ 700; do wieku XVIII-go, 
lata 1701 do 1800; obecnie rachujemy wiek 
XIX-ty, a z rokiem 1901 zacznie się już wiek 
XX-ty. 

W najda wniejszych czasach dróg żadnych 
nie znano: ludzie pieszo, na grzbiecie koni, 
osłów, słoni i t. d., albo też i na grzbiecie 
ludzkim sługi lub ni ewolnika, przedzierali się 
przez gąszcze l eśne lub odbywali mozolną po
dróż po piaskach i kamieniach. Drogami były 
jedynie ścieżki, przez ludzi i zwierzęta wy
deIJtane. Gdy wypadJo przewozić większe cię
żary, wynaleziono wozy i sanie; gdy zaś ludzie 
nauczyli się już dużo i zostali ucywilizowa· 
nymi, to jest dzikimi być przestali, wtedy za
częli myśleć o wygładzaniu i sztucznem budo
waniu dróg. Ponieważ największą przes7.kodą 
dla szybkiej jazdy stanowi tarcie kół o piasek 
lub kamyki i zapadanie ich w jamy i ni erówno
ści, zrozumieli więc ludzie, że droga powinna 
być, ile możności, równą i gładką. Kopano 
więc i równano drogi, układano je z płyt ka-

miennych i drobnych ubitych dobrze kamy
ków (szosy) , wreszcie już kilka tysi ęcy lat 
temu, Egipcyanie (o których powiemy przy 
'l'ablicy XIV), wynal eźli koleje kamienne, 
a w XVII wieku, to jest 200 lat temu, wyna
l eźli Anglicy kolej drewnianą. Ponieważ bo
wiem dORć, jeśli same tylko koła wozu toczą 
się po czemś równem i g,tadkiem, dlf1 oszczę
dzenia w ięc pracy i kosztów, kładziono na 
drogach szyny kamienne lub drewI).iane, to 
jest sztaby, podobne do dzisiejszych szyn że
laznych , a po bokach pozostawiano drogi 
w zwykłym stanie. Dla większej gładkości 
i trwałości obi jano późnie j żel az em szyny dre
wniane; wreszcie przy końcu XVIII-go stulecia 
zaczęto wyrabiać szyny żelazne, początkowo 
z lanego, a od 1820 r. z kutego żelaza; tak 
więc sama kolej żelazna by~a jur. dawno znaną 
przed wynalezieniem macbiny parowej. Zawsze 
to łatwiej i prędz ej jeźd7.i ć można po takiej 
kolei, choćby końmi, jako to i teraz widzicie 
na kolejach konnych np. w Warszawie, po 
których para tylko koni bez zmęczen i a cią:
gnie ogromny wagon, mieszczący kilkanaście 
osób. 

Gdy przy koń cm XVIII-go wieku wynaleziono 
machinę parową (której si ,t ę nieco później wam 
wytłómaczę), zaczęto przemyśliwać i o tem, 
czyby nie dało si ę użyć t~j machiny do tizyb
ki ej jazdy. W r. 1799 Amerykanin Oliver 
Ewans zbudował pierwszą lokomotywę i w 1803 
roku jeździł nią po ulicach amerykańskiego 
miasta Filadelfii, ale bez kolei, po bruku zwy
czajnym. W roku 1802 Anglicy Trevethick 
(czyta się Trywtik), i Virian próbowali także 
urządzić jazdę za pomocą lokomotywy; oni 
Łeż pierwsi doszli do przekonania, że po zwy
czajnym bruku to się nie uda. Próbowano 
więc różnych s osobów, ale dopiero w 1814 
r. Stephenson, (czyta się Stefenson), również 



Anglik, urządził pierwsze dobre szyny żela7.ne 
i pokazał, że byli w błędzie ci, którzy przy
puszczali, że koJ'a lokomotywy ślizgać się bę
dą po g,?adkir.h szynach i że w skutek tego 
lokomotywa nie poruszy się z miejsca. WS'le
lako aż do r. 1829 istniały w Europie tylko 
koleje konne, a nowowynaleziona lokomotywa 
mało była używaną: była ona niezmiernie 
ciężką (210 centnarów), i biegła 7. szybkością 
ledwie 2 mil na godzinę. Dopiero w 1829 
roku na pierwszej zbudowanej w Anglii po
między miastami Liverpool i Manchester (czyta 
się Liwerpul i Menczester), kolei żelaznej 
Stephenson urządzH lokomotywę ważącą za
ledwie 146 centnarów i posiadająca daleko 
większą szybkość. Od te~o czasu pobudowano 
mnóstwo kolei żelaznych w Europie i w in
nych częściach świata i jeszcze ciągle budują 
się nowe. Są kraje, jak np. Belgia (niewielki 
kraik sąsiedni z Francyą), i Anglia, które 
innych dróg prawie nie znają i pokryte są ko
lajami, niby gęstą siatką. U nas jeszcze kolei 
żela,zn) ch niewiele; powiemy'o nich później, 
przy opisie naszego kraju. 

W ostatnich latach wynaleziono inne jeszcze 
gatunki kolei żalaznych i lokomotyw: są np. 
kolejfl druciane i lokomotywy bez wlldy wrzą
cej i pary, poruszane tylko ciśnieni em czyli 
parciem powietrza, przy pom~cy osobnych do 
tego urząd'lonych machin. Ze jednak u nas 
takich urządzeń jeszcze nip.ma, nie będę więc 
wam o nich mówił obszal'n1ej. 

Oiekawi może bylibyście wiedzieć. ile też 
kosztuje wybudowanie kolei żelaznej. Otóż 
rzecz t? bardzo kosztowna: urządzenie jpdnej 
tylko WIOrsty drogi żelaznąj kos~tl1.ie kilkana 
ście ty~ięcy rnbli, a nawpt i kilkadzia;:;iąt ty
sięcy, Jeżeli racbowaĆ lokomotywy, budynki, 
ma~hiny, utrzymanie zarządu, pos,lugi i L. d. 
Szyny i wagony kosztują drogo; za jPdną lo
komotywę trzeba zaplacić kilka tysipcy rubli, 
fi to dla, tego, że to wszystko sprowadzać trze
ba zdaleh, z krajów obcych czyli z załTanicy, 
bo u nas jeszcze nie umiPją robić t.ych rzeczy 
i niema clo tpgo fabryk. Sami\. clroge. zanim 
się na niej po,tożą szyny, trzpba 'staI'311'nie sko
pać i wyrównać, gayż lokomotywa musi i ść 
po drorlze równej, a chociaż teraz przeprowa· 
dzają już koleje żelazne przez najwyższe gó-ry, 
lecz wznoszenie się i spaclek nie mogą być 
nag,łe, lecz muszą być powolne i stopniowe. 
Ulożenie szyn wymaga także wielkiej pracy 
i dokładności: doglądają tego uczeni urzędnicy 
zwani 1nżynierami. Po wyrównaniu drogi 
daj~ się jeszcze drewniane podkłady, a na tych 
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dopiero układają się szyny. Na zwyczajnych 
drogach, jak wiecie, koła wyżłabiają w piasku 
koleje, na drodze zaś żelaznej rzecz ma si~ 
przeciwnie: szyny są wypukłe, a koła lokomo
tywy i wagonów, nizkie i ciężkie. całe z żelaza, 
mają wklęsłe wyżłobienia, w które wchodzą 
szyny. 

Na rysunku 1, który przedstawia p00iąg na. 
stacyi (miejsce zatrzymania się), możecie 
widzieć to wszystko, co w krótkości tu wam 
opowiedziałem. Oto na przodzie lokomo
tywa z wielkim kominem, z którego ucho
dzi dym od palących się węgl i i z drugim mniej
szym, kędy wypuszcza się para.; wraz za loko
motywą znajduje się wagon z węglami, który 
nazywa się tende?'; stoi tam, jak widzieie, 
dwo je ludzi: maszynista, który kieruje lokomo
tywą i jego pomocnik albo też palacz, który 
dosypuje węgl i do ognia. Maszynista powi
nien dobrze wiedzieć, jak się obchodzić z lo
komotywą, ażeby nie pękł kocieł z wodą, lub 
nie przytrafi.to się inne jakie I1ieszr.!zęście, jak 
np. spotkanie się dwóch pociągów, co grozi 
zdruzgotaniem wagonów i śmiercią podróżnym. 
Gwizdanie lokomotywy pochodzi z wypuszcza
nia pary, ażeby jej nie było za duio, grlyż od 
tego móglby pęknąć kocie!; maszynista wy
pnszcza także pA.rę na znak, że już pociąg 
rusza, albo. ażeby ost.rzedz o przyb}0in po _o 
ciągu. Dalej widzicie kilka wagonów osobo
wych, na jer/nym z nich usiadl jakif\ !'ztowiek: 
musi to być konduktor, który zawiaduje po ią
gip.!D, sprawdzA. czy wSZJszy. ponróżni mają 
bilety i t. d. Widzicie tu ta.kże nie jedną, lecz 
kilka p"tr szyn: bywa tll.k zwyklp na stacyach, 
gdzie często mija się kilka pociągów i wypada 
im przechodzić z jednei pltry na dru@"ll!. Domek 
z wieżyrzką i dzwonkiem, którego czę~ć wi
dzicie, jest to bf}nh~f czyli dworzec kolei. gdzie 
mieszka zawiadowca to jflst nfl.Czelnik stacyi 
i urzędnicy, gdzie spr7.edają bilpt.y, znajduje 
się rpstilul'acya . i t. d. Dz"·onek s,fuży do 
ozna('zenia czasIl. kierly pociąg ma r\lszaĆ. 
WirlziC'ie tu jeszeze dolO z kominem - zape~ne 
fllbr.vkę, w kt6rt~j naprawiają uszkoJzone lo
komotywy i wagony dalej inny je>:zc:ze bu
d.vnek - remizę, grlzie przechowują t5.kowe. 
Na szynach stoją opodal clwa niekryte wagony, 
zwane rovoczymi lub plaiformami, z których 
jeden próżny, a drugi ezemś wyładowll,ny. 
PlaifO?'mq, albo peronem nazywa. się także ga
nek dworca, na którym pewno nieraz czeka
liście przyjścia pociągu i przyjazdu rodziców 
lub krewnych. 

./ 

, 
, 
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Obrazek drugi. 

Statek parowy. 
W poprzednim rozdziale o ~eglarstw ie 

wspomniałem, że oprócz żaglowych są jeszcze 
teraz okręty parowe, czyli parowce. Skoro 
tylko ludzie wpadli na tę myśl , że przy pomocy 
pary można odbywać podróże na l ą;dzi e, wraz 
potem naturalnie zaczęli prz emyśliwać, czyby 
się nie dalo użyć pary i do podróży morskich. 
Pierwszy Robert Fulton zblldOWA.ł w Ame
ryce statek parowy 1807 roku z wielkim śm i e 
chem ludzi, którzy się temu przygl ąd ali , nie 
wierząc, żeby coś podobnego udać się mogło; 
a jednak dziś, po latach 70, tysiące okrętów 
parowych przebiega morzA.: mA.my parowce wo
jenne i kupieckie, pocztowe stużące do prze
wozu listów i przel;J,tek z krajów dalekich i roz
maite inne więksr,e i mniejsze. 

Machi na parowa na statku, odpowiadająca 
lokomotywie pociągów kolei żelaznej . zna j
duje się w dolnej cz~ści okrętu pod pok~adem. 
Początkowo taka machina mia~a zawsze koła, 
jak lokomotywa, a i dziś wiele pa.rowców ta
kowe ko,ta posiada: tocząc s i ę, pędzą one sta
tek po wodzie, zupe~nie tak samo. jak lokomo
tywa porusza się po szynach. Później jednak 
wynaleziono dla okrętów osobną macbinę bez 
kół, lecl z ogromną szrubą. kt.óra I pży na dnie 
statku i krl;!cąc się pędzi go naprzód. 

Takie urządzeni e szrzegól nifl jest dogodnem 
dla okrętów wojennych, gdyż machina szru-

bowa mniej zajmuje miąjsca od kołowej i nie 
tak łatwo si~ psuje. Parowce o takiej m'. chi
nie nazywają się parowcami szrubowymi. 
Tylko ponieważ szruba musi być bardzo wiel~a, 
a zatem jest niezmiernie ciężką, jest WIęC 
przydatną tylko dla wielkich okrętów i wy
maga wielkiej g~ębokości wody. Anglicy mają 

' na:j więcej ogromnych parowców sz.rubowych: 
jeden z największych zwany LewIatanem
każdy bowiem okręt mUfli mieć swoje imi ę 
ma 340 łokci dłllgoeci i 45 ł·o kci szerokości. 
(Lewiati\.ll jest to imię bajecznej wymyślonej 
ogromnej ryby, o której wi.vdowskich księgach 
zwanych Talmudem zna:jdują, się różne bajki). 

Jak widzicie na rysunku. okręt parowy jest 
też zarazem żaglowym, gdyż oprócz machiny 
parow'ej. posiada on także maszty i żagle, jak 
wszystk ie okręty. W ~kutp.k tego prędkość 
parowców je"t daleko większą, niż okrętów 
wy~ącznie iaglowyrh. gdyż parowiec może p,ty
n~ć o podwójuej sile - i żagli i pary, to jest 
mo~·ą pędzić go jednocześui.e i .P!l.l'>\ i ,-"iatr? 
dm:}c w żagl~. Zrl'SzLą moze Się trafic takI 
wypadilk, żP. zabraknie paliwa, machina ze
pRuje się ua morzu, lub ją woda zaleje. wtedy 
więC', uciebć się wypada do żagli. Zawsze 
jednak ponróż statkiem parowym jest kosztow
niPjsza, gdyż dużo kosztllje węgiel kamienny, 
którym opaja s i ę machina. 

Obrazek trzeoi l oz-w-arty. 

Wiadukty i Tunele. 
Teraz powiem wam słów kilka o wiaduktaoh 

i tu,nelach na kolejach żelaznych, o któr.j'ch 
byla mowa uprzednio. Wspomniałem już tam, 
że kolej żelazna musi być równa i tylko !-Ito
pniowo i bardzo niew iele może wznosić się, 
czyli piąć po.d górę. Ztąd wynika, że również 
tylko stoplllOWO i nieznacznie droga żelazna 
może spadać na dM, boć przecie wracając tą 

samą koleją, która się w górę wspina, będzi~
my na dół spadali. Jeżeli tedy przy budOWie 
kolei natrafi się na miejsce zbyt nizkie i nagle 
spadziste, jak wąwóz między górami, prze~aść 
i t. d. i jeżeli tego miejsca ani ominąć, ani z~
sypać i wyr ' wnać niemożna, wtedy budUJe 
silt na równem z reszt~ drogi podmurowaniu 
wysoki most, zwany wiadl6ktem; wyraz to ła-



ciński, znarzy przeprowadzenie drogi. Tu mu
szę wam powiedzieć, że językiem łacińskim 
(tak zwanym od Lacyulll krainy we Włoszech, 
o których powiemy przy Tab!. Xl, ze stolicą 
Rz.ym), mówi.t dawniej potężny naród zwany 
R"J mianami, który zajmowa,t się naukami 
i panował nad eałym światem wtedy, gdy uro
dzi,t się Jezus Ohr'ystns i długo jeszcze potem. 
Dla tego i teraz jeszcze używa się ten język 
w nabożeństwie kościelnem, w medycynie 
(w nauce lekarskiej), i w wielu innyrh nau
kaeh, a wyrazy łacińskie znajduja sie we 
wszystkich teraźniejszych jęr,ykach." W"zlVy
czajnąj mowie, wiadukty nazy~ają mostami, 
chociaż most zwykle jest przejściem ponad 
wodą, a pod wiaduktem mogą być pola, drogi, 
alho ulice miasta, jak to możecie widzieć choć
by np. w Krakowie dawnem polskiem mieście, 
teraz do Austryi należącem (o którem niżej 
Tab!. V). W'iadukty i mosty budowane są 
zwykle starannie i ozdobnie; szczególniej mosty 
na kolejach żelaznych są bardzo piękne i kosz
towne, .aajezęściej całe z żehz3 lub wiszące 
na drutach żelaznych . 

Przeciwnie, jeżeli kolej napotyka wysokie 
góry, skały albo też i niezbyt wysokie, lecz 
długo ciągnące się wyniosłości, wtedy dla 
skrócenia drogi przebjjają się przejścia pod
ziemne, zwane tzmelami. 'l'wardoBć gór i skał 
nic tu nie znaczy, gdyż ludzie wynaleźli spo
soby wiercenia i przebijania jak najtwardszych. 
Rozumie się, robota to ciężka i kosztowna 
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i wymaga wielu ostrożności, a mianowIcIe: 
potrzeba ochraniać robotników od zawalenia 
się góry i zasypania, zapobiegar.,. ażeby nie 
udusili się dla braku powietrza, a potem, żeby 
tunel był mocny, ile możności jak najmniej 
ciemny i dogodny. Małych tuneli pełno wszę
dzie na kolejach; najd,tuższy na świecie znaj
duje się pod górą Oenis (czyta się Seni), 
w wielkich górach Alpam'i zwanych, pomiędzy 
Francyą i krajem są.siednim - Włochami. 
Budowano go lat kilkanaście i kosztowa.? 
miliony; ma on dł'ugoRci przeszło 1 1/ 2 mili 
czyli około 12 wiorst, a przebywa się go 
w godzinę. W Angl ii pod miastem Man
chester jest tunel długości około mili, który 
przebywa się koleją w ciągu trzech kwadran
sów. Najwięeej tuneli jest na najpiękniej
S7.) ch i naj kosztowniejszych w Europie kole
jach żelaznych: Semeringskiej w kraju z nami 
sąsiadującym, zwanym cesarstwem Austry
jl\Ckiem, za Wiedniem głównem tego kraju 
miftstem, i Tyrolskiej przez górę Brenner; 
obydwie te drogi przechodzI! prze7. wysokie 
góry alpejskie. Tunel może przeehodzió także 
pod wodą, gdyż każda rzeka, a nawet morze 
ma dno, pod które m znajduje się znowu twar
dy, suchy grunt. N aj ciekawszy z takich tuneli 
znajduje się w stolicy Anglii w Londynie pod 
r7.ek l! Tamir,ą· Wyobraienie o wiadukcie mo
żecie powziąć z rysunku 3-go, a o tunelu
z 4-go. 

Obrazek piqty i szósty. 

Kociołek i walce (Siła pary). 
- -

Mówiłem wam już tyle o pociągach kolejo
wych i okrętach poruszanych siłą pary, ale 
nie powied7.iałem jeszcze, jakim sposobem 
para może poruszać i cią.gnąć takie straszne 
ciężary, zkąd zwyczajna woda wrząca może 
posiadać taką ogromną silę. Wyaómaczenie 
tego dziwnego zjawiska zostawi,rem umyślnie 
na sam koniec i teraz dam je wam właśnie 
przy objaśnieniu dwóch ostatnich rysunków. 
N a rysunku 5 co widzicie? Oto najzwyczaj
niejszy kocio·lek miedziany, używany czasem 
w braku samowara, do przygotowania herbaty. 
Otóż widzieliście pewno nieraz, jak się w ta
kim kocio~ku woda gotuje: jeżeli pokrywa ko
ciołka niedobrze przystaje, zaczyna ona po-

ruszać się w górę i przez szczeliny, a także 
przE:'Z nosek kociołka wydobywa się to, co 
zwykle nazywamy parą. Ażeby woda za
wrzała, potrzeba ją nagrzać do 80 stopni cie
pła. Stopnie ciepła pokazuje narzędzie, zwane 
termometrem albo ciepłomierzem, które składa 
się z rurki szklanej, napełniouej płynnym meta
lem-rtęcią czyli żywem srebrem. Jest kilka 
gatunków termometru: ten, który najwięcej 
jest u nas używany, pokazuje O wtedy, gdy 
woda marznie, a 80 - pogrążony w wodzie 
wrzącej. Stopnie ciepła oznaczone są powy
żej o, a stopnie zimna czyli mro,w - poniżej. 
Otóż gdy woda nagrzeje się do 80 stopni, 
wtedy od tak wielkiego gorąca część wody 

w kociołku staje się parą, to jest czemś podo
bnem do powietrza, nadzwyczajnie, jak się 
mówi, lotną. i sprężystą, to jest szybko rozpra
szającą się i nie mogącą ~ł~f:0. się utrz~mać; 
taka para nie może pomiesClc SIę .w kOCIołku, 
gdyż uczeni obliczyli, że potrzebUJe ona 1700 
razy więcej miejsca, niż woda, z której pow
stała: zaciasno więc j ~j w kociołku, wyrywa 
siPo nazewnątrz, porusza p(lkrywą i wychodzi. 
Jednakże to, co zwykle nazywamy parą-co 
się unosi nad kociołkiem lub wazą z gorącą 
zupą-nie jest to już para, lecz bardzo drobne 
kropelki wody, gdyż para, oziębiwszy się po 
wyjściu z kociołka, w skutek zetknięcia się 
z chłodniejszem powietrzem, wraca znowu do 
stanu płynnej wody, w postaci kropelek i te 
to właśnie kropelki widzimy i nazywamy błę
dnie parą; prawdziwa para" podobna, jak .po
wiedzieliśmy, do powietrza, jest równie Jak 
powietrze, niewidzialną. Słyszeliście pewno 
wszyscy i nawet widzieliście, jak straszną siłę 
ma proch; dziwiliście się może, jakim sposo
bem spalenie czal'llego proszku, może s.łużyć 
do wyrzucania z taką siłą i na tak ogromną 
odległość, ciężkich kul z pistoletów, fuzyi 
i armat, to jest do strzelania, fi. także do wy
sadzania w powietrze ogromnych skał, jak to 
się robi przy budowie tuneli; otóż z prochem 
dzieje się to samo, co z wrzącą wodą: w skutek 
gorąca powstaje z niego gaz, to jest taki ga
tunek powietrza, równie jak powietrze niewi
działny, który potrzebuje nieskończenie więcej 
miejsca, niż go znajduje w lufie strzelby lub 
armaty: wylatuje więc ztamtąd z niesłychaną 
szybkośeią i si~ą. Gdyby nie puścić t~go gazu 
nazewnątrz, zatamowawszy mu Wyjście np. 
zatkawszy otwór strzelby lub armaty, wtedy 
rozsadziłby on niezawodnie i rozerwał na ka
wałki strzelbę lub armatę, choćby były one 
z jak naj twardszego metalu i jak naj grubsze. 
Podobnież i od wody wrzącej, gdy para nie ma 
wyjścia, pęknie każde naczynie miedziane czy 
żelazne, choćby naj grubsze. Jeżeli para wody 
zaledwie wrzeć zaczynającej przy 80-ciu sto-
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pniach ciepła posiada już taką siłę i tyle po
trzebuje miejsca, to nagrzewając jeszcze wię
cej wodę wrzącą, i przytem w ogromnej ilości, 
możemy powiększyć tę si,tę i tę sprężystość, 
to jest potrzebę jak najwięcej miejsca. Sib 
ta nareszcie staje się tak wielką, że wywiera 
ogromne parcie i może poruszać niezmierne 
ciężary, i do tego właśnie doprowadzono ją 
i taki z niej użytek zrobiono w machinach pa
rowych. 

Nie będę tu wam szczegółowo opisywał 
wszystkich części lokomotywy, gdyż do do
kładnego zrozumienia jej bu"dowy potrzeba 
znać dobrze fizykę i mechanikę-·nauki, któ
rych jeszcze nie znacie-powiem więc to tylko, 
że główną część machiny parowej stanowią 
dwa walce czyli cylindry żelazne, wyobrażone 
na rysunku 6. Wskutek niezmiernie mądrego 
urządzenia parcie siły pary porusza te cylin
dry i to podnosi je do góry, to spuszcza na 
dół; ruch ten, przy pomocy niemniej umif'ję
tnych urządzeń, obraca połączone z walcami 
koła lokomotywy, a że to odbywa się z nie
zmierną siłą-większą, niżby było potrzeba do 
posuwania samej tylko lokomotywy, przeto 
ciągnie ona za sobą i przyczepione do niej 
wagony, których koła już sallle zmuszone są 
tocr,yć się po stynach. Maszynista może do
woli powiększać lub zmniejszać siłę pary 
i przekonać się, jak ona jest wielką; jest także 
obliczonem, jakiej siły, a więc jakiego ciepJ'a, 
jakiej ilości wody i węgla potrzeba do poru
szenia takiego lub innego ciężaru, do ciągnię
cia pewnej liczby wagonów z pewną szybko
ścią i t. p., ale o sposobilch, narzędziach i wyra
chowaniach tego wszystkiego wiedzieć jesżcze 
teraz nie potrzebujecie. 

Oprócz jazdy koleją i statkiem, machiny pa
rowe używane są jeszcze do rozmaitych robót, 
do rzemiosł i fabr,yk jak np. do tkania, przę
dzenia, piłowanill., szlifowania i t. d.; wiele 
więc jest ich rozmaitego gatunku, prócz loko
motyw. 

./ 
--------------~-

Streszczenie i Pytania 
z 'l'nblicy Tl'Zeciej. 

Wstęp. Co to jest lokomotywa? Co to jest po
ciąg? Jaka jest szybkość jazdy drogą żelazną, i ja
kie są pożytki takiej szybkości? 

Obrazek I. Jak to dawniej ludzie podróżowali? 
Jak rachujemr lata i wieki? Drogi sztuczne bru
kowane, koleje drewniane i żelazne konne_ KrOtka 

• 



1iistorya lokomotywy. E wans i Stephenson. W ja
kich krajach jest najwięcej kolei żelaznych? Koszt 
i sposób budowania kolei żelaznych. Szczegółowe 
objaśnienie obrazka. 

Obmze/c II. Kto wynalazł okręty czyli statki 
p~rowe? Paro\vce o kołach i szrubowe. Dla czego 
okręty parowe mają także i żagle? 

Obmz/ci III i IV. Co to jest wiadukt i co to j est 
tunel? Zkąd pochodzą nazwy łacińskie i co to był 
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za język? Kiedy i dla czego wypada budować wia
dukty i tunele? J aka jest różnica pomiędzy wia
duktem i mostem? Gdzie j est najdłuższy tunel? 
Gdzie j est najwięcej tuneli? T unele podwodne. 

Obmz/ci V i VI. Jakim sposobem para może 
mieć tak wielką silę? Kociołek wody wn:ącej . Co 
to jest t ermometr? Porównanie pnry z prochem. 
W nIce machiny parowej. 

• 

Cesarstwo Rosyjskie i Królestwo Polskie. 

oznawszy środki odLywania podróży, 
rozpoczniemy teraz wędrówkę po ró
żnych krajach. N u.jpierwej potrzRba 

n~m koniecznie poznać kraj wł'asny, w któ rym 
ml,esz,kamy. ~rzede~szystki~m jednak, mówi ąc. 
o )aklmkolwl ek kraJU, chocby i własnym, po
tr.zeba ,,:i e d7..i e~ , gdzie on leiy. Do tego potrzeba, 
a~ebyś~ l~ mleJI pod ręką dwie rzeczy : globus 
ziemskI I dobry atlas czyli zbiór map albo kart 
ge?gr,afi czn~c,h" w ~tórym znajdują s i ę mapy 
ka7.dej CZęŚCI sWl ata I każdego kraju oddzielnie. 
Co to jest globus zi emski-pewno wiecie: jest 
to wyobrażeni e ziemi, która ma ksztaH kuli' 
na globusie oznaczone jest miejsce l ądó~ 
i kra:iów na niezrniernej przestrzeni worlnego 
oce~nu, który wię kszlj: część ziemi pokrywa. 
SP?Jrzawszy na globus, widzicie, ż e na ob le
~aJącym cał'f!! kul ę zi emską ocpanie znajdują 
SI ę. trzy ogromne l ~d y.' ni by wyspy: jeden, naj 
Większy , s k ,t~ (~ a S I ę Jeszcze z trzech części: 
~uropy, AZ}l l Afryk1; drugi śre dni nazywa. 
Się ~mery~ ą, a trzed .n ajmni p iszy- Aus trn.l ią 
czyh O cean l,ą , N asz kraj po.to żony jest w Eu ropie, 
któ~a. C,ho,claż c1aJ e ~o mni e j s z ą j es t od innych 
CZęSCI, , ~ wln.ta , (oprocz Australii), ale jest naj 
~Rrdzl eJ , u CY,w.d l zowan ą , co znaczy, ż e mało tu 
JUż lu~zl dZI,k l ~1J , lecz J~flj\~i ęcej takich, którzy 
wyznają reIJgl ę chrzes cl anską, prac llj ą i uczą 

si ę , mają państwa i miasta, zajmują si ę han
dlem i przemysJ'em, to jest wyrab iają w fab ry
kacb, k uPllj ą i sprzedają rozmaite towary. Glo
bus jest dostatecznym, gdy chcecie poznać 
położe ni e wzajemne jednej części świata do 
drug:i ej np., co zn~jd llje ~ i ę od E uropy, dalej 
z tej strony. gdZIe slonce wschodzi tó jest 
od wschodu, albo ze strony przeciwnej wscho
dowi, gdzie słońce zachodzi, to jest od zachodn 
albo na prawo od wschodu to jest ze strony 
połudn iowej , albo na lewo od wschodu to jest 
ze strony półno cnej , albo wreszcie nieznpp,J'nie 
w jednej z tych czterech stron (stronami świata 
zwanych), lecz pomi ędzy dwiema z nich, to 
jest: na pótno~o-ws cbód, pólnoco-zachód, po
łudnio-wscbód i południo-zachód . Podałem 
poł07, eni e stron św i ata, j eś li zwrócimy się twa
rz~ c1? w~chod? (południ e, pótnoc, ~acbód). 
J ezell Z3 S stanlPm,Y twarzą do zachod u, to jaka 
~ t rona świata bę dzi e naprawo, jaka nalewo, 
jakazftnami? (półno c, poludnie wschód). Aje
żeli zwrócimy s i ę tw arz ą na pótnoc? (wscbód, 
zachód, połu dni e) , A j (: ś l i obrócimy si ę na po
łud~ie? (zacb~J , wS,rb?d, półn oc) , T) Nn. glo
bU Sie tak~e wId n.c, Jakle morza om'ywaj a różn e 
częśc ! świ ata, co je oddzi eLL lub łą, ~z.v, k ędy pro
wadZI droga h!dowa lub mO rSka z Jed1lej cz ęści 
świata do drugiej . Możecie tam ta kże oDra-

;l" Uwaga, ,0 czte rec~ , stronach ś wia ta \\'SJlo rn niano jui. w kró t};ości P?~yż.ej, gdzie mowa o kompasie (str. 
9. przy l: ,bl: ! L Ubl 3Z. 4),al" Z< ~OIVOJU ",: JclkleJ Wa l!l ~ u?I(la'l nego Ich o tlrowJ ~D1 a, lI a lem mi c.i scu w!"ś u i e trzeba 
;Z:,I S 7.CZepIĆ dZleclom tę \Vladomosc ostat<' cz lI le, g ru Jl towllle I wszechstronnie wyłozone W' "Gieograjii A. Je skieiJo". 

chować odlegJ'ości , gdyż są one oznaczone 
liczbami, wskaznjącemi tak zwane stopnie ge
ograficzne, z których każdy zawiera piętnaście 
mil. Na globusie są równi eż oznaczone i kraj e, 
ale niewszystkie; są tam i miasta, al e tych 
mniej jeszcze, a to dla tego, że globus nie może 
być tak wielkim, a~ eby na nim wypisać nazwy 
wszystkich krajów, a tembardziej, żeby moż na 
było oznaczyć na nim położeni e i nazwy 
wszystkich miast na ś wie ci e . Jeżel i wi ęc 
chcecie poznać dokładnie np. jakie kraje znaj
duj ą si ę w E uropie i jalrie z jakimi s asi adują, 
jaka ich jest wielkość , kształt i t. d.~ wtedy 
już globus wam nie wystarcza, lecz musicie 
wzi ąć do ręki mapę samej tylko Europy. Co 
to jest mapa - może już wiecie, a zresztą zro
zumieć nietrudno: j eżeli np. chcecie dokładni e 
sobie o~maczyć , co znajduj e się w podwórzu 
waszego domu-gdzie leży ogród, (naprawo, 
czy nalewo, czy w innej stronie on. domu), 
gdzi e studnia, gdzie stajnia i t. d., to bierzecie 
kawałek papi eru i na nim oznaczacie punktami 
lub kółkami dom, a naprawo lub nalewo, albo 
11 góry lub u dołu (wedŁug tego, w jaki em są; 
względem domu położeniu), innymi znakami 
(linijkami lub wstęgami i t. p.), oznaczycie 
ogród, studni ę, l'7. eczu.ł kę i t. d. Otóż tak samo 
można na kawałku papieru oznaczyć p ołożenie 
miast, gór, rzek i t. d., w jednym kraju lub 
w kilku kraj :?ch sąsiednich, albo wreszcie 
w jednej całej części świata np. w Europie. 
Z mapy więc Europy dowi ecie si ę już wi ęcej, 
niż z globusu o różnych krajach, tę część 
świata składających. Gdybyści e jednak za
pragnęli poznać dokładnie po~ożenie gÓl, rzek, 
miast i t. d" w jednym jakimkolwiek kraju, 
wtedy już i mapa Europy nie wystarczy, bo 
trudno, aby by~a tak wielką, żeby wszystkie 
szczegóły każdego kraju mogły być na niej 
oznaczone: potrzeba wi ęc wziąć do rę ki oso
bną mapę tylko tego kraju, który p07.llać 
chcecie. To wszystko, co znajduje si ę na ma
pach, jest także i w ksi ążkach , opisujących 
różne kraje: te książki są to geografie (co zna
czy po grecku opiscmie ziemi gdyż wiele wy
razów podobnie jak z łaciń ski ego , wzi ęliśmy 
także i z j ęzyka dawnych Greków, o których 
patrz przy Tabl. XII); zawieraj ą one nadto 
wiele wiadomości o każdym kraju, których 
ruemasz na mapie, jak np. o mieszkańcach 
kraju, ich religii, nauce , zatrudnieniach 
i t. d., ale przy uczeniu s i ę tych rzeczy, które 
z~równo znajduj ą się i w geografii i na mapie, 
memożna nigdy obej ść się bez mapy, gdyż 
na tej zaraz widać, gdzie co l eży i ztą;d spa
miętać łatwiej . 

Na globusie wi ęc najpierwej możecie wi
dzieć, ż e kraj e n aJ eżą;ce do cesarstwa rosyj

N auka o r zeczach. Część III. 
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sk iego l ei ~ nietylko w E uropie, ale także 
i w Azyi. Uesarstwem nazywa się każdy kraj, 
którego monarcha. czyli w~ac1ca używa tytułu 
cesarza; w królestwie z aś panuj ący nazywa si ę 
królem. Cesarz Ro yi jest zarazem i królem 
polskim, Z mapy Europy dowiecie si ę, że 
Rosya Europejska zajmuj e całą wschodnią po
łowę Europy i jest wi ęk zą od wszystkich in
nych krajów Europy zachodniej, razem wzię
tych, choci aż daleko mniój ma ludno' ci i że 
dzieli si ę na Rosyą właściwą, Królestwo 
Polskie i Finlandyją; map a zaś Azyi wam po
każe, że Rosyą Azyatycką sUadaj ą: kraj Kau
kazki, Syberya i kraje Azyi środkowój. Rosya 
Europejska posiad a tylko na granic,y z Azyą wy
sokie góry Kau k:1~ki e i Ural ki o, w których do
bywaj ą różne kru zce i drogie kamienie, zresztą 
jest to ogromna równina. Największa rzeka 
płynie na wschod~ i e Rosyi E uropejskiej l na
zywa się W oJ'ga. Klimat na pó.l'nocy bardzo 
zimny, w środkowej Rosyi umiarkowany, na 
pO~lld niu ci epły. Rosya posiada wiele la ów 
i wydaje dużo zboża; wino i inne c i epłym kra
jom właś c i w e owoce rorizą si ę tylko na pc,
ludniu. Sto li cą Ro yi je t Petersburg nad 
Newą w Rosyi póJ'nocno-zachodniej, ni eda
leko od morza Baltyckiego. Mi eszkańców we 
wszystkich krajach pod pano waniem Rosyi 
b ~ c1ących liczy się 80 milionów, w Rosyi zn,ś 
E nropejskiój - 70 mili onów, z tych 34 miliony 
Wielko -Rosyan c7.yJ i Rosyan właściwych , ]1 
milionów JHałorusinów i 4 miliony Białoru
sinów. Polaków li czą pod panowaniem 1'0-
syjskiem 7 mili onów. W zy tkie te plemiona 
nazywaj ą si ę słowiaI1Skiemi , są w pólne~o po
chodzen ia i mówią podobnymi j ęzykam i . 
Wielko-Rosyanie, JYIa,torusini i Białoru ini wy
znają, po wi ększój cz ęści, r eli g i ą prawosbwną . 
Pol acy mieszkaj ą w kraju zwanym Królestwem 
Polskiem, który l eży , jak to widzicie na mapio, 
po ob u stronach średniego biegu Wisiy, 
a także w sąsi e dnich zachodnich częś ci ach ce
sarstwa. Króles two Polskie dzieli f' ię na 10 
gubernii i liczy przesz,ro 6 milionów miesz
kańców (w tej liczbie przeszło milion żydów). 
Ważniejsze miasta: Warszawa, prock na gó
rze nad Wisłą, Łódź z mnóstwem fabryk, 
Często chowa z cudo,wnym obra-zem Matki 
Boskiej, Kielce w okolicy najbardziej górzystej 
w ,Królestwi e (niedaleko najwyższe góry Łysa 
i Sw. Katarzyny), Lublin (o b, na mapie). 
Kolei żel aznych w Królestwie Polskiem nie
wiele, a mianowicie: 1) Warszawsko -Peters
burgska prowadzi od v\TłLrsz awy na północo 
wschód przez miasta Białystok, Grodno i Wilno 
do stolicy cesarstwa Petersburga. Cała ma 
długości wiorst 1050 czyli mil 150, :.tle z tych 
w granicac Kl'ólestw:.t Polskiego (ostatnia 
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stacya Łapy przed Białymstokiem), tylko 
wiorst 141 czyli mil 20 1/~; 2) Warszawsko
Wiedeńska prowadzi od Warsza~y na połu
dnio-zachód aż do Wiednia, stolicy resarstwa 
Austryackiego, długości ma caia wiorst 664 
czyli mil prawie 95, a w obrębie Królestwa 
Polskiego przechodzi przez miasta Skiernie
wice, Piotrków i Ozęstochowę do granicy 
z Austryą, wiorst 291 czyli mil 41 1/ 2 , a ze 
stacyi Ząbkowice odnoga do SosnQwic na gra
nicy pruskiej ma długości 16 wiorst czyli 2 
mile i 2 wiorsty; 3) Warszawsko - Bydgoska 
tak zwana z powodu, że prowadzi do miasta 
Bydgoszczy (po niemiecku Bromberg), w Pru
sacb; ta droga oddziela się od Warszawsko
Wiedeńskiej w Skierniewicach i prze:& Łowicz 
prowadzi do Aleksanclrowa na granicy prus
kiej, w Królestwie tylko od Skie niewic do 
Aleksandrowa wiorst 135 czyli mil Hl wiorst 
2; 4) Warszawsko-Terespolska od Warszawy 
na wscnód do rrerespola, w granicach Króle
stwa tylko wiorst 193 czyli mil 27 1/ 2 ; 5) 
Łódzka nąjkrótsza oddziela się od Warszaw
sko-wiedeńskiej na stacyi Koluszki i prowadzi 
do miasta Łodzi: d,!ugości ma zaledwie okolo 
4 mil. Buduje się teraz jeszcze kol6j zwana 
N adwiślańskq, która ma przec inać wschodnią 
część Królestwa od miasta Mławy aż ku gu
bemii WoJ'yńskiej: gotową będzie za dwa lata. 
Sąsiednie zachodnie gubernie Rosyi aż do morza 
Baltyckiego na półnory, do rzeki Dniepru na 
wschód i prawie aż do morza Ozarnego na 
poJ'udnie (zob. na, mapie), gdzie teraz miesr.ka 
oko~o dwóch milionów Polaków (przeważnie 
szlachty), należały też kiedyś do dawn6j Polski; 
z ziem tyr;h składały się wtedy: Kurlandya, 
Inflanty, Zmudź, Litwa (ze stolicą Wilno), 
W oł'yń, Podole i Ukraina narldnieprska 
(główne miasto Kijów). Do dawnej Polski 
należały nadto jeszcze kraje na północ, za
chód i południe od teraźniejszego Królestwa 
Polskiego, a mianowicie: na północ i zar.hód 
zostające dziś pod panowaniem niemieckiego 
króle twa Prus (Warmia, Prusy Zachodnie 

a) 

Obrazek 
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z miastami Gdańsk i Toruń i Poznańskie, zwane 
także Wie'lkopolską z g,tównem miastem Po
znań), i na południe nalei,ąca dziś do Austryi 
tak zwana Galicya (z glównemi miastami 

, Kraków i Lwów). (Zob. na mapie). Dawna 
Polska nazywała się Rzecząpospolitą - tak 
zwykle nazywają się kraje, gdzie nie ma króla. 
Polska zaś, chociaż miała królów, nazywała 
się jednak Rzecząpospolitą dlatego, że kró
lowie polscy mieli ma,to władzy, a najwięcej 
znaczyli w kraju szlachta i magnaci to jest bo
gaci panowie. W 1795 f . dawna Polska upa
d,ta, a od 1815 roku ziemie jej są tak podzie
lone, jak powi·edziano wyżej. Teraz w kra
jach pod panowaniem prllskiem i austryaClkiem 
jest, jeszcze 5 milionów Polaków: wszystkich 
więc Polaków, mówiących po polsku, znajduje 
się w Europie 12 milionów. Polacy, w wię
kszej ezęści, wyznaj ą religią katolicką. W na
ukach, handlu i przemyśle stoi~ niżej od na
rodów zachodniej Europy; w kraju wielka 
bieda i nędza i mnóstwo lud"i ubogich i że
brakó w. Po części sami są temu winni, gdyż po
mimo, że są bardzo zdolni do wszystkiego, nie 
wszyscy lubi~ pracować, ale wielu woli bawić 
się lub dużo rozprawiać, a mało czynić. Polacy 
są sI łonni do naj piękniejszych cnót i uczuć, 
lubią. poezyą i mm~ykę, (to jest piękne wiersze 
i grę na różnych instrumentach), ale także ma
ją skłonność do niezgody, zawiści i plotek; by
wają także często nieoględni i lekkomyślni, 
marn0trawni, zarozumiali i próżni, to jest do 
b~.vskotek i pozorów więcej, niż do rzeczy po
żytecznycb przywiązują wagi, nie lubią: dobro
wolnie kogoś stuchać i nie mają wytrwałości 
w dobrych rzeczach: prędko rw~ się do wszy~t
kiego, ale prędko ostygają i to, co zaczęli, po
r7.ucają. Rozumie się, niewszyscy mają te 
wady, ale nie szkodzi wam o nich wiedzieć, 
nie d1a tego, żeby mieć własny naród w po
g1l.rdzie, ale dla tego, ażeby nauką, pracą i za
stanowieniem starać się ich uniknąć, i żeby 
tym sposobem w przysdości coraz to mniej 
bylo Polaków z tak szkodliwemi wadami, 

. 
pler-w-szy. 

li Piotr Wielki. 

"

,,. dawnych czasaeb, aż do wieku skiem: na.uki nie było prawie żadnej, oby-
XVII-go, Rosya był'a bardziej pań- cZfl.je grube, stosunków z resztą Europy ani 
stwem az atyckiem, niż europej- handlu równie~ prawie nie było. Rossyanie 
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nie odbywali podróży morskich na okrętach 
nie mieli nawet u siebie dróg porz!!Jdnych, 
żyli bez wygód, jakie daje oświata i nic 
prawie nie znaczyli w Europie. Obyczaje 
i cały sposób życia były prawie tatarskie, za
pożyczone od Tatarów-srogiego i dzikiego 
ludu, który przez 200 lat (od XIII wieku do 
XV) panowa.ł nad większ!J: C7.ęści!!J krajów 
Rosyi właściwej. Podobnie, jak Tabtrzy i inne 
ludy wschodnie, dawni Rosyanie trzymali 
kobiety w zamknięciu, w domowej niewoli. 
Wszystko to postanowił przerobić niepospolity 
mąż-cesarz Piotr I zwany Wielkim. Urodził 
się on 1672 roku i w dzieciństwie okazywał 
już wiele zajęcia dla tego wS7.ystkiego, co się 
w obcych krajach dzieje, co opowiadaJ' mu jego 
przyjaciel Lefort rodem Szwajcar (z kraju gó
rzystego w środku Europy, o którym mowa 
po'niżej przy Tab!. X). Zostawszy cesarzem, 
Piotr postanowH przerobić kraj swój i uczy
nić go podobnym do innych europejskich. 
W tym celu przedewszystkiem sam zacz!!Jł się 
uczyć i to nietylko obcych języków i innych 
nauk, ale także i rzemios~, jak ciesielki, ko
walstwa i t. d. Szczególniej chodziło mu o to, 
ażeby Rosya miała okręty, podobnie, jak i inne 
kraje: dla tego udał się do Rolandyi (zob. na 
mapie Europy), która wówczas z budowy okrę
tów słynęła, ażeby tam osobiście zapoznać się 
ze l:lposobem tej budowy. Siedem tygodni 
spędził Piotr w nadmorskiem miasteczku Ho
landyi Sardamie, ucząc się rzemiosł i pracuiąc, 
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jak prosty wyrohnik. Obrazek przedstawia 
go właśnie w skromnej chatce sardamskiej, 
zajętego nauką i rysowaniem. N a stole stoi 
wyrobiony z drzewa wzór czyli model okrętu. 
W drodze tam i napowrót i w drugiej jeszcze 
późniejszej podróży Piotr zwiedził także inne 
kraje, oglądałich osobliwości, uczył się różnych 
rzeczy i zabierał ze soblJ: uczonych, dobrych 
oficerów, rzemieślników i mechaników. Ażeby 
'l,dobyć sobie przystęp do morza Baltyckiego, 
Piotr po uporczywej 20·stoletniej wojnie z sąsie
dniem królestwemszwedzkiem, (zob. na mapie), 
g-dzie p anował wtedy sławny wojownik Karol 
XII, zawojował obs~ _ne kraje nadmorskie 
i założył' tam miasto, nazwane od j ego imienia 
Petersburg; (co po niemiecku znaczy "forteca 
Piotra"), k:tóre jest teraz stolicą Rosyi. Pe
tersburg le7.y nad rzeką N eWlJ: i liczy teraz 
700,000 mieszkarców. Piotr kazał także 
wszystkim swym poddanym uczyć się i ubierać 
po europejsku; zaprowadzi~ także wiele innych 
zmian w Rosyi, według tego, co widział za 
granicą. Pierwszy tenże przyjął tytuł cesarza 
(illlperatora-z łacińskiego), gdyż przed nim 
monarchowię Rosyi nazywali się wielkimi 
kniaziami i carami. Odznacza~ się niezwykłą 
siłą: móg,r łamać podkowy i skręcać w trlJ:bkę 
talerze srebrne. Zupełnie takim samym si
łaczem był i ówczesny król polski August II, 
z którym Piotr żył w przyj<tźni i często zjei.d~a
jąc się, obydwa u stołu bawili się okazywaniem 
swojej si~y. Piotr Wielki umarł 1725 roku. 

Obrazek drugi. 
Kreml. 

Przed założeniem Petersburga stolicą Rosyi 
bylo wielkie miasto Moskwa, leżąca o 100 mil 
na.. południo-wschód od Petersburga; . od tej 
stolicy i całe państwo przed Piotrem Wielkim 
nazywało się wielkiem księztwem, a potem car
stwem moskiewskiem. Moskwa leży nad rzeką 
tegoż nazwiska i teraz jeszcze uważa się za 
drugą po Petersburgu stolicę państwa. Jest 
to ogromne miasto, mające 40 wiorst czyli 
około 6 mil obwodu: to znaczy, że tyle drogi 
trzeba zrobić, ażeby objechać całą Moskwę 
wokoło; mieszkańców liczy 400,000. Kremlem 
nazywa się najstaro~ytniejsza środkowa część 

miasta na wzgórzu, gdzie znajdują się pałace 
cesarskie, mnóstwo cerkwi i różnych pomni
ków historycznych; obrazek nasz przedstawia 
część Kremla. Znajduje się tu pomnik wysta
wiony Mininowi i Pożarskiemu, którzy oswo
bodzili Moskw~ od wojsk polskich w 161~ 
roku za panowania króla polskiego Zygmunta 
TIr. W 200 lat później Napoleon I, cesarz 
francuzki wojując z Rosyą, zaszedł także do 
.Moskwy i czas jakiś Kreml zaimował (1812 
roku). Pomiędzy świątyniami zasługuje na 
uwagę sobór Wniebowzięcia N. M. P., gdzie 
dotąd koronują ~ię cesarze rosyjscy, to jest 



z różnymi obrzędami wkładają sobie na głowę 
złotą koronę drogimi kamieniami ozdobioną. 
Obrzęd ten, zwany koronacJą, zachowują 
i inni monarchowie. Świątynie Kremla budo
wane są w rozmaitym guście, po większej czę
ści z mnóstwem kopuł (o:uągłych wież), zło
conych, a po wierzchu malowane rozmaitymi 
kolorami. W czasie pobytu Napoleona cała 
prawie Moskwa zgorzała: wszystkie więc pra
wie domy tego miasta są nanowo po tym po
żarze zbudowane, lecz Kremlocalał. Zosta,ły 
tu więc jeszcze pałace dawnych panujących, 
i zbiory różnych osobliwości. Na wysokiej 
osobno stojl!:Cej wieży, zwanej wieżą Iwana, 
najwyższej w Moskwie, wisi dzwon ważący 
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4000 pudów to jest 1600 centnarów czyli 
160,000 funtów. Dzwonią weń rzadko i to 
uderzają;c tylko sercem (jak to zwykle dzwoni 
się we wszystkich cerkwiach). mos tego 
dzwonu rozchodzi się po całem mieście. Nie
daleko na ziemi stoi inny dzwon jeszcze 
większy, nawet na całym świecie największy: 
waży on 430,000 funtów i ma około 10 łokci 
wysokości. Odlany został z rozkazu cesarzo
wej Anny około 1735 roku. Wkrótce po od
laniu dzwon wyszczerbił się: kawał śpiżu (mię
szanina miedzi z cyną, używana zwykle na 
dzwony), który wykruszył się, leży opodal, 
a przez szczerbę dwóch ludzi może wygodnie 
wejść do wnętrza dzwonu. 

Obrazek trzeci. 
K o z a k. 

Kozakami na:lywają; w Rosyi mieszkańców 
różnych okolic stepowych na południu, którzy 
wszyscy prawie zdolni są; do s~użby wojskowej 
i odznaczaj ą się , jako wyborni jeźdźcy. Kozacy 
mieszkają w różnych okolicach, najwięcej zaś 
nad rzeką Donem w prowincyi, która od nich 
hazywa się ziemią Kozaków Dońskich (ob. na 
mapie). Dawniój byli także kozacy zaporożcy 
nad rzeką; Dnieprem (ob. na mapie), tak zwa
ni od porohów czyli ogromnych skał, które 
znajdują się na dnie tój rzeki. Kozactwo po
wstało bardzo dawno, wtedy jeszcze, gdy na 
stepach trzeba było ciągle walczyć z różnómi 
dzikiemi plemionami - 'l'atul'ami, 'rurkami, 
i innemi: zbiegali się więc tam zewsząd ludzie 
do wojaczki chętni i zakładali osady wojskowe, 
obieraj ąc: sobie naczelników, zwanych atama-

Obrazek 

nami. Kozacy noszą długie za kolana kaftany 
i czprwone czapki, jak to widzicie na rysunku, 
przedstawiającym kozaka na koniu i częstują
cego go wódką starego włościanina, albo może 
kupca. (Kupcy w Rosyi stanowią osobny stan, 
to jest osobną niemal klasę ludzi, w której za
jęcie handlem przechodzi najczęściej z ojca 
na syna. Trzymają się oni przeważnie dawne
go ubioru i dawnych obyczajów). Niedaleko 
od ziemi Kozaków Dońskich mieszkają wpół 
dzikie plemiona Tatarów i Kałmuków. Hodują 
oni mnóstwo koni, używają na pokarm mleka 
kobylego i wyrabiaJ~ z niego mocny napój, 
zwany kumysem. Od niedawna zaczęli u nas 
także wyrabiać taki kumys, jako lekarstwo dla 
osób słabych i chorych na piersi. 

cz-w-arty. 

x Jazda psami. 
W lU\jdalBzych północllyeh okolicach Rosyi I kOlli, dla tego, że nie rośnie tam nic, czemby 

Azyaty ckil'j , gdzio wi ększ[): częś ć rollu panuje s i ę te zwi pw ;.ta żywić mogły, używają do jazdy 
zil1la. ze slrasulymi mrozami i gdzie niellla psów. UZyllią; to głównie półdzikie plHmiona 

Kamczadalów i Czukczów, mieszkające w tych 
odległych sb'onach. Sanie używane do tej 
jazdy, są zwykle skórzane; na rysunku widzi
cie dwie pary zaprzężonych psów, ale czasem. 
zaprzęgają ich do jednych sań aż 12; nadto 
jeden pies, należycie wyuczony, biegnie na
przód i innym drogę wskazuje. Jazda psami 
jest bardzo szybka i lekka, gdyż te zwierzęta 
przebiegają lekko po nadzwyczaj glębokim 
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śniegu, gdzie żadnych dróg niema i gdzie 
konie zagrzązłyby po uszy. Ponieważ owe 
biedne ludy żywią się tylko upolowaną zwie
rzynąirybami, tern samem więc kannią i swoje 
psy, które są jedynymi towarzyszami człowieka 
w owych smutnych i surowych krainach. Ob
chodzą się z psami dobrze i troszczą się o nie 
tyleż, co o swe własne dzieci. 

Obrazek piqty. 
lizgawka lodowa. 

Szczególnego rodzaju ta ślizgawka stanowi 
jedną z najulubieńszych zabaw ludowych 
w Rosyi. Urządza się tym sposobem: na po
krytej lodem rzece wznosi się drewniane rusz
towanie około 40 stóp (20 Łokci) wysokości, 
a z jego szczytu z jednej strony urządzają 
schody do wchodzenia i zstępowania, z dru
giej zaś-poehyły pomost, na którym układają 

kawały lodu i polewają jeszcze wodą, któca za
marzając, spaja lód i czyni całą powierzchnię 
gl'adką jak szkło. Po tym pomoście, jak to 
widzicie na obrazku, spuszczają się ochotnicy, 
którzy kolejno wchodzą; przez tylne schody; 
do spuszczania się używają sanek, albo łyżew, 
a czasem obchodzą się bez tego wszystkiego, 
ześlizgując s i ę w postawie siedzącej. 

Obrazek szósty. 
Renifer i Zorza północna. 

- . 
Mieszkańcy naj dalej posuniętych na północ 

okolic RosyiEuropejskiej od strony zachodniej, 
zwani Lapończykami, posiadają. renifery, jako 
jedyne zwierzęta domowe. Renifer zwany 
także jeleniem północnym, jest mniejszy od 
konia, niezgrabny, z ogromnymi rogami i maści 
popielatej, jak widzicie na obrazku. Daje się 
łatwo przyswoić i bogaci Lapończycy posia
dają ich całe stada; nie mają za to krów, ani 
owiec, ani żadnego innego bydła, gdyż to nie 
wytrzymałoby ostrości zimna i nie miałoby się 
czeID żywić; renifer zaś jest pod tym wzglę
dem dogodnym, że karmić go wcale nie trzeba: 
poprzestaje on na byle jakiem poż.vwieniu, 
jada korzonki, mech i t. d., które sam sobie 
wynajduje, a w zimie, gdy woda zamarznie, 
jada śnieg. Dla Lapończyka jest to zwier:Gę 
nieocenione, które daje mu wszystko: 70ft r.ycia 
wozi go, jak nasze konie, w sankach i daje 

tłuste mleko, z którego W\ rabiaj ą ser i masło; 
z zabitego Lapończycy mają smaczne mięso, 
skóry, których na odzież używają, kopyta, rogi 
i kości, z których wyrabiają kubki, noże, łyżki 
i t. d., nawet żyły i kiszki nie są bez użytku, 
gdyż służą Lapończykom zamiast nici do szy~ 
cia. Renifer jest łclgodny i posłuszny, ale bywa 
czasem uparty i nie znosi, aby go bito: w ta
kim bowiem razie, jeśli go kto uderzy albo 
chce przeładować zbytecznym ciężarem, reni
fer rzuca s i ę na człowieka z rogami i kopy
tarni. Lapończycy w takim razie chow~ją się 
zwykle pod sanie i czekają, dopóki gn.iew 
zwierzęcia nie przeminie. 

Na obrazku widzicie nad reniferem jasne 
koło: jestto świetne zjawisko na niebie, zwane 
zorzą północną. Zdarza się ono tylko w owych 
dalekich i zimnych krajach; czasem jednak po
kazuje się ił w naszych stronach. W czasie 
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długiej noc~ panuJąc.ej zi!?!): w owyc~ kr~jach, I do czasu oświeca. się pyl!!znymi kręgami i słu
~dy ~rzez ~llka mleslę.cy Jest zup~łme CIemno I parni ognistymi, co przedstawia wspaniały 
l słonce me wschodZI wcale, mebo od 0:lfLSU widol\. 

fi) 'rADLICA y~ 
Obrazek pier-w-szy. 

Jan Sobieski. --rzez 900 prawie lat, aż do 1795 
roku, w dawnej Polsce byli roz-

. maici królowie. N aj pierw pano-
wali królowie z krajowej familii Piastów, po
między którymi wielu było sławnych i zna· 
komitych, jak Mieczysław I, który porzucił 
bałwochwalstwo (to jest relIgią, która nie 
znając prawdziwego Boga, każe k~itniać się 
bałwanom czyli figurom z drzewa i kamienitt 
wyrobionym i chwalić to jest czcić te bał
wany), i zaprowadził w Polsce wiarę chrze
ściańską, wielcy wojownicy Bolesfaw I Ohro
bry (w XI wieku) Bolesław III Krzywousty 
(w XII wieku), i ostatni z Piastów - mądry 
i sprawiedliwy Kazimierz Wielki (umarł 
1370 roku). Potem przez lat prawie dwieście 
królami polskimi bywali wielcy książęta li
tewscy z rodu Jagiełły, wskutek czego ob
szerna Litwa połączyła się z Polską. Następnie 
obierano na królów rozmaitych książąt zagra
nicznych albo też znakomitszych Polaków: po
między pierwszymi naj dzielniejszym był Stefan 
Batory (zmarł 1586 r.), a w liczhie ostatnich 
najsławniejszym jest Jan lIT Sobieski (pano
wał od 1674 do 1696), którego wyobrażenie 
macie na rysunku. Był to wielki wojownik, 
który ciągle bronił swego kraju i całej Europy 
od napadów srogic-h i okrutnych Tatarów 
i 'rurków. Tatarzy-lud dziki, wędrujący ciągle 
czyli koczujący po stepach Azyi i wschodniej 
Europy, już od lat przeszło 400 napada,ł na 
rÓżne kraje, szczególniej poJskie i ruskie, pa
ląc i pustosząc wszystko, a ludzi mordując i za
bieraj ą;c w niewolę. 'l'urcy poraz pierwszy 
wpadli do Europy wkrótce po Tatarach i za-

wQjowali wiele krajów, które dziś składają; 
państwo tureckie na południ o-wschód Europy 
i w Azyi ze stolicą Konstantynopol (ob. na 
mapie i porów. Tab!. XII). Od czasów So
bieskiego napady Tatarów sta.ly się już rzad
szymi i wkrótce zupe.tnie ustały, a potęga 
Turków zaczęła także upadać. Zwłaszcza Turcy 
by li wtedy tak groźni i potężni, że gdyby nie był 
przeszkodził im Sobieski, opanowali i spusto
szyliby może ca~ą Europę. Słynne są szczegól
niej dwa wielkie zwycięztwa Sobieskiego nad 
'rurkami: zwycięztwo pod Ohocimem 1673 r., 
w nagrodę którego został królem obraoy 
i oswobodzenie od 'rurków Wiednia, stolicy 
cesarstwa niemieckiego, w 1683 roku. Oble
gal wtedy to miasto wezyr czyli dowódzca tu
recki Kara Mustafa z 300,000 Turków i Tata
rów; Niemcy nie mogli mu dać rady i błagali 
o pomoc Sobieskiego, który w kilka dni roz
bił i rozpędził 'rurków, zabrawszy im niezli
czone skarby. Za wielkie to zwycięztwo na.
zwano Jana III oswobodzicielem cbrześciań
stwa, a 'l'urcy tak się go obawiali, że drżeli, 
jeśli kto wymówił tylko i~go imię. Sobieski 
chętnie przebywał w Wilanowie o milę od 
Warszawy, gdzie kazał wybudować piękny 
pałac, który dotychczas istnieje i przechowuje 
wiele pamiątek po tym królu. W Warszawie, 
przed pałacem IJazienkow ski m na moście, znaj
duje się kOliny posąg Sobieskiego. Po śmierci 
Sobieskiego obierano na królów książąt sas
kich (Augusta II i III), i dwóch Polaków: Sta
nisł'awa Leszczyńskiego i Stanisława Augusta 
Poniatowskiego, który był osta tnim królem. 
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Obrazek drugi. 
Kopernik. 

-Pewno już słyszeliści~, że ludzie uczeni, swą drogę po niebie i zachodzi. Polacy chlu-
przy pomocy rozmaitych szkieł, rozpatru.ią bią się stusznie, że pierwszy, który obrotu 
słońce, księżyc i gwiazdy, oznaczają ich wieI- ziemi około s~ońca dowiódł niewątpliwie i osta-
kość, odległość wzajemną i od ziemi, badają : tecznip" pochodził z ich narodu: był to Mi-
ich ruchy, przepowiadają zaćmienia i zjawie- kołaj Kopernik. Uczony ten astronom urodził 
nie się komet czyli gwiazdzdługiemi miotłami się 1473 roku w mieście Toruniu nad Wisłą; 
i t. d. Piękna ta nauka, zwana astronomią, był księdzem i lekarzem zarazem. Księg«;) swo-
(co po grecku znaczy nauka o gwiazdar:h), zaj- ją, zawierającą dowody ruchu ziemi około 
mowała ludzi od niepamiętnych czasów, ale s:tońca wydrukowaŁ na krótki czas przed śmier-
dawniej nie mogla rozwinąć się należycie, cią 1543 r. Nieodrazu jednlik i uczeni przy-
z powodu, że wszyscy myśleli, iż słońce krąży jęli dowody Kopprnika; w końcu wszelako mu-
około ziemi. Niektórzy uczeni już i dawniej sieli się zgodzić i od tego czasu astronomia 
wnosili, że slońce, oświecające i ogrzewające rozwinęła się świetnie. W Warszawie zasłu-
całą ziemię, musi być nieskończenie większem żony mąż Staszic postara~' się o wystawienie 
od ziemi-małem wydaje się tylko z powodu Kopernikowi pomnika, który znajduje się po-
straszliwej odległości wynoszącej 10 milionów między ulicami Krakowskie-Przedmi eście i No-
mil-i że zatem by~oby rzeczą dziwną, gdyby wym Swiatem. W 1873 roku ob0hodzono uro-
coś niezmiernie większego krążyło około cze- czyście w Toruniu i w Warszawie 400-letnią 
goś maluczkiego, lecz raczej ziemia musi około rocznicę urodzin Kopernika. N a wybitym na 
słońca krążyć, ale dowieść tego nie mogli pamiątkę tej uroczystości medalu znajduje się 
i trudno było prr.ekonać o tern ludzi, którzy napis:" Wstrzymał słońce, wzruszy~ ziemię, 
.!odzień widzą, jak slońce wschodzi, odbywa polskie wydał'o go plemię. " 

Obrazek trzeci. 
Jan Kochanowski. 

Przez cały wiek XVI (od1500r. do 1600), pod 
panowaniem królów Zygmunta I i Zygmunta 
Augusta z rodziny Jagiellonów, Stefana Bato
rego i w pierwszej połowie rządów Zygmuta III 
Szweda, dawna Polska była bardzo świetna, 
nauka, wymowa i g,tadkie obyczaje nie były 
wtedy w Polsce, pomiędzy szlachtą i księżmi, 
niższe, ani gorsze, jak gdziekolwiek indziej 
w Europie. Oały wiek ten zwano z tego 
powodu złotym wiekiem Zygmuntowskim. Pi
sano i drukowano wiele ksiażek proza i wier
szem, uczono się gorliwie { w kr~jll: w aka
demii Krakowskiej, i za granicą. Zyło wtedy 
wielu znakomitych mężów, jak wojownicy:~an 
'rarnowski, Jan Zamojski, Stanis~aw Zoł
kiewski, Karol Ohodkiewicz; kaznodzieja ks. 

Piotr Skarga; historycy: Bielski, Orzechowski; 
autorowie: Miko.J:aj Rej, Modrzewski i wielu 
innycb. Układający piękne wiersze nazywa 
się, jak może już i wiecie, poptą. Otói pomię~ 
dzy Polakami było wtedy wielu poetów, którzy 
pisali albo po łacinie (gdyż ten j ęzyk, obecnie 
tylko kościelny, był wtedy bardzo w używa
niu), albo też po polsku. Pomiędzy piszacymi 
po polRku naJsJynnieJszym został Jan Kocha
nowski ur. 1530 roku, zmarły 1584, którego 
wizerunek macie na tablicy. Gdy Kocha
nowski zaczął układać swoje wiersze, wtedy 
mało jeszcze po polsku pisano; dla tego godną 
podziwienia jest rzeczą, iż odrazu niemal za
czął pisać tak czystym, pięknym i wyrobionym 
językiem, że i teraz jeszcze można z dzieł Ko~ 

I 



chanowskiego uczyć się czystej polszczyzny. 
Kochanowski mieszkał we wsi Ozarnyml esie 
w dawnem województwie Sandomierskiem teraz 
w gubernii Radomskiej ; tam w podwórzu miał 
wie lką lipę, pod którą siedząc , wiersze swoje 
układat Szczególniej piękne są wiersze Ko
chanowskiego zwane 'l'renami (co z greckiego 
znaczy Łzy), w których opłakiwał śmierć uko
chanej córki Urszulki; było to dziecię n ietylko 
ładne i grzeczne, ale także rozumne i od 
oica odziedziczyło 7.dolność poetyczną: Kocha
nowski sam powiada, że Urszulka umia~a już 
sohie układać piosenki. Kochanowski przeło -

24 

żył także na język pojski psalmy i inne pi eśni 
nabożne, z których wiele dotychczas po lw
ściołach śpiewają. Długo n ie mieli Polacy 
równ ego Kochanowskiemu poety; dopiero 
w czasach n iedawnych przewyższył go naj
wię ks7.y z poetów polskich .Adam Mickiewicz 
(Ul'. 1798 zmarł 1855 r.). Zmarła niedawno 
pani Klementyna z 'l'ańskich Hofma,nowa, 
która uJożyła wiele p i ęknych książeczek dla 
dzieci, napi'la~a także o Kochanowskim książkę 
p. t. "Jan Kochanowski", którą radzę wam 
pr7.eczytać . 

Obraze k oz-w-arty. 
Kraków i Warszawa. 

Widzicie tu na obrazku rzekę Wislę , naj
większą w Królestwie Polski em, a na ni ej tm
twę czyl i długi sklecony z bali pomost, uiy
wany do pw'\wożenia wodą drzewa i innych 
towarów; opodal niewie lka łódka z żaglem. 
W oddaleniu na wzgórzu widnieje Kraków, 
dawna stol ica Polsk i. T u aż do roku 1596 
mieszkali królowie polscy w zamku na górze 
zwanej Wawel. Podanie mówi, że w jaskini 
pod tą górą, zwanej "Smoczą jamą" żył kie 
dyś straszny smok, którego zabił książę Krak, 
założyciel Krakowa. Po Kraku panowała jego 
córka Wanda, której mogiłę poka7.ujf): nieda
leko. Przy zamku znajduje się katedra, gdzie 
jest grób św. biskupa Stanistawa i groby kró 
lów polskich. Groby te znajdują si ę w por.
ziemiach, a w samym kościele są piękne po
mnik i. Teraz Kraków nal eży do .Austryi . 
Jeszcze dawnie j, przed Krakowem, stol icą 
Polski były inne mia.sta, jak Gniezno i Poznań 
(obyd wa dz i ś pod panowaniem pruskiem). 
'rera7. gł'ównem i największem miastem Kró
lestwa Pol'3kiego j est Warszawa, także nad 
Wisłą o 45 mil od Krakowa. Warszawa była 
dawni ej stolicą osobnego księztwa mazo
wieckiego, nad którem panowali książ ęta 
z domu Piasta; ,,, roku zaś 1596 przeniós.l 
tutaj sto licę i sam w Warszawie zl1m i eszkał 
król Zygmunt III, którego posąg na wysokiej 
kolumnie, wystawiony przez jego SyM króla 
Władysława IV, dziś jeszcze stoi przed 

zamkiem warszawskim. Warszawa liczy teraz 
około 300,000 mi esz kańców, posiada wiele 
pi ęknJc11 ulic (np. Krakowski e-Przedmieście, 
Nowy Swidt), i ładnych pałaców i domów 
np. pałac b. Komisyi Skarbu pr7.y ulicy Rymar
skil{)j, pał' 1L(' b . Senatu przy placu Krasi*i:ikicl), 
pałac zwany dawniej Kazimie rowskim przy 
Krakowsk iem - Przedmieściu, Teatr, Ratus!I 
i t. d) . Kościołów znajduje się w Warszawie 
33. Księgarni tu najwię cej: J'ar.wo więc dostać 
różnych gazet, pism i książek dla dzieci i in
nych. Do spaceru w lecie służy Ogród Saski, 
a także Krasiński , Botaniczny, aleje Ujazdow
skie i Łazienki - piękny lasek z pa,łacem. 
Statkami udaje się wielu na spacer na Saską 
Kępę-wysepkę n iedaleko Pragi, przedmi,eścia 
Warszawy, a w drug i dzień Zielonych Swiąt 
cała prawie Warszawa udaje się o mil ę za 
miasto do Bielan nad Wisłą, gdzie klasztor 
Kamedułów i piękny lasek. W Warszawie 
jest dużo fabryk, znaczny jest handel i l)anuje 
wielki ruch, gJównie dla tego, że wszyscy ja
dący z Rosyi do obcych krajów muszą po wi ę
kszej części przejeżdżae przez Warszawę· 
Warszawianie l ub i ą żyć wesoło i bawić się 
dnżo. Powietrze w Warszawie niebarcl7.0 
zdrowe: d la tego na lato, kto może, ucieka na 
wi eś, albo do obcych krajów. Główny cmen
tarz nazywa się Powązkowski m albo Po
wązkami. 
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Obrazki pi~ty l szóst y. 
Żubr. Łoś. Konie i bydło polskie. 

Na tych rysunkach, umieszczonych po obu 
stronach widoku Krakowa, widzicie ciekawsze 
zwi erzęta, które ży.ty w ziemiach dawnej Polski . 
Żubr czyli wól dziki, więks7.y od zwyczajnego 
j odznaczający s i ę nadto silnif'j szą budową 
ciał~ i niewielką grzywą, teraz tylko w małej 
jeszcze liczbie znajduje s i ę w ogromnych la
sach, zwanych puszczą Bi ałowiezką, położo
nych o kil kadziesiąt mil na wschód od War
szawy w gubernii Grodzieńskiej, która dawniej 
do Litwy należała. Jest tam osobna służba, 
która zbiera siano dla żubrów i dogląda ich; 
strzelać żubrów niewolno, gdyż są one osobli
wośc i ą i dla tego tak ich dogl ądają. Łoś, 
zwierzę rogate wielkości ma~ego konia, szaro-

Obrazek 

brunatnej barwy, znajduje się jeszcze j teraz 
w lasach krajów, które niegdyś do Litwy na
leżały . Mięso j ego jadaj::):, ze skóry wyrabi!l;ią 
doskonałą zamszę na pasy, rękawi czki i t. d., 
a ogromne rogi, ważące od 30 do 40 funtów, 
używane są do różnych wyrobów. Z prawej 
strony widzicie konia, dwie krowy i dwie owce: 
wszystko to zwierzę ta tego gatunku czyli rasy, 
który już prawie zaginą,t i tera,z nie i tnieje , 
r asy polskiej . Konie polskie były niewielkie, 
ale zgrabne i szybkie; krowy najl epsze były 
żuławskie -ta.k zwane od żu,law czyli nizin 
niedalako ujścia Wisły do morza B altycki eg~ 
w Prusach, które także należa,!y do dawnej 
P ojski. 

siód:rny. 

T a t r y. 
Obrazek przeds.tawia prześ liczną dol inę Roz

toki w 'ratrach. Tatry jest to skaliste pasmo 
gór od 7 do 8 mil długości, ,a od 2 dJ 3 mil 
szerokości zajmujące, polożone na granicy dzi
siejszej Gal icyi i Węgier, a dawniej na g ranicy 
Polski z królestwem wę O'ierski!~m. Pasmo 
Tatr ze wszystkich stron ~aczają inne niższe 
góry zwane w ogóle K3Jrpatami; cz ęść KaI!pat 
stanowią Pieniny w Galicyi-w okolicy, gdzie 
l eżą znane i przez mieszkańców Królestwa 
Polskiego często odwiedzane źródła wód mi
neralnych w Szczawnicy i Krynicy, (oh . na 
mapie). Pieniny i w ogóle Karpaty Sf! lasem 
porosłe , Tatry zaś są to przeważnie nagie szare 
lub czarne ska.ły, ostro zakończone. Mnóstwo 
w n ich przepaści, potoków i jezior; najwięks'le 
z jezior, zwane Morskiem-Okiem leży na wy
sokości 4500 stóp, czyli prawie llh wiorsty 
czyli II; mili w górę. Szczyty Tatr wznoszą 
się jeszcze wyżej, bo do 7500 stóp czyli prze
szło 2 wiorsty w górę: na tej wysokości n ic już 
nie rośni e i leży w lecie i w zimie nigdy nie
topniejący wieczny śnieg i lód. Sławna jest 
z piękności dolina Kościeliska w Tatrach, 

Nauka o rzeczach. Część III. 

w której skały i rozrzucone naokoło kamienie 
podobne są. do r ozmaitych kości ludzkich, 
U stóp Tatr l eżą piękne okolice, dokąd n~ 
lato dla powietrza zjeżdża si ę mnóstwo ludzl 
zdrowych i chorych, jak np . Zakopane w Ga
licyi i Szmeks w Węgrzech u stóp m,jwyższe
go szczytu zwanego Łomni cą. Miesz~ań~y 
okolic Pienin i Tatr (górale), 0powHLdaJą 
mnóstwo podań o dawnych bohaterac~, ro~~ 
bójnikach i ezarownik~ch.. ~ak np .. n a Jednej 
skale w Pieninach znajduJą Sl ę zwalIska, które 
nazywają zameczki em św . Kunegundy. By,J:~ 
to królowa polska, żona Bolesł a:va Wstyd)i
wego, żyła 600 lat temu; podame utrzymuJe, 
że schronifa się ona była do owego zam ec~ku, 
przed napadem Tatarów. Ta sama ś w. Ku
negunda, jak wieść niesie, odkryła sławne ko
prtlnie soli w W.ieliczce niedaleko o~ Ki:ak?:va: 
dobywają tam Jeszcze dotąd z pod ZiemI I!lIh?n 
centnarów soli rocznie. Są tam pod zJetl11ą · 
kaplice i sala balowa-wszystko", soli . Po.
dróżni spuszczają się często do tych kopal~l, 
które szczególnie pięknie wyglądaj ą przy.śwJ8-
tle pochodni. 

4 
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Obraz'ki ÓSIlly l dzie-w-iqty. 
Ubior.y ludowe. 

Widzicie na rysunku dwie grupy włościan 
polskich. Z prawej strony z boku stoi góral czyli 
mieszkaniec z pod Tatr j Pienin. Górale noszą 
kaftanik ze skóry owczej wełnąn.a wierzch, albo 
też krótki spencerek sukienny (zielony,czerwony 
lub granatoiy), wyszywany kolorowymi sznur
kami i mosiężnemi ozdolJami; biodra ściskają 
bardzo szerokim pasem skórzanym, również 
mosiądzem nabijanym; spodnie maj·ą zwykle 
białe sukienne i biał'ą albo tabaczkowego ko
loru gunię to jest zwierzchnią długą suknię. 
Kapelusze zdobią także mosiężnemi kółkami, 
a chodząc po górach, opierają się na drewnia
nych żelazem okutych lub ca,łkiem żelaznych 
toporkach. Mieszkając w kraju skalistym i nie
urodzajnym, górale po większej części są bie
dni; trudnią się więcej hodowlą bydła, niż rol
nictwem, żyją z dochodów od podróżnych, słu
żąc im za przewodników po górach i wynaj
mując. im swe domki, a wielu rozchodzi się 
szukając chleba po odległych krajach, głównie 
jako druciarze. Obok górala widzicie troje kra
kowiaków to jest włościan z okolic Krakowa-

dwóch rnę~czyzn i jedną kobietę· Krakowiacy 
noszą dlugie sUKmany białe albo granatowe 
z pąsowemi wył'ogami i potrzebami z d~ugim 
czerwonym, mosiędzem wyszywanym koł'nie
rzem. Taka sukmana krakowska nazywa się 
ferazyą albo karazJ!!:o Noszą także pasy czer
wone welniane albo skórzane, ozdobione mnó
stwem zwieszaj~cych się kółek mosiężnych, 
.buty z podkówkami i czerwone czapki zwane 
rogatywkami, ozdobione pawiemi piórkami. 
Ubiór kobiet, jak to widać na rysunku, nie tak 
piękny: przedstawiona na obrazku włościanka 
ma na sobie czerwony gorsecik i białą chustkę 
na głowie. Druga grupa z lewej strony przed
stawia wJ'ościan z Kujaw (pMnocno-zachodnia 
część Królestwa Polskiego), i z Poznańskiego: 
ubiór ich, jak widzicie, nie jest już tak pię
knym, jak góralski albo krakowski. Noszą oni 
różnokolorowe dł'ugie sukmany i płaszcze z wy
łogami lub wyszywane na kołnierzu w różne 
kolory, kapelusze i ni7kie lub wysokie czapki 
barankowe. 

Streszczenie i Pytania. 
Do Tablic Czwartej j Pjąh~j. 

Wstęp· 
Od jakiego kraju rozpoczniemy wędr6wkę? Co to 

jest globus? Części świata. Strony światn i oblicze
nie odleglości na globusie. Co to jest mapa i kiedy 
są potrzebne mapa calej części świata i mapa k::!żde
no pojedyńcz;ego kraju? O czem m6wi książka 
zwana geografią? W jakich częściach światn leżą. 
kraje podwładne Rosyi? Co to jest ccsarstwo i co 
kr6lestwo? Rosya Europejska i jej podział. G6ry. 
Największa rzeka. Klimat i płody. Stolica. Og6lna 
liczba m1eszkańc6w, ich podział i religia . Polacy 
i ich liczba pod panowaniem rosyjskiem. Kraje, 
kt6re dawną Polskę skladalyi do kogo nalcżą teraz; 
jak się nazywały dawniej i jak nazywają się teraz? 
Główniejsze miasta. Jaki był rząd w dawnej Polsce? 
Og6lna liczba Polak6w w Europie. Ich religia. 
Stan kraju. Niekt6re zalety i wady charakteru pol-

skipgo. Dlaczego potrzebujemy wiedzieć o tych 
ostatnich? 

A) Tablica IV, Obmzek I. Jaki był stan Rosyi 
'przed Piotrem Wielkim? Podr6że, przekształcenia 
i zawojowania Piotra Wielkiego. Petersburg. Ty
tuły panujących. August II. 

Obrazek II. o Gdzie leży miasto Moskwa? Jej roz
ległość i liczba ludności, Co to Jest Kreml? Pomnik 
Th-lininn i Pożarskiego. Francuzi. Pożar Moskwy. 
Świątynie (sobory) w Krcmlu. Dzwony. 

Obrazek III. Co to są Kozacy? Kiedy się poja
wili? Kozacy Dońscy i Zaporozcy. Czem truduią 

się i jak ubierają? Kupcy. Tatarzy i Kałmuki. 
Kumys. 

Ob'-azek IV, Jakie ludy i gdzie mieszkające, 
używają ps6w do jazdy i jak się ta jazda odbywa? 

Obrazek V, Jak się urządza ślizgawka lodowa? 



Obrazek VI. Opisać rena, gdzie ~yje i do czego 
służy. Noce zimowe w krajaoh północnych. Zorza 
północna. 

B) Tablica V . Obrazek I. Z jakich rodzin byli 
królowie przed Sobieskim i którzy z nich są naj
sławniejsi? Jaką religią dawniej wyznawali nasi 
przodkowie i co to jest bałwochwalstwo? Kiedy 
panował Jan III? Czem się odznaczył? Tatarzy 
i Turcy. Bitwa Chocim ska i oswobodzenie Wiednia. 
Wilanów. Pomnik Sobieskiego w Warszawie. Jacy 
królowie byli po Sobieskim? 

Obmzek II. Co to jest astronomia? Co sądzili 
dawnićj ludzie o ziemi i slońcu? Kto był Kopernik 
i kiedy żył? Dzielo Kopernika. Pomnik w Warsza
wie. Obchód 400 letniej rocznicy urodzin Ko
pernika. 

Obmzek III. Co to byl zloty okres zygmuntow
ski i dla czego tak się nazywal? Stan dawnej Polski 
w owym czasie. Znakomici mężowie. Poeci. Kiedy 
żyl Jan Kochanowski? Jakie są jego wiersze? Gdzie 
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przebywal? Czarnylas i lipa Kochanowskiego. Ur
szulka i Treny. Psalmy i pieśni nabożne. Książka 
Hoffmanowej o Kochanowskim. 

Obrazek IV. Wisb. Kraków. Wawel. Krak 
i Smok. Wanda. Katedra. Jakie miasta byly stolicą 
dawnej Polski? Warszawa kiedy została stolicą? 
Kolumna Zygmunta. Dość mieszkańców War
szawy. Ulice, pałace, kościoly, księgarnie, ogrody 
i miejsca spaoerowe. Przemysł i ruch. Zabawy. 
Nędza. Powietrze. Powązki. 

Obrazki V i IV. Co to jest żubr i gdzie jeszcze 
przebywa? Łoś. Zwierzęta dawnej rasy polskiej: 
konie, krowy i OWlle. 

Obmzek VII. Co to są Tatry, Karpaty i Pie
niny? Wody mineralne w Pieninach. Morskie Oko. 
Dolina Kościeliska. Zakopane i Szmeks. Łomnica. 
Św. Kunegunda i Wieliczka. 

Obmzki VIIIi IX. Górale karpaccy. Ich ubiór 
i sposób do życia. Krakowiacy. Kujawiacy i Po
znańczycy (Wielko-Polanie). 

Wielka Brytania. 
Wstęp· 

alszą: wędrówkę po Europie za
czniemy od kraju po~ożonego naj
dalej na zachód słońc~ (czy li raczej 

na północno -zachód), jako od najbogatszego, 
w którym najwięcej jest fabryk i doskona~ych 
towarów, którego mieszkańcy są najpracowitsi 
i najwięeej posiadają okrętów, żeglujac po 
wszystkich oceanach i morzach dla bandlu. 

Wziąwszy do ręki mapę Europy przekonacie 
się, że Wielka Brytania leży istotnie, jak po
wiedziałem, naj dalej na pMnoco-zachód od 
naszego kraju, że kraj tan składa się z dwóch 
wysp, z których jedna większa zawiera Anglią 
i Szkocyą, a druga. mniejsza-Irlandyą, (od 
Anglii często cbyd wie wyspy nazywamy Anglią, 
a ich mieszkańców Anglikami), i że, aby doń 
się dostać, trzeb~ koleją żelazną przejechać 
przez Niemcy do jednego z miast nadmorskich 
w pó~nocnych Niemczech np. do Hamburga 
i tsm wsiąść na okręt, odpływający do Anglii, 
albo też przejechać jeszcze z Niemiec przez 
część Francyi, aż do miasta francuzkiego Ca· 
lais (czytaj Kale), i tutaj dopiero wsiąść na 
okręt. Z Calais bardzo blizko do Anglii: od· 

dziela oba kraje tylko 5 mil szeroka część 
morza, zwana ciaśniną Kaletańską), na dru
gim brzegu której znajduje się już angielskie 
miasto Dover (czytaj Duwr). W czasie jasnej 
pogody z Kale można widzieć białe skały wa
pienne i zamek Duwru. Teraz, dla ułatwienia 
podróży pomiędzy Francyą i Anglią, zamie· 
rzają przekopać pod dnem ciaśniny, tunel dla 
kolei żelaznej: będzie to najwięKSZy tunel na 
świecie. Podróżni przybywający do Anglii, 
znajdą tam niebo mgliste, lecz klimat łagodny. 
Dni letnie nie są: tam tak gorące, jak u nas, 
ale za to i zima nie bywa nigdy tak ostrą: 
mrozy są łagodne i krótkotrwałe, a śnieg za
ledwie dni kilka może leżeć na polach. 'ro 
tylko nieprzyj'emnie, że dni jasne, słoneczne 
są: rzadkie: najczęściej panuje mgła i ciągłe 
deszcze. Taki klimat pochodzi najwięcej 
z blizkości morza i dla tego nazywa się mor
skim; mają go wszystkie kraje nadmorskie, 
zwłaszcza niezbyt wielkie wyspy, oprócz rozu
mie się, wysp położonych w strefie gorącej, 
gdzie jest zawszll gorąco. 



Grunt na wyspach angielskich jest dosko
nale uprawny, urodzajny, tu i owdzie bagnisty. 
Wody tam mnóstwo-rzeczek i sztucznill przez 
ludzi wykopanych kanałów-ale wielkich rzek 
niema wcale. Kraj jest równy lub pagórko
waty, z wyjątkiem niektórych tylko okolic 
w zachodniej i północnej Anglii i w Szkocyi, 
gdzie maj dują się wysokie góry. W tych gó
rach Uak się nazywają, dowiecie się z map, 
i z geografii) wykopują żelazo, cynę i inne me
tale; kop~tlni węgla kamiennego jest w .A nglii 
więcej, niż w jakimkolwiek innym kraju. Koleje 
żelazne przecinają kraj we wszystkich kierun
kach. Wszędzie podróżny dostrzega bogate 
i 'wielkie miasta, ludne i czy::;te wioski, licz:o.e 
dymiące się kominy różnych fabryk i zak~ad6w. 
N ajlepsze wyroby metalowe i szklane, a także 
dobre bawełniane, lniane, wełnianeijedwabne 
pochodzą z fabryk angielskich. Mieszkając 
w kraju nadmorskim, Anglicy od dawnych 
czasów dużo zajmują się żeglarstwem: 30,000 
okrętów kupieckich angielskich przebiega 
wszystkie morza, przywożą produkta surowe 
i rozwożą wyroby swoich fabryk po wszystkich 
częściach świata, a ztamtf):d wracają nałado
wane złotem, bawełną, kObcią słoniowf):, cu
krem, cynamonem, kawą, pieprzem i innymi 
korzeniami. Na każdym kro~u w Anglii wi
dać dostatek, jako naf;tępstwo pracowitości, 
a nawet bogactwo, zbytek i przepych: mal'o 
gdzie w innym kraju jest tylu bogatych ludzi. 
Jest jednak wiele nędzy i ubóstwa: w samej 
stolicy Londynie tysiące ludzi nie mają ani 
chleba, ani udzieży; szczególnie w fabrykach 
i kopalniach pracuje mnóstwo mężczyzn, ko
biet i dzieci wybladłych, w półnagich i gło
dnych; a co naj smutniejsza, biedni ci ludzie 
Illajczęściej nie mają; żadnej oświaty ani nauki, 
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są grubi, prości i rubaszni. Nędza ich pocho
dzi czasem z ich w~asnej winy, gdy nie chcą 
uczciwie pra,cować i oddają się smutnym na
łogom np. pijaństwu; zdarza się jednak i t()y 
że ludzie uczciwi i pracowici nie mogą znaleźć 
roboty i cierpią niedostatek. Dobroczynność 
bogatych wspiera nędzarzy, o ile można; losem 
ich także zajmuje się naj wyższa władza w kraju, 
która rządzi i prawa stanowi, sklada się zaś 
z wybranych obywateli i nazywa się parlamen
tem. Główne miasto właściwej Anglii nazywa 
się Londyn; w Szkocyi - Edymburg, w Irlan
dyi-Dublin. Wszystkich mieszkn.ńcówWielka 
Brytania zawiera blizko 32 milionów. Irland
czycy są katolikami, Anglicy zaś i Szkoci
po większej części ewangelikami czyli prote
stantami rozmaitych sekt czyli wyznań. An
glicy mówią niernile brzmiącym językiem, po
dobnym zarazem do niflmieckiego i do fran
cuzkiego, są zimni, wyrachowani. pracowici. 
BogcLtycb panów czyli lordów anglE\lskicb po
sądz;ają o dziwactwo: lubią oni wiele podró
żować po całym świecie (podróżnicy czyli tu
ryści), i często to robią, czego nikt inny nie 
robi. Anglicy są rośli, dobrze zbudowani, po 
większej części bloudyni; często można pomię
dzy nimi napotkać ludzi z zupełnie rudymi 
włosami. Do wad tego narodu należy zaliczyć 
pewną nieczułość, niewielką gościnność i bar
dzo rozpowszechniony nałóg pijaństwa. Oprócz 
obydwu sWyl)h wielkich wysp, Anglicy mają 
pod swoją władzą wiele innych pomniejszych 
wysepek i daleko większycb krajów od wła
snego w rozmaitych częściach świata. Z tych 
dalekich posiadłości, zwanych też koloniami 
czyli osadami, Anglicy sprowadzają na okrę
tach różne towary np. z wyspy Jamajki w Ame
ryce przywożą doskonały arak. 

. 
pler-w-szy. 

Londyn i Doki Londyńskie. 
Stolicą Wielkiej Brytanii to jest głównem 

miastem, w którem przebywa parlament, gdzie 
mają siedlisko król (jak teraz, królowa) 
i władze rządowe, jest Londyn nad rzeką 
Tamizą. Jest to największe miasto na świecie, 
gdyż ludności ma pra,wie 31/2 milionów, to jest 
więcej, niż 10 razy tyle co Warszawa, a wię
cej, niż połowę ogólnej liczby mieszkańców 
wszystkich 10 gubernii Królestwa Polskiego. 

Nigdzie więcej na świecie nie mieszka tyle 
ludzi w jednem mieście. Nic więc dziwnego, 
że śród takiego mnóstwa liczy się 170,000 
przestępców (złodziei i t. d), i 160,000 nędza
rzy, nie mających dachu, to jest mieszkających 
na ulicy. Samo utrzymanie i reparacye bruku 
londyńskiego kosztują rocznie przeszło 10 mi· 
lionów rubli. 

Dla podróżnyr.h cuclzoziemców Londyn nie 
jest bardzo przyjemnem miaatem. Niezmierny 
jego ogrom, gdzie nie widać końca i trudno 
wyjść za miasto, wiecznie zamknięte bramy 
domów, jednostajne, podobne do siebie 'masy 
domów i ulice, straszliwy tłok na ulicach, prze
pełnionych tłumami ludzi, a przy tem cichość, 
(gdyż każdy śpieszy za interesem), niemniej 
gęsta mgła i dym z kominów fabrycznych 
wszystko to niebardzo mile uderza cudzo
ziemca. 

Londyn to jakby świat, nie miasto. Dziesięć 
linii dróg żelaznych zbiega się w środku miasta; 
13 mostów łączy oba brzegi Tamizy, a pod 
rzeką idą dwa tunele. Listy przesyłają się 
drogą podziemną, przy pomocy machin pne
umatycznycb, to jest sprawiających silny p ęd 
wiatru. Przedstawione na rysunku doki są to 
wielkie przestrzenie wody, gdzie ładują się 
i wyładowują okręty, a także spuszczają się na 
wodę nowo wybudowane. Olbrzymie rynki: 
rybny i mięsny są jakby oddzielne miasta. Na 
rynku rybnym można podziwiać ogromne kupy 
ryb i stworzeń z mórz dalekich sprowadzonych. 
Rynek mięsny posiada obory i stajnie na 3000 
woMw i 100,000 mniejszych zwierząt (bara
nów, wieprzów i t. d). Ogromne pRrtye by. 
dła właściciele sprzedają bankierom, którzy je 
odprzedają rzeźnikom, albo też wprost tym 
ostatnim. Niejeden bankier w poniedzia~ek, 
(który jest dniem targowym), otrzymuje za 
bydło 300,000 rubli i więcej . R~eźnicy płacą 
za bydło oko~o 60 milionów rubli rocznie, a ze 
sprzedaży mięsa wybierają 90 do 100 milionów 
rubli, to znaczy, ie dziennie sprzedaje się w Lon
dynie mięsa za 300,000 rubli! 

H.ynki owocowe niemniej zajmujący i piękny 
przedstawiają widok: nagromadzane tu są 
ogromne kupy owoców i jarzyn-od naj droż
szych i najrzadszych, z gorących krajów spro
wadzonych, aż do najpospolitszych i najtań-
6~ych przysmaków ubogiej ludności. 

W porcie londyńskim stoi czasem 2 i 3 ty
siące okrętów, które to odprywają do bliż
szych i dalszych miast i krajów to przypływa
ją, to ładują się lub wyładowują. Maszty tych 
okrętów przedstawiają prawdziwy las ogromny. 
Ulice nadbrzeżne, zwane Quais (Ke) zapełnione 
są składami towarów: tu widzimy skład ogro
mnych kloców drogocennego mahoniu lub 
drzewa fernambukowego, tam żnowu składy 
pieprzu albo gwoździków, owdzie olbrzymie 
pięciopiętrowe gmachy, przeznaczone wy~ącz
nie na składy jedwabiu lub bawełny. Z ogro
dów spacerowych najsłynniejszy jest Regent
Park, w środku miasta pomiędzy domami po
Łożony, pełny drzew, kwiatów, pagórków, sta
wów i t. d.) Oz~ści Regęnt-Parku stanowią 
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ogrody botaniczny, pełny najrzadszych roślin, 
i zoologiczny w którym można widzieć lwy. 
słonie, strusie, jadowite w~że i rozmaite inne 
z dalekich krajów sprowadzone zwierzęta, 
ptaki i gady. . W innym ogrodzie, ~w1l:nym 
Surreya, cbodzI wolno ogromny słon, bIerze 
trąbą, co mu kto da i przewozi na s\~ym grzbie
cie po trzech lub czterec~ zWledzaJ~c~e~ 
gości. W tym także ogrodZIe można wIdzlee 
ogromny piec do wylęgania kurr.ząt i kacząt. 
które wychodzą. z jaj ogrzanych gazowymi 
płomieniami, nie zaś, jak zwykle, wysiadywa
nych przez kaczki i kury. Takie wylęganie 
się ptastwa nazywa się sztucznem. Słynny 
na świat cały je!:it 10ndyń3ki zbiór osobliwości, 
zwany "Muzeum Brytańskie." Znajduj ą się 
tu pomiędzy innemi: znalezione w Ameryce 
(w Kalifornii), kawały zł~ta rO,d~imeg;o (to .J~st 
tak, jak je wykopano), wIelkosCJ gęSIego Jaja, 
dyament wielkości jaja goł'ębiego, mnóstwo 
rozmaitych drogich kamieni, olbrzymie kości 
przed potowych dziś już za.ginionych zwierząt, 
jak np. mamuta, zbroje i broń rozmaitych 
ludów, starożytne zabytki i pamiątki różnego 
rodzaju, a także ogromna biblioteka to jest 
zbiór książek we wszystkich językach tak dru
k(\wanych, jak pisanych czyli rękopismów . 

Londyn składa się z siedmiu części, z któ
rych każda ma własną nazwę i jest w sobi~ 
oO"romnem miastem. Z tych siedmiu CZęŚCI 
z~sługują na uwagę : Westminster (po an.gie~
sku wymawia się Uestminster), gdZIe znajdUje 
się gmach tegoż nazwiska, zwany opa~twe~, 
który sluży za miejsce pogrzebu królom l gdzl~ 
także ibtawiają pomniki wielkim ludziom, dalej 
Oity (czyta się Syte)-g!ówne siedlisko han
dlu, gdzie mieszkająi mają swe składy i sklepy 
bankierzy i kupcy; Westend (czyta się Uestend), 
gdzie mieszkają ludzie bogaci i mieszczą się 
władze rzadowe i gdzie znajduje się ogród 
spacerowy ·zwany Hyde-Park (czyta się Hajd
l'ark); Southwark (czyta się Seutuerk), gdzie 
najwi ęcej fabryk; Eastend (Istend), które jest 
portowem miastem Londynu. Obwód wszyst · 
kich 7 czę~ci Londynu wynosi 14 godzin 
jazdy. 

Oiekawym jest także pałac zwany kryszta
łowym w okolicy Londynu zwanej Sydenham 
(Sydnem). J est to gmach zbudowany tylko ze 
szkła i z żelaza, tak wysoki, że najwyższe ko
ścioły pomieściłyby się z latwością w jego 
wnętrzu. Stoi on na pagórku, wkoło którego 
znajdują się parki, ogrody, st.awy, jeziora 
i wyspy. Są tam fontanny czyli wodotryski, 
które biją w górę na 200 stóp czyli 100 łokci. 
Wkoło jedn go jeziorka ustawiono wyciosane 
z kamienia olbrzymie i potworne zwierzę t.a, 
które żvłv na ziemi przed potopem, jak ma-



muta czyli olbrzymiego słonia, jaskiniowego 
niedźwiedzia, strasznego kota przedpotowego 
który miał wielkość wołu i t. d. Zawart~ 
w pałacu kryształowym zbiory skład aj l)) się 
z różnych zabytków, ubiorów, wyobrażeń z ży-
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cia rozmaitych narodów i t. p., oprócz tego 
wystawiają tu najświeźsze wyroby przemysło
we, rozmaite materye i towary, które tu także 
i kupować można. 

Obrazek drugi. 
p ark. 

GrunL w Anglii albo stanowi piękne zielone 
łąki, albo jest uprawny, albo pokryty lasami. 
Panuje tam zwyczaj, że każdy w~aściciel 
choćby naj mniejszego kawa,łka ziemi, otacz~ 
~woją posiadłość żywym zielonym płotem 
l obsadza drzewami, co sprawia mily widok 
dla oka. W wilgotnym klimacie AnO'lii krzewy 
~'zewa i rośliny pnące się rozrastają się obfi· 
Clej łagodna zaś zima sprawia, że lasy i łąki 
zawsze prawie są zielone, a chociaż Anglia 
nie należy do krajów ciepłych, lecz do umiar
kowanych, udają się tam nawet rośliny połu
dniowym krajom właściwe, jak np. myrt. 

Szczególną ozdobą: Anglii są parki, których 
w żadnym innym kraju tyle nie napotykamy. 
Są to laski i gaiki, przekształcone w ogrody 
spacerowe, upiększone rozmaitymi sposobami 
i otoczone murem ukrytym jednak po za drze
wami, lub gęstym płotem. Najpiękniejsze 
~rzewa w parkach angielskich są wysokie 
l okazałe dęby. W środku parku znajduje się 

zwykle dom lub pałac właściciela, a łl))ki prze
rzyna szeroki kanał, pe~ny wody, po którym 
można używać przejażdżki ~ódką. 

Po kanale pływają łabędzie, gęsi i kaczki, 
a wdali na łąkach pasą się konie, krowy i owce. 
W parku znajdują się także klomby kwiatowe, 
pagórki, altanki, ~aweczki: aleje, posągi i inne 
upiększenia. Z żadnego miejsca niernożna 
obejrzeć całego parku: wydaje się więc zawsze, 
że jesteśmy, jak to się mówi, na ~onie swo
bodnej natury, to jelit w ciągnącej się nieogra
niezenie i bez końca pięknej miejscowości. 

Parki są własności!!: ludzi bogatych; znaj
dujące ·się w Londynie i w okolicach tego 
miasta są otwarte dla publiczności, jak np. 
Hyde-Park (Hajd Park), James (Dżems) Park 
i RBgent·Park, o których powyżej już wspo
minałem. 

N a rysunku widzicie część parku z pałacy
kiem pośrodku i z większą łódk!!: czyli baci
kiem na kanale. 

Obrazek trzeci. 

Groła Fingala. 
Niedaleko od brzegów Szkocyi, o której wam 

wspomnia~em, ż.e leży na północ od AnO'Iii, 
znajduje się mnóstwo małych wyseiJek, z~",a
nych Hebrydami; wszystkich ich będzie ze 
300, ale ze 100 może jest tylko zaludnionych, 
(zob. na mapie). Pomiędzy terni ostatniemi 
zasługuje na uwagę wyspa Slaffa, na której 
znajduje się osobliwe cudo przyrody, zwane 
grotą ji"ingala. Grotą czyli jaskinią, jak to 
pewno wiecie, nazywa się zag~ębienie w skale, 

niby podziemny korytarz lub pokój, dokąd 
chronią: się często ptaki i zwierzęta, a da.wniej 
nawet i ludzie przemieszkiwali w jaskiniach, 
dopóki nie nauczyli się budować domów. By
wają jaskinie sztuczne, to jest rękami ludz
kiemi w skale wykute" jak ta np., w któr~j, 
iak mówi nam Pismo Swięte, złożone zostały 
zw~oki Ohrystusa Pana; inne są naturalne, 
wydrążone przez wodę lub w skutek trzęsień 
ziemi i innych przewrotów w bardzo dawnych 

czasach, o których nic prawie nie wiemy. 
Grota Fingala jest grotl)) naturalną: jest to 
wązkie przejście pomiędzy dwoma szeregami 
prześlicznych skał bazaltowych (tak się na
zywa pewny gatunek kamienia), które tem są: 
osobliwe, że składają: się z mnóstwa bardzo 
prostych, większych i mniejszych słupów i ru
rek i kolumn, niby w kościele. Grota znajduje 
się nad samem morzem i do środka można do
stać się czółnem wtedy tylko, gdy morze jest 
całkiem spokojne. Wysokość groty wynosi 
100 stóp czyli 50 Jokci, to jest tyle, co wysoki 
kościół; długość około 200 stóp czyli 100 łokci; 
szerokość zaś przejścia - tylko 50 stóp. Oią
gły szum morza wewnątrz groty, świst wi
chrów i spadająca ze ścian woda, odbijając 
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się od sklepienia i słupów, spraWIają dziwną 
jakby muzykę, podobną do gry na organach. 
Dźwięk ten dał powód ludowi do utworzenia 
pięknego podania, to jest bajki, którą sta.rzy 
ludzie opowiadają, podając ją swoim dzieciom, 
a ci znowu swoim od bardzo dawnych czasów. 
Otóż podanie to mówi, że na wyspie Staffa 
żył kiedyś bardzo dawno potężny wojownik 
Fingal, który mia~ przyjaciela Osyana, wiel
kiego poetę· Osyan śpiewa~ Fingalowi pieśni, 
które sam uk?ada~, grając przytem na harfie, 
a gdy Fingal umarł, wierny śpiewak zaczą~ 
go żałośnie opłakiwać i dotąd opłakuje w gre
cie, którą 00. imienia bohatera, nazwano grotą 
Fingala. Ów szmer i muzyka są to, wed~ug 
podania, żałośne narzekania Osyana. 

Obrazek cz-w-arty. 
Nelson. 

Admirał Horacy Nelson by~ jednym z naj
sławniejszych mężów Anglii. Urodził się 
w 1758 roku. Był bardzo odważnym; gdy raz, 
będl))c jeszcze dziecldem, do późna nie wraCfl.ł 
do domu, babka, która wyszła go szukać, py
tała się z gniewem, czy bojaźń nie kazała mu 
wracać; na to mały Nelson odpowiedział: 
,jeszcze nie widziałem nigdy bojaźni". W bar
dzo młodym wieku wstąpił do służby okręto
wej i w 1773 roku odbył podróż morską do 
krajów zimnych, wiecznym lodem i śniegiem 
pokrytych; razu jednego zabił tam białego 
niedźwiedzia -zwierzę ogromne i straszne. 
Najwięcej odznaczył się Nelson w wojnie 
z Francyą, która wybuch~a w 1793 roku. 
Pewnego razu rzekł tak do jednego ze swoich 
pomocników: "Trzy rzeczy powinieneś pa
miętać: popierwsze być ślepo posłusznym, po
drugie, uważać za wroga każdego, ktoby mó
wił co z,I'ego o Anglii i jej królu; potrzecie, 
nienawidzieć każdego Francuza gorzej niż 
djabła." Od roku 1793 do 1797, wojując cią-

gle na morzu, jako admirał dowodzący flotą, 
zabrał 50 okrętów llieprzyjacielskich i stoczył 
120 potyczek morskich, przy tem utraci~ prawe 
ramię i prawe oko. Wkrótce potem we Fran
cyi zjawił się dzielny generał Bonaparte, któ
ry następnie by~ cesarzem eN apoleo!l I). 
Wielki ten wojownik przedsięwzifl:ł w 1798 r. 
wyprawę do Afryki, dla zawojowallia Egiptu. 
(ob. na mapie i ni~ej przy 'JabJ. 14). Nelson 
chciał mu przeszkodzić i stoczył wielką bitwę 
morską z Francuzami pod Abukirem; walka 
była uporczywa, sarn Nelson był raniony, 
a chociaż Anglicy zwyciQżyli, nie przeszkodziło 
to jednak Bonapartemu opanować Egiptu. 
Potem jeszcze Nelson walczył z Francuzami 
we Włoszech, a na ostatku w ciaśninie Gi
braltarskiej pomiędzy Afryką i Hiszpanią pod 
Trafalgarem (ob. na mapie). W tej bitwie 
N elson także zwyciężyl, lecz zosta,r zabity 
]8051'. Wyprawiono mu kosztem rządu wspa
niał'y pogrzeb, który kosztował 200,000 rubli, 
a zwłoki pochowano w kościele św. Pawb. 

( 
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Obrazek pi~ty. 
Szekspir. 

Anglik Wiliam Szekspir był jednym z naj. 
większych i n aj sławni ej szych poetów. Urodził 
się on 1564 roku w niewielkiem miasteczku 
Stratford i był ubogim. Przybywszy do Lon
dynu, z początku nie miał żyć z czego, i jak 
powia,dają, zmuszonym był pilnować za małą 
zapłatą koni panów, którzy przyjeidżali konno 
Gak to było wówczas zwyczajem), do teatrÓw 
lub innych miejsc. Następnie Szekspir został 
aktorem, potem dyrektorem trupy aktorów 
i sam zaczął pisać dzieła teatralne do wysta
wienia na scenie. (Scena jest to miejsce w tea
trze, na którem występują aktorowi e). I)zieł ta
kich czyli sztuk scenicznych Szekspir napisał 
bardzo dużo i bardzo pięknych. Po większej 
części są to utwory poważne i smut.ne zwane dla 
tego tragedyami i dramatami; zaled wie kilka jest 
wesołych do śmiechu pobudzających czyli kome
dyi. Sztuki Szekspira podoba~y się bardzo i zy-

skaJ'y mu wielu przyjaciół; sama panująca po
dówczas w Anglii królowa Ęlżbieta lubiła 
Szekspira i świadczyła mu łaski. S~awa tego 
wielkiego poety rozeszla się wkrótce i po in
nych krajach za granicami Anglii; zaczęto tłó
maczy6 jego dzieła z angielskiego języka na 
rozmaite inne i przedstawiać na scenie we 
wszystkich teatrach świata. Są one także 
przetłómaezone i na polski Język: może nawet 
niejeden z was był na przedstawieniu Hamleta 
lub Otella, choć dla małych dzieci niebardzo 
stosownie chodzić na przedstawienie tych 
sztuk, bo dużo tam rzeczy, których jeszcze 
zrozumieć nie możecie. Wiliam Szekspir 
umlld 1616 r:oku w tem samem mieście Strat
ford, gd~ie się urodzit Wystawiono mu wspa
niały pomnik w londyńskiem opactwie West
minsterskiem, o którem powyżej wspomnia-
łem. . 

Streszczenie i Pytania 
Z Tablicy Szóstej. 

Wstęp· 
• Od jakiego kraju rozpoczniemy dalszą wędrówkę 
i dla czego? Z jakich części składa się Wielka 
Brytania? Którędy trzeba jechać do Wielkićj 
Brytanii, i z jakiego kraju najbliżćj do tego państwa? 
Jak nazywa się kanał morski pomiędzy obydwoma 
krąj,ami i jakie tam leżą miasta? Klimat Wielkiej ' 
Brytanii. Grunt. Góry i kopalnie. Koleje, fabryki, 
żeglarstwo. Bogactwo i nędza. Co to jest parlament? 
Główne miasta trzech części Wiclkićj Brytanii. 
Liczba ludności, religia, język. Charakter i powierz
chowność Anglików. Kolonie czyli osady. 

Obl'aze7c 1. Ogrom Londynu. Liczba domów 
i mieszkańców. Koleje. Mosty. Poczta pneuma
tyczna. Doki. Rynki: rybny, mięsny i owocowy. 

Port londyński. Regent-Park i ogr6d Surreya. Mu
zeum Brytańskie. Części miasta Londynu. OpBC
two Westminsterskie. Palac kryształowy. 

Obl'azek II. Opowiedzieć urządzenia parku an
gielskiego. 

Obrazek III. Gdzie znajduje się grota Fingala? 
Co jest osobliwego w ksztalcie skladających ją ka
mieni? Dźwięki muzyczne. Dla czego grota tak się 
nazywa? Osyan i Fingal. 

Obl'azek IV. Opowiedzieć w kilku słowach, kto 
by? Nelson, jak dawno żył. co godnego uwagi uczy
nil i gdzie i kiedy zakończyl życie? 

Obrazek V. Opowiedzieć w krótkości życie SzeKS
pira. Co znaczy dramat, tragedya, komedya? Jakie 
utwory Szekspira są wystawiane u nas najczęściej? 

VIf . 



Hiszpania. 

Wstęp · 

rzenieśmy się teraz do kr~ju naj
dalej na południo - 'wchód Europy 
pofożon~go, 7.WRuego Hiszpani ą. 

Ponieważ to kraJ nadmorski, httwo więc 
z Wielkiej Brytani i dostać si ę doń na okręcie. 
Hiszpania zajmuje większą część dużego 
półwyspu, to jest lądu z tr7.ecb stron morzem 
oblanego, a z jednej tylko strony fączącego 
się na północy z Francyą; półwysep ten 
nazywa się Iberyjskim, albo Pirenejskim od 
przerzynającycb go g'ór Pirenejskich, naj
dalszy zaś jego zachodni kąt zajmuje niewielki 
kraik, zwany Portugalią. Z Hif:izpanii bardzo 
hlizko do Afryki, od któnlj południową . część 
Hiszpanii oddziela tylko wązki przesmyk czyli 
ciaśnina morska, zwana Gibraltarską (zob. na 
mapie). 

Kraj to bardzo piękny, pełen rozm ai tości : 
są tu i wysokie góry i pyszne równiny i prze
śliczne wybrzeża morskie; grunt bardzo uro
dzajny, wydaje ryż, drzewa oliwne, migdały, 
pomarańcze, bawełnę, wino, daktyle i trzcinę 
cukrową· Pomiędzy drzewami, które rodzi 
Hiszpania, na szczególną uwagę zasługuje 
dąb korkowy, który rośnie także we F rancyi 
i we Włoszech. Jest to drzewo podobne do 
naszego dębu, lecz większe i piękniejsze. 
Słodkie jego owoce są jadalne; z kory zaś , ob
cinanej z drzewa całkowicie co 10 lat, wyra
biają korki do butelek, podeszwy, i z powodu 
nadzwyczajnej lekkośr, i tego materya~'u, za,· 
szywają go także w p~ótno, z którego robią 
koszule dla pływaków, utrzymujące ich ponad 

O brazek 

wodą· HiszpaniA korą wykJ'adają także ściany 
uomów, R7.eby ochronić je od wilgoci. Kl imat 
ciepl'y, a nawet gorący, i w zimie nie ma JodlJ, 
śniegu, ani mrozów, tylko więcej deszczu, niż 
w lecie. Z gorących pustyń Afryki wieje 
czasem w Hiszpanii południowej nieznośny 
skwarny wiatr, zwany Solano, który przypra
wia nawet czasem ludzi o choroby, obłąkanie 
i śmierć. W górach dobywano dawniej wiele 
złota, srebra i drogich kamieni, teraz kopa.lnie 
są zaniedbane. Niebrak tam i wspaniałych 
pastwisk. Kolei żelaznych i fabryk w Hiszpa
nii niewiele; oświata, handel i przemysł nie
bardzo są rozwinięte, a co najgors~a, w pię
knym tym kraju panl lją ciąg~e zamieszki i wojny 
Hiszpanów z Hiszpanami, które niszczą bo· 
gactwo krajowe i nie dozwa.lają mu dojść do 
pomyś lnego stanu. Stolica Hiszpanii nazywa 
się Madryt: tu mieszka król i zbiera się par
lament hiszpański, zwany kortezami. Ludno
ści liczy Hiszpania 16 milionów, religii wy~ą
cznie katolickiej, mówiącej po hiszpańsku-
pięknym językiem, podobnym do francuzkiego. 
Hiszpanie lubią stro i ć się i śpiewać, a pracują 
niewiele i niezbyt chętnie, są dumni i popę
dliwi, lecz umiarkowani w jedzeniu i pIciu
pij aństwo tam prawie nieznane-wspaniało
myelni, gościnni i honorowi. Zwykle są mier
nego wzrostu, bruneci o czarnych oczach 
i włosach, sma.głej cery i dobrze zbudowani, 
choć w ogólności chudzi: tłustych niewiele 
można pom i ędzy nimi 7-naleźć. 

pie~w-~zy. 

Walka byków" 
W Hiszpanii istnieje jPszcze dzika i okru

tna zabawa-wallnt byków, czyl i raczej w 
ludzi z bykami. Zabawa ta odbywa si . 
publiczne widowisko, w osobnych na _ H ._II ...... 

Nauka o rzeczach. Część III. 



Ludzie, których powołaniem jest walka 
z bykami, nazywają się pikadorami i matado
rami. Najprzód występuje na plac jeden tylko 
pikador w bogatei odzieży, mając w jednej 
ręce pęk strzał z czerwone mi chorągiewkami, 
a w drugiej dużą czerwoną chorągiew, gdyż 
byk nie lubi barwy czerwonej i ta go drażni. 
Gdy wypuszczą byka, pikador miota nań 
jedną strzałkę i pokazuje mu czerwoną cho
rągiew. Byk rycząc rzuca się na pikadora, 
lecz ten zręcznie umyka. Byk jest to stworze
nie łagodne i wkrótce daje pokój pikadorowi; 
ale ludzie są dla niego tak źli, że konip.cznie 
chcą go rozjuszyć i do walki pobudzić. Zjawia 
się więc wkrótce drugi pikador, rani strzaJą 
byka i drażni go swoją chorągwią; byk rzuca 
się wtedy na niego, a jednocześnie drażni go 
i pierwszy pikador, ażeby go do tern większej 
wściekłości doprowadzić. Zjawia się potem 
trzeci pikador, a pierwsi ustępują i tak ciągle 
drażnią biedne lwierzę, dopóki zupełnie nie 
osłabnie i czerwone chorągiewki nie pokryją 
całkiem jego boków. Wtedy na miejsce pi
kadorów występuje najważniejszy zapaśnik, 
zwany matadorem, z krótkim mieczem w pra·· 
wej ręce: ten ugania się jeszcze czas jakiś 
z bykiem, a w końcu zabija go mieczem. Pu
bliczność głośnymi okrzykami i oklaskiem 
wyraża swoje zadowolenie; bardzo często ma
tador zwraca się do widzów, a ci dają mu 
znak, albo żeby toczył dalej wiLlkę, albo, żeby 
już byka zabił. Wtedy zjawia się czworo
konny zaprzęg i zabitego byka wywożą; na 
jego miejscu pojawia się drugi, potem trzeci, 
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tak, że częstokroć w czasie jednego przed
stawienia zabijają dziesięć lub piętnaście by
ków. Ozasem pikadorowie i matador wystę
pują konno; zdarza się nieraz, że byk rozpru
wa rogami brzuchy koniom, a nawet niekiedy 
zabija pikadora lub matadora. Używają także 
niekiedy psów, ażeby tem więcej byka roz
drażnić: na rysunku widzicie właśnie mata
dora z psami. Niekiedy wtaczają na arenę 
dużą beczkę, żelaznemi obręczami okutą: do 
tej beczki wskakuje matador, a rozwścieczony 
byk, nie mogąc go ztamtąd wydostać, tacza 
beczkę rogami z wielkim Bmiechem widzów. 
Matador od czasu do czasu wyskakuje z beczki, 
ażeby byka podrażnić, potem znowu się chowa, 
dopóki znudzona publiczność nie zażąda, aże
by już zakończono zapawę zabiciem byka. 
Srogie i naganne te igrzyska pozostały jeszcze 
do dziś dnia z bardzo dawnych pogańskich 
czasów, gdy przodkowie Hiszpanów nie byli 
jeszcze chrześcianami: wtedy podobne wido
wiska by~y jeszcze okrutniejsze, gdyż ludzie 
walczyli z dzikiemi zwierzętami-lwami, ty
grysami i t. d. Ludzie wykształceńsi brzydz~ 
się temi zabawami, ale zawsze znajdzie się 
dużo ciemnego pospólstwa - a w Hiszpanii, 
jak mówiłem, wiele jest nieokrzesanych i cie
mnych -które z zapałem , wydając dzikie 
okrzyki, przygląda się walkom byków. Nale
r.ałoby tych igrzysk zupełnie zabronić już dla 
tego, że uczą: ciemnych ludzi srogości i okru
cieństwa i są tym sposobem przeszkodą do 
oświaty i polepszenia charakterów. 

Obrazki drugi i trzeoi. 

Podróżni w Hiszpanii. 
Od lat kilkudziesięciu jest już w Hiszpanii 

kilka kolei żelaznych, ale dróg dobrych nie
wiele, dla wielkiej ilości gór i skał i z po
wodu panującego w tym kraju nie~ac1u i za
niedbania. Dla tego podróże wewnątrz Hisr.
panii dawnićj wyłącr.nie, fi. i dziś jeszcze naj
więcej 'odbywają się nie w powozach, lecz na 
osłach i mułach, gdyż te zwierzęta najłatwiej 
mogą piąć się po górach i skałach, gdzie kOli 
połama,tby sobie nogi. N a obyi!wóch obraz
kach widzicie podrM.nych. w ten sposób drogę 
odbywających: po bokach mułów i osłów za-

wieszają duże kosze z potrzebnymi w drodr.e 
z lpasami albo z towarami, które także tym 
sposobem przewożą. Obm'że bowiem czyli 
karczmy hiszpańskie w tem podobne są do na
szych, że w nich nic prawie do zjedzenia do
stać niernożna: podróżni mogą iam tylko ugo
tować to, co ze sobą mają, w kucbni, która 
zarn.zem jest salą gościnu lb. Hiszpanie do 
wRzysikiC'h prawie potraw używają oliwy, sza
('ranu, pieprr.ll i cr.of;nku, dla tego niekażc1y 
cuc1zoziemipc może z apetytem jeść tD.k przy
prawione potrawy hiszpańskie. Karczma 

hiszpańska, do której, jak czasem i u nas 
wchodzi się przez stodołę i stajnię, nazyw~ 
się posada; podobnie jak o żywność trudno 
taI? i .0 po~ciel, OPl:ÓC7. chyba słomy; nożów 
am wldelcow dostac tam także niemożna. 

I~to ~hce wynająć do podróży osły lub muJ'y, 
u~aJe,sIę do tak zwanych an'iero8 czyli poga· 
maczow. Jest to osobna klasa Judzi. którzy albo 
sa~ są wł~ścicielami wynajmowanych po
droznym ZWierząt, albo tylko sługami bogat
szych właścicieli. Arrieros sa zawsze w weso
łym ~u':Il0r~e, uczciwi, i akuratni; rozmawiają 
chę~me I du7.0 z ~odl'or.nymi. Przewożą oni 
takze często, zamiast poczty, listy, przesyłki 
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i towary, a czasem są zarazem i kupcami, pro
wadząc .w drodze drob~y handel. Szczególniej 
za~ługuJe n~ uwaĘę. I~h tr?skliwość ~ swoje 
z:"Ierzęta: me pr~eClą.z3:Ją oni bydląt, me bij ą, 
me sm ap Ją, me męczą zbytnią; jazdą i nie 
głodzą, Jak to wszystko możecie widzieć co
dzień np. ~ na.s ~ War~zawie i w cał'ym kraju; 
~ec~ przeCl.wme,·· kanmą dobrze, pielęgnuh 
~ memal pl~SZCZą poczciwe zwierzęta, które 
1111 chleb daJll:. AI:rieros nazywa czę~to swojego 
osła lub muła naJpieszczotliwszemi imionami 
g~~a ~? niego,. a przJ:b'ywszy do posady, pier~ 
we1 m~? ~oble .mysh o swych zwierzętach, 
nakarmI J e I napoI. 

Obrazek ozw-arty. 
Merynosy. 

W. His~panii duż? jest wybornych pastwisk; 
hodUją WięC ta~ memało owiec. Z tych naj
lepszą wełnę dają owce, zwane illQrynosami to 
jest ~~dr~wnemj: G~tunek .. ten pochodzi z pół
nocneJ gorzysteJ Hlszpanll, lecz że tam nie
zawsz~ mogą znaleźć dostateczną paszę, a zima, 
ostrzejsza na północy, szkodzi cieńkości ich 
wełny, więc od czasu do czasu przepędzają 
stada m~r~nosów . do ,!óżnych miejscowości 
ś~odkoweJ I ~ołu~mowel ITi~z~anii. Oały rok 
mema~ (z WYJąt~lem p~ry mIeSIęcy zimowych), 
~ędruJą po. HlSZp'1niI olbrzymie stada po 5 
l 10,000 OWiec, należące do jednego lub kilku 
właścicieli, pod dozorem osobnych pasterzy 

i dozo!ców. Prawo pozwala merynosom prze
chodzIć przez cudze grunta, a nawet paść się 
na cudzY,ch ł~kach. ~szyst~ich wędrujących 
merynosow lICzą w HIszpanII do 5 milionów 
lecz mogł?by ich być daleko więcej, gdyż ho~ 
dowl~ OWI~~ mocno teraz została zaniedbaną 
w HIszpanu ... Gdy ow?e Jlowrócą na wiosnę 
do domu z mIeJsca, gdzIe zimowały, wtedy je 
strzygą, a potem wyprawiają na nową we
drówkę· Każda owca daje od 5 do 6 funtów 
wełny, . którą starannie piorą i suszą, a potem 
wysy~~]ą na, sprzedaż za granicę, głównie do 
:<lnglu. Wełna merynosów wysoko się ceni 
I bywa używaną na cieńsze wełniane materye. 

Obrazek pi~ty szósty. 
. 
1 

Alhambra i Lwi dziedziniec. 
Dawniej w Hiszpanii przeż lat 700 panowa1i 

Arab?wi.8, .czyli Ma~rowie - lud wiary maho
met~nskleJ z Afryki, ostatecznie przez Hisz
panow wypędzony w 1492 roku. Arabowie 
~hoci~ż byli. n~ :vojnie okrutni i fanatycwi, t~ 
Jes~ ~llenawldzIlI ~y.ch wszystkich, którzy inną 
relIgII!: wyznawalI l gwałtem na swoją nawra-

~al!, j.edn~kże. lubili na~ki i oświatę, czytali 
I .plsalI kSIążki, zakładalI szkoły i budowali 
pIękne gmachy. Z tych ostatnich niektóre 
o~ala~y jeszcze do dziś dnia w Hiszpanii. Naj
CIekawszym takim budynkiem jest Alhambra. 
(wyraz ~rabski oznaczający pałac) pyszny 
pałac z blałEto marmuru, który był mieszka-



niem królewskiem i fortecą. Leży on w połu
dniowej Hiszpanii w blizkości miasta Grenady 
(ob. na mapie), i jest tfł.k obszerny, że może 
pomieścić 40,000 ludzi. Po wypędzeniu Ara
bów, w Alhambrze przemieszkiwali często 
i hiszpańscy królowie. Obszerne sieni, kory
tarze i dziedzińce, kolumnami otoczone, dają 
ochłodę i spoczynek w największe upały. 
W dziedzińcach bij ą fontanny, obsadzone wkoło 
krzewami róż; ściany sal ozdobione pięknemi 
złoceniami i ozdobami - kwiatami, liśćmi 
i rozmaitymi deseniami. Te ostatnie nazywają 
arfł.beskami właśnie od Arabów, którzy brzy
dząc się bałwochwalstwem, nie lubili malować 
ludzi ani zwierzfJ:t, ażeby kto nie wzią,ł malo
wideł za ba,lwany, leez woleli różne ładne de
senie. Cała Alhambra zbudowana kształtem 
właściwym wszystkim budowlom arabskim; 
dla tego ten kształt nazywa się stylem maury
tańskim czyli maurytańsk.!} architekturą lub 
budownictwem. Styl maurytański wyróżnia 
się kręconemi galeryami, okrągłemi sklepie
niami i kopulami, gzymsami wyrabianymi na
kształt koronek, arabeskami i t. d. N ad bramą 
wchodową Alhambry znajduje się ogromna 
ręka, wyrobiona z kamienia, a nad bramą we-
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wnętrzną takiż ogromny klucz. Arabowie 
utrzymywali, że wtedy, gdy owa ręka wycią
gnie się po kInez i takowego dosięgnie, AI
hambra runie i w proch się rozsypie. Oznacza 
to może, że Alhambra, jak tego przynajmniej 
chcieliby byli Arabowie, stać będzie wieczme, 
gdyż ręka kamienna nigdy po klucz kamienny 
wyciągnąć się me może. Jednak na ziemi nie
masz nic wiec.mego: wszystko runąć musi, 
a więc kiedyś runie i Alhambra. Obrazek 5-ty 
przedstawia jeden z dziedzińców Alhambry. 
Chociaż Arabowie, jak powiedziano, niebai'dzo 
lubili malować, a tembardziej rzeźbić zwiEl
rzęta, jednakże przedstawiony na obrazku 6 
tak zwany lwi dziedzimec Alhambry stanowi 
wyjątek. 'IN pięknym tym dziedzińcu znajduje 
się wodozbiór alabastrowy, oparty na 12 lwach, 
z któlych paszcz lej e się naj czystsza woda. 
Dziedziniec ma 100 stóp długości i 50 szero
kości, pokryty jest kwiatami, a wkoło ściany 
zdobią piękne cegły niebieskie i żółte i wypi
!:lane z~otemi literami wyjątki z Koranu-świę
tej księgi Arabów i wszystkich wyznawców 
mahometańskiej religii. Koran ulo~,ył sam 
założyciel tej religii Mahomet, zwany przez 
swych uczniów prorokiem (umarł 632 roku). 

Streszczenie i Pytania 
Z Tablicy Siódmej. 

Wstęp· 
Gdzie leży Hiszpania? Płody; dąb korkowy. Kli

mat, Nieład i walki domowe. Stolica. LudnośC, 
jej liczba, język i religia. Charakter Hiszpanów. 

Obrazek I. Opowiedzieć w krótkości, jak się 
odbywają walki byków. Pikador i Matador. Czy te 
igrzyska są godne pochwały i zkąd wzięły po
czątek? 

Ob1'azki II i III, Jak się podr6żuje w Hiszpanii? 
Oberża hiszpańska (posada). Arrieros. 

Ob1'azek IV. Opowiedzieć w kilku słowach o me
rynosach i ieh wędrówkach. 

Obl'azki V i VI. Kto to byli Arabowie ozyli 
Maurowie, jak długo panowali w Hiszpanii i kiedy 
z niej zostali wypędzeni? Co to jest Albambra 
i gdzie się znajduje? Co to jest styl maur)tański 
w budownictwie? -Ręka i klucz. Dla czego maho
metanie nie lubią malować, ani rzeźbić zwierząt? 
Lwi dziedziniec. Co to jest Koran (Alkoran)? 



Francya. . . 
Wstęp· 

rancya leży także na krańcowym 
zachodzie Europy, pomiędzy Anglią 
i HiEzpanią. a od wschodu przy

tyka do małego kraiku zwanego Belgi ą, do 
Niemiec, Szwajcaryi i Wloch (zobacz llfł, 
mapie). Krąi to wielki i piękny, na półno
cy po większej części równy, na południu gó
rzysty. N a zachodzie nad oceanem Atlantyc
kim są obszerne bagna i piaski, po których 
chodząc, ludzie używają ~rewni.anych choda
ków. Klimat łagodny l przYJemny, grunt 
urodzajny. Słynne są winafrancuzkiA, szczegól
niej burgundzkie i szampańskie z dwóch pro
wincyi frallcuzkich tego imienia; doskonałą 
jest także oliwa z Prowancyi - południowej 
części Francyi. Kolei żelaznych we Francyi 
jest mnóstwo; podobnież rozmaitych fabryk: 
szczególniej słyną jedwu.bne materye (atłasy, 
aksamity i t. d), wyrabiane w mieście Lyonie. 
Stolica Francyi nazywa się Paryż nad rzeką 
Sekwaną. Ludności liczą we Francyi 35 mi
lionów, z tycl'i 31 milionów katolików i 4 mi
liony ewangelików ezyli protestantów. Język 
trancuzki jest piękny i ~atwy do nauczenia 
się; warto go tlmieć, gdyż po francuzku jest 
napisanych wiele doskonałych książek, ale 
niedorzecznem jest mówić w domu pomiędzy 
sob!! po francuzku, jak to dawniej było u nas 

zwyczajem, a nawet zdarza się i teraz. ~ami 
Francuzi mówią między sobą tylko po fran
cuzku, nie zaś po angielsku lub po niemiecku; 
tak samo Anglicy, Niemcy i inne narody mó
wią pomiędzy sobą tylko wlasnym językiem: dla 
czegóż my miel ibyśmy używać obcego języka? 
Sami nawet Francuzi znajdują to śmiesznem, 
że u nas niektórzy wolą mówić po francuzku, 
niż po polsku. Francuzi jest to naród oświe
cony, grzeczny, bystry, pracowity i oszczędny. 
Są tylko czasem zbyt lekkomyślni i zarozu
miali i w upodobaniach niestali. Ozęsto zmie
niają u siebie panującyeh i urządzenia: dawniej 
mieli królów i cesarzów, teraz zaś obchodzą 
się bez nich, czyli maią rzeczpospolitą, w któ
rej prawa stanowi!! wybrani przez całą ludność 
posłowie, a naczelnika państwa, zwanego pre
zydentem rzeczypospolitej, obierają na lat 
kilka. Dawniej Francuzi byli bardzo bitni 
i dużo wojowali zwycięzko: słyszeliście pewno 
o Napoleonie I (umarł 1821 r.), który całą: 
prawie Europę był podbif; ale niedawno (1870 
i 1871) Francuzi w wielkiej wojnie zupe~nie byli 
pobici przez Niemców, musieli oddać im dwie 
prowincye i zap~acić jeszcze niesłychanie dużo 
pieniędzy. Od tego czasu Francya straciła 
sławę wojenną i musi naprawić swe nieszczę
ścilL, zanim znowu zOl:itanie potężną· 

Obrazek pier-w-szy. 
P a ryż. 

N a tym obrazku macie widok części Paryża. 
Pośrodku płynie mętna Sekwana, nad brze
gami której znajduje się niemniej, jak 40 
ulic nadrzecznych (quais). Na Sekwanie znaj
duje się 27 mostów; z tych wyobrażony po
środku most żelazny łańcuchowy już nie istnie
je, gdyż został zniszczony w czasie zaburzeń 
1848 roku. Wielki gmach na prawo-to ratusz 

paryzki, który teraz już także nie istnieje, 
gdyż został spalony ze szczętem w czasie za
burzeń 1871 roku. Na lewo widać katedrę 
paryzką, piękny i ogromny gmach z dwiema 
płaskiemi wieżami. Z wierzchołka tych wież 
można obj!!ć okiem cały Paryż, wygl!!dający 
niby niezmierne morze domów. Na jednej 
z wież znajduje się ~zwon ważący 320 cen-
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tnarów. w oddaleniu nn prawo widać pll,łll,c 
Tuileryjskim zwany, mieszkanie królów i ce
sarzów francuzki ch , tft](że spftlony w 1871 
roku, Z tym paJ'acem łączył si ę inny, jeszcze 
starożytniej szy, zwany Luwrem, który o calał; 
znajduj e się tu słynne muzeum czyli zbiory 
ror.lllaitych o sobliwości, posą.gów i obrar.ów, 
a takż e pi ękna biblioteka. Z asługuj e jeszcr.e 
na wzmiankę z gmachów paryzkicb, tak zWfl,ny 
Palais-Royal (czyta s i ę Pale-Ruajal), to jest 
pałftc królewski (ch06 już teraz królewskim 
nie jest), którego parter z ftj mnj ą uaJwspauial
sze na całym świ ecie sklepy, otoczone kolu
mnmni, kawiftrnie, restaumeye i t. d, Ci'i,ba 
tu zawsze ogromna. W jednym z dzi edziń
ców tego llałacu znajduje się armata, usta
wiona w ten sposób, że w samo połLldnilil , gdy 
slońce wzbija się najwyżej, szkło palące zap1tla 
lont i wystrza.l armatni ogłasza całemu mi astu 
południe . Usłyszawszy ten wystrzał, wszyscy 
regulują s0biezegarki . Dalej .Dom Inwalidów
ogromny gmach, w którym jest miejsce dla 
5000 inwalidów, Lo je t żołnierzy okaleczonych 
na wojnie, którzy już nie s ą w stanie na życi e 
zambiftć, ani d,tużej w wojsku służy ć: rząd 
utrzymuje ich własnym kosztem. W kościele 
tego domu pochowane są zwłoki N apoleonft 1. 
Salpetriere (czyta si ę Salpetryer) , jestto 
ogromny szpital, w kt.órym mieści si ę około 
5000 kobi et. Z ogrodów publicznych ulubio
nem miejscem przechachki jest ogród Tuile
ryj ~ki , także Luksemburski i bulwary czyli 
aleje środkiem najpiękni ej ~ zych ulic przepro
wadzone: z tych n aj pi ękniej sze są Bulwar 
Włoski i Bulwar Magdaleny. Za miastem 
miejsce spaceru dla Paryian stanowi lasek 
Buloński. 'rrudno sobie wyobrazi ć ogrom 
Paryża, zgiełk i ruch na ulicach, bogactwo 
i przepych, na każdym kroku widoczne. Całe 
miasto opasuje ko]ej ż elazna, lecz zaledwie 
w godzinę i trzy kwadranse można obj echać 
Paryż wkoło. Liczy si ę tam 1,800,000 miesz
ka11ców (6 razy tyle co w Warszawie) i 11,000 
ulic. 'rrzy są główne c.zęści Par,vża: stare 
miasto zwane Cite (czytaj Site), gdzie znaj
duje si~ katedra- ta część miasta l eży na 
trzech wysp ach Sekwany; dalej właściwe 
miasto la Ville (czytaj la will) , na drugim 
brzegu Sekwany, widoczne na rysunku, gdzie 
znajdują się wszystkie wymienione powyżej 
gmachy, gdzie są najbogaŁsze sklepy i miesz
kaj ą ludzie maj ętni; nakoniec trzecia część, 
zwana uniwersytetem albo cyrkułem J'aciń
skim Universite v. quartier latin (czytaj Unio 
wersite v. Kartie latę), na południowym brze
gu Sekwany (tąj części llfl, obrazku nie ma), 
zawiera n~iwięcćj szkół i tu mieszkają ludzie 
niezamożni. Oprócz tych trzech częś ci , do 

Paryża przyłączono jeszcze wiele przedmieść 
i wszystko razem otoczono wałem i fortyfilm, 
cyami, to jest twierdzami dla obrony od nie
przyjacióJ'; małych tycb twierdz zwanych for
tami jest 18, Niebardzo one iednak pomogły 
w czasie pami ętnego oblężenia Paryża przez 
Niemców, w ci ągu !j.- ch mie::; i ęcy, od wrr.eśnia 
1870, do stycznia 1871 roku. Przez całą je
si eń i nadzwyczajnie mroźną i surową zimę 
nikt nie mógł wyj ś ć ani wyj ecLać z miasta; 
ni emożna było przywozić żywności, a gdy 
wyszły zapasy, które znnjdowa:ty s i ę w mieście, 
Paryżanie poprzestawali na małym kawałku 
chleba dziennie, jedli psy i SZCZ\lry, lecz pod
dawać si ę nieprzyjaciołom nie cbcieli. W koń
cu jednak głód 7.wycię żył. Paryż podda.l się 
i wkrótce zawarto cięiki dla Francyi pokój. 
Wkrótce potem nowa klęska spotkab miasto. 
Francuzi zaczęli bić się między sobą i sami 
spalili najpiękni ejsze gmachy, wzniecając 
straszny pożar, który trwał dni kilka; działo 
;ię to w maju 1871 roku. 
Paryż byt zawsze miastem bardzo wesolem 

i przyjemnem: dla tego zjeżdżało się tu mnó
stwo ludzi bogatych, szczególniej cudzoziem
ców, którzy pragnęli zabawić się wesoło, 
uczęszczaj ąc do teatrów, na bale i t. d. A i te
raz już, po tylu strasznych klęskach, Paryż 
przychod?,i do siebie i po dawnemu zwabia cu
dzoziemców. Korzystają z tego Paryżanie, 
gdyż każdy z nich, nawet dzieci, umie zara
bi ać i o szczędzać . N a ulicy jeden czyś ci 
buty, drugi strzyże psy, inny znowu utrzymuje 
si ę z tego, że wybiera z ryns7.toków i śm i e
tników gwoździe i stare żelaztwo i takowe 
sprzedaje i t. d, Gałganiarze do chodzą czasem 
do wielkich majątków, a kaidy w ogóle, nawet 
naj biedniejszy wyrobnik, zaoszczędza troch ę 
pieniędzy, których cz ęść używa dla sprawienia 
sobie jakiej rozrywki w niedzielę i św ięto , 
a resztę sk~ada na procent do ustanowionej 
w tym celu kasy oszczędności, ażeby mieć coś 
na wypadek choroby i na starość . 

Z górzystej Sabaudyi - południowej części 
Fmncyi od strony Włoch-przybywają COl'OCZ
nie tysiące małych cb~op3ków dla zarobku . 
Ci Sabaudczycy zajmują się zwykle kominiar
stwem, albo sprzedają jakie drobnostki, albo 
pokazują małe zwierzę ta, zwa,ne świszczami, 
a że przytem są br.rdzo ll c~ciwi i oszczędni, 
z małego więc zarobku zdołają zawsze uciułać 
jakiś zapasik, z którym wracają potem do 
domu. 

Domy w Paryiu są bardzo wysokie, o kilku 
piętrach. Brama i furtka są zawsze zamknięte 
i tak urządzone, że może je otwierać ze swoj ej 
izdebki, nie wychodząc wcale, stróż czyli 
szwajcar (portier), który , ciągle uważa, kto 

L 
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wchodzi i kto wychodzi Tak' t," - -t' d ' , . . 1 S 10Z częs to . W P 
11 k ~l s,Ię Je~zcze jaki emś rzemiosłem a że od iaS;~~' rrżu b

l 
owiem, nie tak jak u nas 

o, a orow ~Ie~a też niezłe docbody, ~ czasem i kaid pOls~~ s \:'0 ubi czytać gazety i ksif!żki 
;:Jęc, dO,rabla SIę własnego sklepu lub własnć ' y u l pracować, co także u nas nie, 
J\ .~n:ll elllcy. Często można widzieć 'ak w J zawsze bywa. 
łeJ Izde!:>ce prac. uj. e cała familia stro!z.Ja .. on smama- W blizkości Paryż ł't znaJ'duJ'e s' . t np szy t k Wersal z . k ' " 1 ę ml fts o 
d kI ' Je .rzew1 1, żona czyta, córki ucza się ł '.' pl~ nyml, lllegdyś królewskimi pa-

e amacyl, starszy syn gra na flecie, młodszy s~~li~j. gdZie przebywa teraz rZ f!c1 rzeczypo -

O b r a z ek drugi. 
Mody paryzkie. 

Fra~cuzi, a szczególniej Francuzki ma' 
szczegolny talent wynaidywau" ' Ją k " ~ la l zręczneO'o :k ~:yw~ma ubIOrów i strojów, tak męzki cb, 
J. mskICh. Kształt, kolor i materya) Ub1'0 
row paryzcy k' . . 1 -

kilka razy do l~akwcy ~ kll!-odmarki . zmieniają: 
'ć ' u, fi Ja 1e w Paryzu zac 

nosI ublOry, te zaraz naślad uj ą d ' znfJ: 
ca~YI? świecie, jako modne. Dla te~~ziakl~u~~ 
mowlą o m?dach paryzkich i w każdy I' : 
sa osobno pIsma d' m naJu 
P

o • ' k' h D'" po aJ ące zaraz ryciny mód 
aly,z .. Je. Zlwne to hołdowanie m d . 

ryzklej bywa często szkodliwem, osobl\;~: ~f~ 

~~~zi. Yb,ogidch, którzy powinniby się ubiera ć 
,( ,Ja {,lm o. twarzy, J ak dogodnie i na co 
I C~ stjc. Nledorzecznem jest ubieo'ać s i ę 
~y:g3 d~~I~!y~hkfi6 paryhzlrą z .uszc~~r?kiell1 
b' l ' " U wyc owanm dZIeCI. Na 

? .1az
b
m wlduCIe kilka sztuk ubiorów (zreszta 

JUz ardzo dawnei mod) . v 

w sklepach par zk,J h N Y., wy~tawJanycb 
gaz ' d J.IC: aj wspalllalsze ma-
Pal

'aY,nY
R
ll1o Iz~aJdllJą Się w Paryiu w gal eryac:h 

e IS - oya l W pas " h I' . . 
d . d ' . az.t(' czy l prZerllOdni ch 
zle zlllcach. 

Obrazek trzeoi. 

Orzeł cesarstwa. 
.. Od ~ardz~ d~wnych czasów wszystkie lud 

uzyw~Ją. głow~le n~ wojnie na choragwiacl 
~ takze na pleczęCJach państwa, moneta oh 
~ t. g., l~ewnych wyobrażeń j znaków zwany~h 

er a~Ill. ętalOżytny naród włoski zwan 
RzymianamI, który d~ugo panował nad caJ r~ 
śWJ~tem, używał na sztandarach swych ol~a' 
potem" gdy cesarst.wo rzymskie rozdzi eliło si ' 
n ~ dw~e połowy, nżywano dwó h .l' ę miast J 1 c 0l1.0W za-, , ec nego, a 7, tych potem przez skrócenie 
p0v.:st~ ,t ?rz eł dwugłowy, choć takiego t k 
na SWleC18 niema Orze I 1'1' 0. ba d p a a 

, J • '1 e Le , r zo wysoko 
posiana wzrok bystry i wiell ' J, , ) 

go król em ptakó . 'dl ' rą Shę ; nazywają 
h b l · , W l a tego wybrano 0'0 na 

er ;:rolestw I cesarstw N ś l d' o e . a a lIJ ąC Rzy-

h
ll1ian, teraźniejsze państwa używaill. tak" erb orłów' R . A e~.z: ze za 
ł . osya l ustrya - czarnego dwu-

g oweg~, Prusy - czarnego jedno łowe
go. Flancya za panowanill, królów gmiała 
z: herb t~zy złote lilie; dopiero N apoleon ~o
s a.wszy c~s~rzem, wprowadził orla w l~cie 
!l~JPodobnH1Jszego do orła rzymskiego T ' 
J UZ Fl'll,ncya nie UŻyWll, teO'o herbu . d ,eraz 
upadku cesarstwa w 1870 'k 'q !Z, ~o 
rzec l't· 10 u, w1asClWJe 
, zpospo I ~ me ma żadnego herbu tylko 
uzy~a w WOjsku sztandarów trójkolor~ ch 
(patl z Tabl. 2); na pieniadzach ża' d?' 
skrzydlata postać nib an' ł o, IJaJl): 
r~ eczpospolitl! i .m'ałeg~ 'k~~l~'a °kZt~~;z~Jące~,~ 
r,zywany był zą herb F rancyi dla tego, ~:f~~'~ 
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czuiny i odważny, a równie i dla tego, że ła- I starożytnych Gallów, których potomkami są 
cińska nazwa tego ptaka (gallus), przypomina teraźniejsi Francuzi. 

Obrazek oz-w-arty. 
'Strzelec Ąfrykański. 

Obrazek przedstawia żołnierza francuzkiego 
z pulku strzelców afrykańskich, tak zwanych 
dla tego, że odznaczyli się w Afryce, gdzie 
Francuzi zawojowali 1830 r. kraj zwany AI
gerem. Strzelcy ci m~ją. mundur granatowy 

z żółtymi sznurami, szare spodnie, skórzane 
kamasze i na głowie czapkę zwaną: kepi. 
Uzbrojeni są w krótkie strzelby z szerokim ta
sakiem zamiast bagnetn. 

Obrazek pi~ty. 
Trubadur. 

Francuzi zawsze lubili muzykę i śpiew, ale 
SzczE\gólniej przed 500 i 600 laty w l~ołudnio
wej Francyi. zwanej Prowancyą, dużo bylo 
śpiewaków, którzy z gitarą w ręku obchodzili 
domy i miasta, śpiewając ułożone przez siebie 
pieśni w języku prowansalskim, bardzo dźwię
cznym i miłym, różniącym się nieco od fran
cuzkiego. Językiem tym mówią dotychczas 
mieszkańcy tamtych stron. Takich śpiewa
ków nazywano trubadurami; jednego z nieh, 
w jaskrawym stroju ówczesDym, przedstawia 
rysunek. W niektórych miastach urządzone 
były igrzyska i pnbJi:!zne popisy trubadurów: 

ten kto naj piękniej śpiewał, otrzymywał w na
grodę wyrobiony ze srebra fiołek, różę lub 
inny kwiat. Trubadorowie odbywali często 
dalekie podróże, popisując się swoim śpiewem 
na dworach królów, książąt i panów. Piosenki 
ich bywały albo wesołe i żartobliwe, albo po
ważne o czynach wielkich królów i bohaterów, 
albo cudowne o bajecznych przygodach oso
bistości, o których niewiadomo, czy kiedy na 
świecie istniały, jak Artura, Amadysa i in .. 
nych czarnoki:ji~żników czyli czarowników i ry
cerzy. 

Streszczenie i pytania 
Z 1'ablicy Ósmej. 

Wst.ęp· 
Gdzie leży Francya? Klimat i grunt. Płody i wy

roby. Stolica. Ludność, religia i język. Czy dobrze 
to m6wić po francuzlw zamiast własnym hzykicm? 
Charakter Francuz6w: ich zalety i wady. W ojowni
czość Francuzów. 

Obmzek 1. Gdzie leży Paryż? W niniejsze gma
chy, ogrody i bulwary Paryża. Ilość mieszkańców 

i ulic. Podział Paryża. Fortyfikacye paryzkie. 
Oblężenie i pożar Paryża w 1871 roku. Wesołe 
życie w Paryżu. Przemyślność i pracowitość Pa
ryżan; Sabaudczycy; oddźwierni. 

OU1'Uzek II. Mody paryzkie. Dla czego wszyscy 
je naśladują i czy zawsze z tćm dobrze? 



Obrazek III. Co to jest herb? Jakie narody uży
waly za herb orla, jakiego i dlaczego? H erb Francyi 
dawny i p6źniej szy. 
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Ob,'azek IV. Kogo przedstawia? 
Obrazek V. Powiedzieó sł6w kilka o trubadu

rach, kiedy istnieli i czem si~ zajmowali? 

N i e m c y. 

Wstęp· 

iemcy czyli cesarstwo niemieckie 
zajmują część samego środka Eu
ropy. Nie stanowią one wła

śc i wi e jednego państwa, lecz skJ'adają się 
7, 26 wi ększych i mniejszych państewek, 
któr& dopiero od roku 1871 noszą wspólną 
nazwę cesarstwa niemieckiego pod, zwierz
chni ctwem króla pruskiego, który jest zara
zem i cesarzem niemi eckim, (zob. na mapie). 
Półno cne Niemcy są równe, środkowe i połu
dniowe górzyste. Grunt w ogóle urodzajny, 
szczególniej nad Renem, gdzie także udaj e 
si ę wyborne wino reński e . Klimat w północ 
nych Niemczech, blizko morza, jest wilgotny, 
chłodni ej szy ni ż u nas; w środkowych Ni em
czech-taki sam jakunas, a w południowych
ni eco cieplejszy. W górach dobywają żelazo, 
miedź i nieco srebra. W ogóle jednak płoc1y 
Niemiec są te same co i naszego kraju. Kol ei 
żelaznych w Niemczech dużo; jest także sporo 
fabryk, al e wyroby niemieckie nie są tak pię
kne i dobre, jrLk angielskie i francuzkie, choć 
sa daleko tańsze, Mieszkańców w całem ce
sarstwie niemieckiem liczy się 41 milionów, 
(w samych Prusach 26 milionów), pomiędzy 
tymi jest dużo Słowian, a mianowicie najwi~
cej Polaków (2 1/ 2 miliony), reszta-Niemcy, 

mówill:cy j ęzykiem niemieckim, choć w różnych 
kraJach trochę odrębnymi dyalekhtmi, to jest 
nieco inaczej. Pod,fug religii 25 milionów 
protestantów i 15 milionów katolików; re zta
ż.rdzi. Mieszka jeszcze 9 milionów iem
ców (katolików), w sąsiedniem ce ar twie 
austryackiem, ale to państwo do iemiec 
nie należy. Niemcy są })racowici, porządni 
i oszczędni: grosz i majątek - to dla nich 
rzecz główna; dla tego pełno ich po świe 
cie i wszędzi e im dobrze, gdzie mogą zarobić. 
~ą nadto powolni, rozważni i cierpliwi: umieją 
czekać , z[l.nim swego nie dopn ą· Uczą się 
chętni e i są narodem w ogólności światłym: 
nigdzie niema tylu uczonych, co w Niemczech, 
nigcl.zie nie drukuje s i ę tyle poważnych nauko
wych książ.ek. Posiada jednak charakter nie
mi ecki nieznośne wady; do tych należą: 'amo
lubstwo, brak gościnności , nieuczynność , chci
wość i zarozumiałość. 'f p nieznośne wady 
z których często wypJywaj ą o pry. kliwość i gru
bi aństwo , szczególniej wzmogły się po ostatnich 
zwycięztwach iemców w wojnie z F rancu
zami , o której już wspominal i śmy kilkakrotnie. 
tolicą Jiemiec jest Berlin; są tam jeszcze 

miasta: Hamburg, Drezno, Monachium i t. d. 

Obrazek piervvszy. 
Brzegi Renu. 

Ren bierze początek w Szwajcaryi, prze
pływa potem Niemcy, a dalej Holandyą, gdzie 
wpada do morza (zob. na mapie), Piękna. to 

Nauka o rzecz/lch. cz~ść III. 

rzeka, szczególniej część jąi wybrzeży w Pru
sach Nadreńskicb. Naokoło piętrzą się skaJ,)' 
i góry: najznaczniejszą część tych o tatnich, 



zwaną Siebengebirge, przedstawift nasz ry
sunek. Na niektórych skałach sterczą stare 
zamczyska-jedne jeszcze dobrze zachowane, 
inne już w ruinach. Przed wiekami w tych 
zamkach mieszkali rycerze, którzy nietylko od
znaczali się na wojnie z nieprzyjacielem, ale 
niekiedy napadali na podróżnych i przejeżdia
jących kupców, rabują.c i mordnjąei nie slu
cbali też swoicb królów i dla tego ci ostatni 
zburzyli do szczętu wiele takich zamków. 
U stop skał widać na obrazku klasztor, o któ
rym mówi baśń ludowa, ie przed 1000 lat zo
stała tam zakonnicą jedna panna, narzeczona 
rycerza Rolanda, sądząc, że on zginął na woj
nie. Roland jednak wrócił', a nie mogąc już 
ożenić się z zakonnicą, wystawi~ na przeciw-
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l eg~ej skale zamek i ztamtąd patrzał na klasz
tor, aż dopóki jego narzeczona nie umarła; 
wterl .r patrzał na jej pogrzeb, a następnie po
szed,t z cesarzem Karolem Wielkim do Hisz
panii, gdzie zginął, walcząc z Maurami. Po 
Renie chodzą teraz duże statki parowe, a wzć!łuż 
brzegu wiją się koleje żelazne; ruch na h3j 
rzece wielki, gdyż służy ona, jako ważna 
droga handlowa pomiędzy krajami, przez które 
przepływa. Na drugim brzegu Renu od za
chodu był już dawniej kraj franr.uzki, ale go 
Niemcy w 1871 roku Francuzom zabrali-kraj 
ten nazywa się AlzaCJą, a w jego stolicy 
Strasburgu jest kośeiM, któl'ego wieżlt jest naj
wyższą na cltlym świecie. 

Obrazek drugi. 

(Walka Zygfryda ze smokiem,) \ 
Niemieckie podania ludowe, po częśl!i spi

sane wierszem w wielkim poemacie zwanym 
NibeJungami, mówią dużo o bajecznym boha
terze Zygfrydzie. Mia,r on służyć u jakiegoś 
kowala, ale że odznaczał się nadzwyczajną 
siłą, tak że raz uderzeniami młota wbił w zie
mię ogromne kowadło, przeto kowal i jego 
czeladź, obawiając się Zygfryda, wyprawili go 
do lasu po drzewo w to miejsce, gdzie leżał 

straszny smok, to jest żmija z czterma nogami, 
Lak jaszczurka, ze skrzydłami j straszną paszczą. 
Smiały Zygfryd zabił to straszydło i wykąpał 
się we krwi jego, co uczyniło iego ciało twar
dem, jak róg. Rysunek przedstawi!> Zygfryda. 
nieco inaczej: nie jako kowalskiego czeladni
ka, lecz jako rycerza w hełJllie na głowie, 
z mieczem i przy ostrogach. 

Obrazek trzeci. 

Pomnik Hermana. 
W dawnych bardzo czasach, kiedy to pra

wie cały świat najeżał do potężnego narodll 
Rzymiltn, za panowania cesarza rzymskiego 
Augusta (za którego narodził się Chry8tllS 
Pan), żył wónz niemiecki Arminius albo IIl\r
man. Wtedy Niemców zwano Germanami; 
był to lud jeszcze dziki i nieokrzesany, miesz
kał w lasach, którymi wtedy ca,te Niemcy 
były pokryte. Rzymianie opanowali częś P 
Germanii czyli Niemiec, pobudowali tam 

miasta, przeprowadzili drogi i zaprowadzili ja
kikolwiek porządek i oświatę, ale dzicy Ger
manowie nie chcieli poddać się Rzymianom 
i toczyli z nimi ciągł'e wojny. Arminiusowi 
czyli Herrmmowi udało się raz pobir. Rzymian 
w lesie 'l'eutoburskim, choe potem Rzymianie 
zemścili się nieraz za swą porażkę. Na pa
miątk~ owego zwycięztwa Germ~mów nad 
Rzymiil,nami w 9-tym roku po Chr. teraźniejsi 
Niemcy wystawili Hermitnowi pomnik nieda-

43 

. ". . , o \ 1875 ale niernożna powiedzieć, żeby był bar-
leko mieJsca oW~J bItwy, pom~Ikk nkon~~on o dzo p'iękny, jak to widać na rysunku. 
i odsłoniono z WIelką: paradą 10 u zesz eg 

Obrazek czvvarty. 
Karol Wielki. 

Widzicie tu na tym obrazku wizerunek w~el
kiego człowieka, który by.ł c~sal:ze~ rz~mskIm, 
a razem królem francuzklm l filemleckl~. ~a' 
zywal się Karol, a potem nazwano go w:elklm 
, , 't m Za J'ego czasów w EuropIe był 
J SWlę y. , " ' 'ł 
wielki nieporządek, I ~lelka Clemnot~" ma o 
kto co umiał, szkoł m,e było, wsz~dZ1e I~yło 
ełno rozbójników, ludZIe b,ezu~tan~le, U1ordo

~alj się i tępili. Karol W lelki, zagamąwszy 
pod swą wbdzę większą częś,ć ,Europy ~acho
rlniej, zaprowadził są:dy, ukroCIł r?zboJe, za
k~adał szkoły, nawraca~ pogan ~a WIarę ch~'ze
ściańską i prowadził wiele ŚWIetnych wOJen. 

Sam, już na starość, nie wst~dził. się uczyć 
. , Umarł w 814 roku. Pomewaz panował plsac. . t' N' w Niemczech i we FrancyI, prze o l Iemcy 

i Francuzi uwar.ajf!: go za swego., Na ry~un~u 
widzicie cesarza w koronie złot~J, n~ głOWIe, 
ze złotem jabłkiem (wyobraz~Jącem kulę 
ziemską) w jednej i berłe~n czylI srebrn-ł po
srebrzaną laseczką-gdyz zło~a byłaby za 
ciężka-w drugiej ręce,. w szat.ac~pUl'p~ro~yc~ 
wyszywanych złotem ~ drogimI k,~~1IelliamI. 
WS7.ystkie te ezęści. str~J~~yly daWllle!, a z .~a~ 
~emi zmianami są l dZISiaJ' oznakamI czylI lU 

sygniami królów i cesarzowo 

Obrazek pi~ty 
• 
l szósty. 

Łoś i Tur. 

W dawnych czasach, gdy jak ,,:spo~nieli
śmy, Niemcy były ~okryte lasa~r, było ,tan~ 
dużo rozmaitych zWIerząt, ~ pomiędzy ~lem.l 
dwa o'atunki dziś już zagmlOne- ł?ś l tUl. 
Łosia bopisaliŚlllY już, mówiąc o da~~eJ Po18ce 
(Tabl. V. Obr. 5), w Niemczec~ ,Juz ,go 9d-
dawna niernasz. 'rur czyli dZlkI wol, ktoq 
dawniej również mie~zk~ł w lasach Gern;~nll, 
obecnie znajduje Się Jl3szcze tylko w gOlach 

Kaukazkich pO?1.iędzy Europ!!: i Azyą. ~y~ 
większy i mocmeJszy od ~aszego ,wołu, mla 
'zama' grzywę i czarne lŚlllące rogI. Jeszcze 
~r~ed "300 laty były tury ~ w Pols~e: :ecz p~= 
tern całkiem wyginęły. Zubr, o k~olym mo 
wiliśmy powyżej ('rabI. V. ObI'. 5), .le~ ~k' od
mienny cokolwiek od tura gatunek Zl lego 
wołn. 

Streszczenie i Pytania 
Z Tablicy Dziewiątej. 

Wstęp· ' , . kI d . ? 
Gdzie leżą Niemcy? Z ilu CZęŚCI 811; 8 a aH· 

Grunt, klimat, płody i wyroby. Ludn~ść, ,jej ~ęzyk 
i religia. Zalety i wady charakteru ruemlecklego. 
Ważniej8z6 miasta. 

Obraze1c 1. Jakie widoki przed8t.a~i~ją . brzegi 
Renu? Zamki rycerzy, czem trudruh SH~ CI ryce
rze? ~odani6 o Rolandzie. 

Obraze1c II. Co przedstawia? 
Obrazek III. Co wyobraza? 



44 

Ob,'aze"k IV. Kto był Karol Wielki i co uwagi I 
godnego uczynił? Insygnia czyli oznaki królewskie, 

Obrazki V i VI. 
i tur? 

Co to były za Ilwierzęta loś 

Szwajcarya. 
Wstęp· 

zwajcarya jestto niewielki kraik 
pomiędzy Francyą, Niemcami 
i Włochami (zobacz na mapie), 

bardzo górzysty i pelny jezior j rzek, zkąd 
pochodzą prześliczne widoki, jakich niema 
nigdzie więcej w Europie. Ogromne góry, 
piętrzące się w Szwajcaryi, są to Alpy, które 
ciągną się i dalej w kraje sąsiednie. Alpy 
składają się z ogromnych skar, poszarpanych 
w zygzaki, pełnych przepaści, a na wierzcho~
ku pokrytych wiecznym śniegiem i lodem, 
które nie topniAją nawet w lecie, gdyż na ta
kich wysokościach jest bardzo zimno w ciągu 
całego roku. Lód zajmuje często ogromne 
przestrzenie, gdyż po~:iększa się ciągle napły
wającą z gór i zamarzająeą wodą; takie masy 
lodu nazywają się lodowcami; zaczęły zaś gro
madzić się niezmiernie dawno, może jeszcze 
przed potopem. Niektórzy odważni podróż
nicy wdzienl;ią się po lodowcach na szczyty 
Alp; do tego sfużą: im ogromne kije, ostrzem 
żelaznem zltkończone, ktc'rymi najprzód pró
bują, czy niema w lodzie gziur i rozpadlin; 
albo też podróżni uwiązują się jeden za dru
gim do d,ługiego sznura, którego końce trzy
mają przewodnicy-mieszkańcy tameczni, do
brze obeznani z górami. Bez takich przewo
dników nie można zapuszczać się w Alpy. 
Niekiedy nagle lód -pęka i powstaje szpara 
głęboka, w którą zapadają się podróżni; często 
także spadają w glębokie przepaście, albo by
wają zasypani śniegiem, gdy powstaje zamieć, 
lub gdy masy śniegu, zwane lawinami, spadają 
z wierzchołków gór. Tym sposobem corocz
nie, ginie w Alpach mnóstwo podróżnych. 
Często ogromna lawina druzgocze i za~ypuje 
domy i całe wioski, u stóp gór położone, przy 
CLem także dużo ludzi ginie. Ażeby ratować 
zbłąkanych śród śnieżnej zamieci podróżnych, 
na jednej z gór, zwanąj górą św. Bernarda, 
zn~iduje się klasztor, którego zakonnicy wy
szukują zbłąkanych, przy pomocy psów ogro
mnych i bardzo zmyślnych. 

Na szczytach Alp, gdzie zawsze leży śnieg 
i lód, nic nie rośnie i ludzie mieszkać nie mo
gą; nieco niiej są piękne łąki i można paść 
bydto-tu pasterze majlli swoje szalasy czyli 
budki; jeszcze niżej. są lasy; nakoniec na dole 
rozciągają się urodzajne i uprawne równiny. 
Z powodu takiej natury gruntu w Szwajcaryi 
nie wszędzie można uprawiać zboże; miesz
kańcy 'zajmują się więcej hodowlą bydła, żyją 
z dochodów od podróżnych cudzoziemców, 
których zawsze mnóstwo przyjeżdża dla obej
rzenia Szwajcaryi, a także trudnią się prze
mysJ'em. S.tawne są sery szwajcarskie i ze
p: arki , których najlepsze fabryki znajdują się 
w mieście Genewie. W tak górzystym kraju 
ma~o jest kolei żelaznych; przeprowadzono je
dna,k je wszędzie, gdzie się tylko dalo, a na
wet przez wysokie góry (Rigi). 

Szwajcaryajest rzecząpospolitą,j ak Francya, 
i skJ'ada się z 2Z-ch ma.tych kraików zwanych 
kantonami. Ważniejsze miasta są: Zurich, 
Bern, Genewa i Lucerna (zob. na mapie). 
Ludności w Szwaicaryi 2 1/ 2 milionów, na po
Jowę katolików i protestantów. WJ'aściwie mó
wiąc, niema odrębnego narodu szwajcarskie
go, ani szwajcarskiego języka: mieszkańcy 
pochodzą od ludności trzech wielkich krajów 
sąsiednich - Francyi, Niemiec. i Włoch
i mówią jedni po francuzku, drudzy po nie
miecku, inni po w~osku. Szwajcarowie są bar
dzo pracowici, cierpliwi i oszczędni, lubią swój 
kraj, stli bardzo oświeceni (mnóstwo mają do
brych szkó-f i prawie wszyscy umieją czytać 
i pisać), lubią strzelać i są celnymi strzelcami. 
Są tylko nieco ociężali i mało mają uczucia, 
nadto bywają czasem kłótliwi i niesforni. 
Wielu Szwajcarów, nie znajdując środków do 
życia w swoi m ubop;im kraju, rozchodzą si~ 
dla zarobku po ca~ej Europie, jako fabrykanci 
i kupc y, cukiernicy, śpiewacy, muzycy i t. d. 
Dawniej najmowali się ehętnie do służby woj
skowej państw obcych, szczególniej stanowili 
gwardH przy dworach królewskich, zklłd 

r 
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i dziś .leszcze oddźwiernych nazywają Szwaj- I pałaców królewskich i innych byli z gwardyi 
carami, gdy"t dawniej szyldwachy u bramy szwajcarskiej. 

Obrazek piervvszy. 

Wilhelm Tell. 
Przed pięciuset z górą laty nie było jeszcze 

Szwajcaryi: ~kładające ją obecnie części nale
~aty do rozmaitych królów i książąt sąsiednich. 
Rządcą czyli namiestnikiem części Szwaicaryi 
podówczas należącej do Austryi, był około 1300 
r. srogi i niesprawiedliwy cz.towiek, nazwiskiem 
Gesler. U ciskał on i ciemiężył lud, a przy tem był 
tak pyszny. żenietylko sam wymagał nizkich po
kłonów i uszanowania, ale nawet zatkaąwszy 
swój kapelu8z na wysokim drągu (jak to wi
dzicie na obrazku), rozkaza.r, ażeby wszyscy 
kłaniali się temu kapeluszowi, jakby jemu sa
memu. Za srogość i pychę ukarał go Pan 
Bóg. Jeden z mieszkańców, nazwiskiem Wil
helm Tell, nie chcia·ł kraniać się kapeluszowi 

namiestnika, a te był zręcznym strzelcem 
z łuku, lub kuszy czyli łuku że laznego, który 
widzicie na rysunku (gdyż strzelby mało jeszcze 
wówcza~ znano), rozkazał mu więc rządca, 
aż eby stl'zelał do jabłka, położonego na gro
wie własnego swego syna. Scenę tę przed
stawia obrazek. rfell zbi ,ł jab,tko z glowy 
chłopca, ale zachowa·t nien.awiść do swego 
prze~ladowcy i wkrótce potem go za.bił, a po
łączywszy si ę z innymi rodabmi, wypę dził 
Austryaków. Po długieh wojnach, trzy tera
źniejsze kantony oswobodzi.ty si ę najpierwej i to 
był początek rzeczypospolitej szwajcarakiej. 
U czeni utrzymują, że cała historya o Tellu, 
jest tylko bajką czyli ludowem podaniem. 

Obrazek drugi. 
Wodospad Renu u Szaffuzy. 

Rzeka Ren, o której już wspominaliśmy 
i która bierze początek w Szwajcaryi, pod 
mi astem tego kraju ",wanem Szaffuzą (8chaff
bausen) spada ze skał na dół na 70 stóp 
(35 łokci); taki spadek rzeki nazywamy kata
raktą. lub wodospadem. Piękny widok zie
lonawej masy wody która z niezmiern~ gwał· 
towności~ spada na dół, szumiąc, pieniąc się 
i wydając obloki drobniutkiego deszczu; niby 
pylu wodnego. Huk jest tak wielki, że przy 
wodospadzie nie można rozmawiać, choćby 

krzyczf!c jak najgłośniej. Na dole woda huczy 
kipi i wytryska \V górę tysiącem fontan. 
Najpiękniejszy jednak widok jest wtedy, gdy 
s.łońve oświeca wodospad: wówczas nad wo
dospadem formuje się tę cza, zupełnie jak po 
deszczu na niebie, a rozpryskaj ą:ce się krople 
wody mienią się, to jak brylanty, to w najpię
kniejszym zielonym, czerwonym, niebieskim 
żółtym i fioletowym kolorze, przechodząc cią
gle z jednego koloru w drugi. 
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Obrazek trzeci. 
Most Dyabelski. 

Godny podziwienia ten most, który widzi
cie na rysunku, znajduje się na rzece Reuss, 
na drodze przez Alpy, a mianowicie przez 
górę św. Gotarda, prowadzącej ze Szwajcaryi 
do W~och. Dyabelskim nazywają ten most dla 
te6'0' że budowa jego była tak truclną,iż lud 
prosty przypisuje ją nie ludziom, lecz złym du
chom. Wtem miE'jscu rzeka Reuss z niesły
chanym szumem i hukiem spada ze skał'y, 
wysokiej na 100 stó p, w straszliwą wązką prze-

paść; most znajduje się jeszcze na 100 stóp 
ponad tą skalą, a więc razem na 200 stóp 
czyli 100 ~okci wyżej nad przepaścią. Część 
drogi poza mostem, dla braku miejsca, zaję
tego przez rzekę, wykopana jest pod ziemią: 
jest to tunel (tylko, że nie dla pociągów kole
jowych, lecz dla zwykłych wozów), d~ugości 
100 ~okci, a 6 szerokości i tyleż wysoki, zwany 
Umer Loch. 

Obrazek cz-w-arty i pi~ty. 
Pasterze w Alpach. 

Nietylko u stóp Alp znajdują się dobre PEL

stwiska dla trzód, ale i na samych górach ro
śnie dużo trawy. Zbierać ją tam i potem zno
sić na dół byłoby zbyt mozolnie; dla tego na 
lato pasterze z trzodami udają się sami w góry 
i spędzają: tam od 10 do 13 tygodni. Wyjście 
pasterzy w góry odbywa się z pewną uroczy
stością: na przodzie postępuje pasterz, niosąc 
potrzebne naczynia, w odświętnym ubiorze, 
ozdobiony wstęgami, w towarzystwie wiernych 
psów; potem idą: krowy, owce i kozy z dzwo
neczkami na szyi. Każde ze zwierzątma swoje 
imię i zna je dobrze. N a górze pasterz bu
duje sobie na lato drp,wnianą chatkę i zagrodę 
dla byd,la, przedstawione na rysunku 4-tym. 

ByMo rzadko zabłąka się w górach: wieczorem 
wraca do zagrody, pilnowane przez psy. 
Różnej wielkości dzwoneczki sprawiają mi~ą 
harmonią. Pasterze w górach wyrabiaj a 
z mleka sery, ważące od 40 do 100 funtów: są 
to słynne sery szwajcarskie, które rozchodzą 
się po całym świecie. Z pozostałej ser
watki wyrabiają się gorsze i cbudsze sery, 
które wraz z mlekiem i suchym chlebem sta
nowią wyłączne pożywienie samych pasterzy_ 
Niekiedy do sóra dodają nieco sproszkowanych 
ziół alpejskich-taki ser znany jest pod nazwą 
zielouego. Na obrazku piątym widzicie pa
sterza z c4rką wstępujących na górę. 

Obrazek szósty. 
Dzikie kozy. 

Dzikie kozy czyli kozice alpejskie żyją w gó- I śniegów i lodów, gdyż potrzebują niewiele 
rach banIzo wysoko, niedaleko już wiecznych i byle jakiego pożywienia, które tam sobie 

, t 

:\1. 
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łatwo znajdują· Wspinają się niezmiernie 
wysoko i mogą skahć po skałach i przez prze

~ paście z zadziłtają0ą. zręcznością. Na dół 
1, ao lasów i na zamieszkałe przez ludzi równiny 

nie schodzą nigdy; dla tego, kto chce na nie 
polować, musi ich smkać w góracb . Kozica 
w zimie jest barwy szarej, tn i owdzie w czar
ne pasy i plamy; latem sip,rść jej iest czerwo
nawo-brunatna. Podobna jest do nas~ej kozy, 
tylko oczy ma piękne, czarne; i ostre, również 
czarne, zakrzywione nieco w ty,ł rogi. Długa 
sierść stojąca na grzbiecie samców używaną 
jest przez mieszkańców do otdoby kapeluszy. 
Kozica broni się rogami od orłów, które czę
sto usiłują porwać małe koźlęta: zabawny to 
i ciekawy widok, jak kozica podskakuje cza
sem bardzo wysoko w powietr7,e, ażeby orła 
uderhYć. Uder7,enie ostrych rogów bywa cza
sem śmiertelne dla psów, a nawet dla ludzi. 
Kozieł jest nieco większy, ale wyomuklejszy 
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od kozy. Stare kozły żyją samotnie, albo też 
z młodymi kozłami; samir,e z koźlętami łączą 
się razem i żyją stadami. Dawniej można by~o 
na{Jotykać stada z 80 i 100 kozic złożone, 
teraz już dużo ich wystrzelano i w wielu miej
scach są już osobliwością. Polowanie na ko
zice jest ciężkie i niebezpieczne; często zapę
dziwszy się za uciekającem zwierzęciem, my
śliwy spada w przepaść albo dochodzi do ta
kiego miejsca, zkąd bez niebezpieczeństwa 
nie może ruszyć się krokiem ani naprzód, ani 
wty~ i musi czekać, aż go Jflto uratuje. Przy
tem kozice są bardzo pierzchliwe i czujne: 
stado wystawia często jedn~ niby szyldwacha, 
która prz()ciąg,tem gwizdaniem ostrzega inne 
o niebezpieczeństwie. Mięso kozią jest bar
dzo smaczne i pożywne, z rogów wyrabiają 
rękojeście do lasek, a ze skóry otrzymuje się 
wyborny materyaf. 

;x' 

Streszczenie i Pytania 
z 1:ahlicy Dziesiątej. 

Wstęp. Gdzie leży Szwajcarya? Alpy, Lodowce 
i lawiny. Podl'6?nicy w Alpach. Góra św. Ber
narda. Pastwiska, lasy i poln uprawne. Urządze
nie Szwajcaryi. Ludność, jej liczba, religia, język, 
charakter i zajęcia. 

Obrazek I. Opowiedzieć w kilku słowach poda .. 
nie o Wilhlilmie Tellu, 

Ourazek II. Opisać w kilku słowach wodospad 
Renu. 

Obrazek III. Gdzie znajduje się most dyabelski 
i dlaczego tak się nazywa? 

Obmzki IV i V. Powiedzieć słów kilku o życiu 
i zajęciu pasterzy alpejskich. 

Obrazek VI. Powiedzieć slów kilka o kozicach; 
gdzie żyją; kolor; rogi; stada, polowanie. 

Włochy. 

B ' Wstęp· 

.. [~ iękny ten lmj, zwany przez Wło- cał!): jego długość przechodzą, a na pól-
cbów i w innych językach Hali!):, nucy J ' ,}czą się z Alpami (oDacz na mapie). 
należy do najbardziej południo- Grunt w o/lóle bardzo urodzajny; tylko w środ-

wycb, najpiękniejszycb i najcieplejs7.ycll kowych WJ'oszprb znajdują się puste bagna, 
w Europie. Jest to długi półwysep pomię- które sprawiają, ie i klimat poblizkich miej-
dzy dwoma morzami, zwany także .A penińskim scowości jest niezdrowy, nabawiaj!):cy ludzi, 
od łańcucba gór Apenińskich, które przez a szczególni&j- cudzoziemców, niebezpiecznej 



febry zwanej malaryą. W ogóle zaś w całych 
Włoszech klimat jest ciepły i zdrowy: zima 
rzadko bywa chłodną; żniwo, sianokos i zbiór 
owoców odbywają się kilka razy do roku. Ze 
wszystkich krajów posyłają do Włoch na zimę 
chorych, którzy w swoim kraju miewają si ę 
gorzej w zimie, a we Włoszech często przy
chodzą do zdrowia. Roślinność Włoch bo
gata: uprawiajl): tu ryż, pszenict), kukurydzę ; 
wina wielka obfitość, a przy drogach wszędzie 
rosną pojedynczo lub całymi lasami drzewa 
kasztanowe, myrty, wiecznie zielone laury, 
rlrzewa cytrynowe i pomarańczowe. Kolei że
laznych i fabryk we Włoszech jeszcze niewie
le; kraj to niebardzo cywilizowany i nietak 
zamożny, jakby być powinitłfi, będąc tak bo
gatym z natury. 

W północnych Włoszech znajduje się pię
kne miasto Wenecya, które leży na wysep
kach na morzu, tak że po ulicach nie można 
tam jeździć, lecz trzeba pływać łodziami, które 
nazywają gondolami; koni i powozów wtem 
mieście nie ma. We Włoszech środkowych 
jest piękne miasto Florencya, gdzie mnóstwo 
pysznych pałaców marmurowych i zbiorów 
obrazów i posągów. Już to nigdzie w Euro
pie nie ma tylu pięknych pałaców, najczęściej 
z pięknego białego marmuru stawianych, co 
w miastach włoskich. W środkowych także 
Włoszech znajduje się stolica W!och Rzym 
(Roma), miasto bardzo starożytne i slawne 
w dawnych wiekach, w którem mieszkąją król 
włoski i papież, pełne wspaniałych gmachów, 
zbiorów i pomników. O Włoszech poł'udnio-
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wych powiemy nier,o niżej. Do Włoch należy 
także duża wyspa Sycy1ia, niezmiernie uro
dzaina z ogromną górą wulkaniczną Etną na 
10,000 stóp wysoką. U stóp tej góry znajduje 
się największe w Europie drzewo--kasztan, 
który ma 200 stóp czyli 100 łokci w obwodzie
tyleż co ogromny salon. Wewnątrz pnia tego 
drzewa znąjduje się d05 ć miejsca dla kilkuna
stu ludzi, którzy tu mogą spocząć i zjeść obiad. 
We Włoszech liczą 27 milionów mieszkańców ; 
prawie wszyscy są katolicy i mówią po włosku , 
pięknym językiem, podobnym do francuzkiego. 
W{osi lubią muzykę i pięknie śpiewają, do 
czego szczególniej nadaje się ich dźwięczny 
język; dla tego w innych krajach urządzają. 
operę włoską, to jest przedstawienia śpiewa
nych sztuk teatralnych w języku włoskim. 
Włosi są dobrze zbudowani, śniadej cery, bru
neci. Jest to naród bardzo zdolny i poj ętny, 
lecz niebardzo I,racowity. Są żywi i uczuciowi, 
ale przytem gniewliwi i mściwi: zabójstwa 
zdarzają się we Włoszech często i rozbójni
ków tam też niemało. Włoch nie może mówić 
po cichu, lecz zawsze prawie krzyczy, macha
jąc przy tern rękami i czyniąc rozmaite inne 
gesta czyli poruszenia, które trzeba rozumieć, 
ażeby wiedzieć, co znaczą. Tak np. jeżeli 
Włoch dotyka palcem dolnej powieki, to zna
czy: "rozumiem", dotykaiąc zaś powieki gór
nej, daje poznać, ażelJyś się strzegł; gdy na
chyliwszy się, dotyka ziemi prawą r~ką i zata
cza kolo, znaczy to: "nie troszczę się o to 
wcale", gdy zaś uderza ręką po głowie , to 
znaczy: "zginął już, przepadł" i t. p. 

Obrazek pier-w-szy. 
Neapol. 

Neapol jest największem miastem we Wło
szech, chociaż nie jest stolicą; liczy 450,000 
mieszkańców i leży nad zatoką morską w naj
piękniejszem na świecie położeni1l. Jak wi
dzicie na rysunku, zabudowane jest w amfi
teatr, to jest ulice z szeregami domów wzno
sz!l! się jedne nad drugiemi niby piętra, albo 

. jak siedzenia w dawnych teatrach rzymskich 
zwanych amfiteatrami. W oddaleniu sterczy 
groźny Wezuwiusz-góra wulkaniczna, to jest 
taka, z której buchają kłęby dymu, wylatuje 
popiół i wypływa roztopiona masa, zwana 
lawą. Domy w Neapolu są wązkie i wysokie: 

niektóre mają po 6 i 10 piętr; dachy są płas
kie, ozdobione kwiatami i drzewami -służą, 
jak nasze ganki, do używania świeżego po
wietrza. Ulice po większej cz~ści są wązkie 
i brudne; ciągły na nich hałas i tłok, tak, że 
cudzoziemiec, nieobeznaIlY z żywością chara
kteru włoskiego, w pierwszej chwili myśli , że 
ludzie na ulicach ciągle si~ kłócą i biją. Han
del, a nawet gotowanie i spożywanie potraw, 
odbywają się najczęściej pod golem niebem, 
na ulicach i placach. Największy ruch na uli
cach wieczorem i do późnej nocy, gdyż w dzień 
zwłaszcza latem, kto może siedzi w domu, 

z powodu gorąca. W Neapolu spożywa się 
~nóstwo napojów, ochłodzonych śniegiem 
I lodem, który starannie z gór zbierają a na
wet z dalekich zimniejszych krajów sIll'owa
dzaj ą w ogromnej ilości. Szczególną klasę 
ludzi stanowią w Neapolu tak zwani lazaroni. 
Nazywają się tak ?d ~mienia ubogiego Ła
~arza:. gdyż p.o~ob:~l1e, J~k on, nie posiadają 
zadne] wlasnosCI, nIe mają nawet mieszkania 
lecz sypiają. na słomie byle gdzie na ulicach; 
po~ m?st~ml, w.bramach.i t .. p. Jeść potrze
bUH mewIele: kIlka owocow I nieco makaronu 
(ul~biona pot~'awa ~łocbów), które kupują 
sO~le. za zaroblOne klIka groszy, gdy kto ich 
najmie do przenoszenia ciężarów, pośle z li
~tem i ~. d. ~użo pracować j~dnak nie lubią 
I zarobiWSZY klika groszy, kOnIecznych ażeby 
z głodu nie umrzeć, resztę dnia wylegają się 
na słońcu, nic nie robiąc. Są to ludzie aku
~'at?-i ~ uczciwi: możJ?-a im. po~ierzyć. rzeczy 
I P!ernądze, ale takze dają SIę za pIeniądze 
nająć do rabunku lub morderstwa. Takich la
zaronów znajduje się w Neapolu ze 40000. Oie
k~wą osobliwością w okolicach Neapolu jest 
pIękna góra, zwana Pausilippo. Ponieważ 
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droglt przez górę byłaby zbyt stroma i ucią
żliwą, przekopano :vięc. szosę wewn~tr"z góry; 
tunelem tym JedZIe SIę z półgodziny, a że 
tylko. na. środk~ drogi jes~ u f5ÓI'Y o~wór, wi ę c 
podZIemIe to Jest zupełme CIemne I podróżni 
muszą odbywać drogę przy pochodniach. 
Tylko w jesieni, w dni pogodne, slońce w pe
wnych godzinach na niebie tak stoi, że oświe
ca niel!lal cały tunel. W tunelu, nie tak, jak 
~ kolejowych .tunela~h, ~dzie tylko jeden po
CIąg przechodZI, panuJe CIągle ogromny ścisk 
podróżnych, wozów i t. d. Wszyscy g~ośnym 
krz:rki~m dają znać,.w .którą str0I?-ę jadą, aże
by InnI W porę moglI SIę usuwać l z łatwościa 
wymijać. • 

Włosi we wszystkiem lubią jaskrawe ko
l~ry: czerwony, niebieski i t. d., wszystko zdo
bIą kolorowemi wstęgami, girlandami lub ka
wałkami materyi, z.toceniami i t. d" nawet 
swoje osly i muły, J?-~w~t karawany pogrze
bowe, nawet. szyn~ l kleł?as~. eab ta jas
krawa pstrOCIzna me wydaje SIę tam krzycz,a
~ą, gdyż blednie przy pysznym błękicie nieba 
l morza, przy lśniącej zieleni drzew i pięknych 
barwach ryb, ptaków i owoców. 

Obrazek drugi i trzeci. 
Herkulanum i Pompeja. 

Oudow,nie. pię~ną jest okolica Neapolu, po
~ryta wmm.caml,. las~mi pomarańezowymi 
l In:yrto.wym.l, z wId?k~em na morze i góry; 
ale ze mgd~le ~a śW.l~CIe niema Ilic zupełnie 
dobrego, WIęC l tutaj Jest sporo zjawisk nie
przyjemnych i niebezpiecznych. Tak np. jest 
tu ~iej~cowość, wydająca zabójczą parę, która 
d~Sl z:';lerzęta: ~sy, wpro~adzone do ~ednej 
z Jasklfi, zdychają natychmIast. WszędZIe zie
mia jakby popalona i poorana, tu i owdzie le
żą masy siarki, popiołu i kawały zastygłej la
wy czyli roztopionych kruszców, a ponad 
samym Neapolem i okolicą góruje groźny 
W~zuwiusz, buchając dymem i ogniem, jak 
o te~ wspomnieliśmy już powyżej. Wszystkie 
te meprzyjemne zjawiska pochodzą z jednei 
przyczyny-z tej mianowicie, że Włochy po-

Nauka o rzeczach. Część III. 

ludni owe są ziemią wulkaniczna. Może już 
o tern wiecie, że im głębiej kopać w ziemi, 
tem robi się cieplej, a wreszcie możnaby 
(gdyby ludzie kopii):cy mogli wytn~ymać takie 
gorąco) dojść do takiej głębokości, gdzie 
~s~y.stko wewnątrz ziemi jest roztopione 
l kIpIące. W porównaniu z wielkości a ziemi 
ten gorący środek zaczyna się już niezbyt głę
boko, tak że my żyjemy niby na łupinie jabł
ka, które jest rozpalonem i kipiacem. Otóż to 
straszne gorąco i roztopione kamienie musza 
s!ę wy~obyw~ć z ziemi; istotnie wydobywąją 
Slę tU.I.owdzIe. w.różnych krll:jach (\iep~ycb, 
spmwlaJą trzęsleme ziemi, a podnosząc zie
mię, formują wysokie góry, z których bucha 
ogień, wylatują kamienie i popiM, p~ynie owa 
lawa, o której wspomnieliśmy. Z tego, co 

7 



wam mówił em pieI'Wiej o parze i jej sile, łatwo 
może c i e zl'ozumiećte zj a\, iska. Góra Wezuwiusz 
jest jednfJ: z naj gro źniej szych gÓl' wulkanicznych, 
gdyż wybuchy jej ni gdy prl}wie nie ustają. 

W dawnych wiekach ludzie nie rozumieli, 
jak dzisiaj, zkl!d pochodzą trz ęsi eni a ziemi 
i wybucby wulkaniczne: z dawało s'ię im wi ęc, 
7.e to j ak i eś potęgi i j estestwa straszne, złe 
duchy, s~ prz.vczyną tych zjawisIc. Za czasów 
r~yms~ich , ? których już .wsp o miuał'em, poga
me., ~71erzy lI ,. ż e w okolICY Wezuwiusza było 
weJ~cIe . 1o . pIekła , . że tan~ ~al czyli niegdy ś 
ska,raml l plO.runaml ?ogOW18 l straszne olbrzy
my zwane gigantamI, że kujawy bożek Wul
kan. miał we wnętrzu gór ogni em ziollfJ:cych 
swolfJ: kuźni ę (od ni ego i taki e góry nazwano 
wulkanami) i ż e tu przemi eszkiwała czarow
nica Kirke czyli O}'l'ce. Nawet i póf.ui ćj jesz
cze, w. cza ach cb rz eści ań ski ch, gdy ludzie 
nie b~r ~lzo by!i oświ eceni, krąży~y rozmaite 
baśm .1 pOdrtnla o złych duchach, przebywaj:J:
cy ch Jakoby w okoli cach wuJkaniczuych. J esz·· 
cze gdyby trzęs i eni a ziemi i wybuchy wulka
~i cz.ne sprawia.ły ludziom tylko przestrach 
I meprzYJemne wraż eni a - mnicj możnaby 
by ło na nie zwracać uwagi, al e właśni e , 7.e 
nie koń czy si ę na nieprzyjemnem wrażeniu 
i prze strachu. Od czasu do czasu, co lat kilka 
lub kilkanaście, trz ę sieni a zi emi niszcza 
w prz~ciągu kilku zaledwie sekund-gdyż ni: 
gdy Ule trwa.ją dłu ż ej-całe wsie i mi asta, któ
re waląc s i ę , z abij ają mn óstwo ludzi. Wybu
chy wulkani :zne ró wnież zalewają gorącą la
wą, która p ~l l ?-f1 węgie l, domy, mias t a i wsie, 
a.lbo zas.l'~ują Je gradem kamien.i i p opi ołu . 
W potndalOwych W.łosz ach wszystkie te kI es· 
ki zdarzają się d03 ć Cil ę s tO , a jeLl ua k ludzie 
znowu od? u.do wuj ą domy i mieszkaj ą na. da
wny'lh nueJsca.ch. Doko·la 'Wezuwiuszf1 mnó
stwo Jes t mias t i wiosek, które wybuch niszczy 
od cilas u do czasu. 

Jed.en z najgroi.ni ej s7.ycb i naj godniejszych 
uwag i wybuchów W ezuwillsza mi ał mieisce 
za czasów rzymskich, w 79 roku to jest 1797 
lat temu. Było to w la.t kilkadzies i ąt po śmier
ci cesarza Augusta, o którym już wspomnia
łem; cesarzem byl Tytus - czlowiek bard'w 
dobry, który narzekał, że straci·t (hien nap róż 
no, j eś l i ni c dobrego ludziom nie mógł wy
świadczyć . O tóż za pn.nowtLllia tak dobreg o 
cesarza s p otkal~ ViI ,lochy tak s ro g~L kl ę sk f1: 
wybuch WezuwlUsza zasypał catkiem trzy clu
ż~ miasta,. zwane Herkulanum, Pomp cja i S ta
ble. Jak Si ę to siało opisał slczegótowo j e clen 
z ówczesnych uczonych, imienie m P li n iusz; 
op is Len doszed,t do Uf1s zyc b. ct,asów. P Jilliusz 
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tedy opowiadn. o strasznych słupach ognistych 
wysokośc i 6000 stóp (3000 ł'okci !), które wzno
siły si ę z krateru to jest z otworu Wezuwiusza" 
o niesłychanym huku i grzmotach podziem
nych, o gradzie kamieni i deszczu popiołu, 
który powstał raptowni e, o zu re.fnej ciemno
ści, choc in.ż wybuch zdarzył się w dzień , gdyż 
ka.mienie i popiół zasłonił'y słońce. Mi e::,zkań
cy trzech owych miast, niespodziewanie za
skoczeni, nic prawie z domów uratować nie 
mogli, ni ewszyscy nawet z życiem umknęli. 
Najbliżej Wezuwiusza by.to duże miasto Her
kulanum, które li czyło 70,000 mieszkańc.ów: 
najpierwić j wi ęc l najbardzi ćj u c i erpiało od wy
bnchn, gdyr. roztopiona lawa zalal'a je prawie 
całki em i wszystko praw ie spaliła; połoiona 
nieco dalej Pompeja została tóż 0ałkiem za
sypana, al e wi ęcej popiolem niż l awą; najdal
sze Stabie uc ierpiały najmniej. Gdy wybuch 
przeszerU, ludzie, rozg l ądaj ąc s i ę po okolicy, 
z podziwieniem zobaczyli, że owe trzy miasta 
znikły, jakby ich nigdy nie byfo. Z tych Sta
bie, p opiołem tylko pl'zy5lypane, odkopano za
raz, gdyż to się dość łatwo dało zrobi ć, zabra
no, co. tam zo.stało kosztowniejszego, lecz 
nadal JUż ludZi e tam mi eszkać ni e chcieli 
i opuśc ili miasto. Po Kilku jednak wiekach 
zbudowano w blizkoś c i nowe mias teczko, któ
re dzi ś nazywa s ię Oastellaroare. O Hel'kula·· 
num i Pompei zapomniano zup eł'nie, a ponie
waż lawa i popiół zasyp ały oba te miasta 
na kilkanaście stóp, więc nad niemi powstały 
późni ej nowe miasteczkfl: to które znajduje 
si ę nad Herkul anl1m nazywa si ę Podici, a nad 
Pomp eją; leży wioseczka. Torre deI Graeco. 
'rak obydwa te mias ta spoczywały pod ziemia 
całe 17 ~rieków czyli 1700 lat. Dopiero sto 
lat temu natrafiono przypadkiem, kopiąc, na 
resztki murów, domów i teatrów; od tego cza
su J:~bot~ prowa.dl\ą się ci ągle i odkopano jui 
częsc mi asta Herkul anum, a daleko większą 
część Pompel. Pierwsze z tych miast odkopać 
nie7.mi crnie trudno, gdy ż zastygla lawa jest 
twardą jak skała , a nadto trzeba kopać osiroż
nie, ażeby nie runQIo miasto Portici: kopią 
wi ęc tam, jak w kopalniach mctalów lub soli 
(np. w Wieli czce) pod ziemi ą, a I1awet z nie
któr.ych d0mów Portici można, niby do głę
bokich pi wni c, spuścić s i ę na ulicę starego 
miasta rzymski ego Herkul anu!U. Pompeja da
je s i ę odkopać daleko ł atwi ćj . 

Dziwne to odkrycie dwóch miast, przez ty
le czasu pod zi emią zagrzebanycb, niezmier
nie ludzi zacie kawiło . Zjeżdżaj a się wię c tam 
ci ągl e ciekawi podróżni, ażeby ogladać to 
oso bliwsze, nigdzie więcej na świecie nie zuaj-

dujące się widowisko. Wyobraźcie bowiem 
sobie, jak to musi być:ci ekawem i zajmującem, 
chodzić dziś po ulicach miasta, zamieszkalego 
ni egdyś przez wielki naród rzymski, o którym 
dziś wiemy tylko z książek; oglądać na wła
sne oczy domy, pokoje, malowid~a, meble, ko
ścioły, teatra i niezliczone inne osobliwości . 
Ponieważ mieszkańcy, uciekaj ąc przed wybu
chem mało co zdążyli zabrać z sobą, wszyst
ko tn 'prawie został'o na miejscu, a w Pompel 
pozostało pod popiołem prawie nie uszkodzo
ne; w Herkulanum prawie wszystko, prócz 
murów, zniszczy~a lawa i dla tego to miasto 
nietyle jest ciekawe. mugo i dużo móg.łbym 
wam opowiadać o tych wszystkich ciekawych 
rzeczach, które znaleziono w Herkulauum 
i Pompei: wystarczyłoby tego na całą ksi ążkę 
-to też i są takie ksiażki, przez uczonych 
ludzi napisane, które mo"że potem kiedy czy
tać bę dziecie . Powiem wam więc tylko kilka 
ciekawszych l ważniejszych szczegółów o Pom
pei. 
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Miasta rzymskie pod wieloma względami 
różniły s ię od naszych. Ulice były bardzo 
wazkic; dziś jeszcze można widzi eć wyżłobio
ne" kołami wozów koleje. Z powodu tej wąz
kośc i, dwa wozy mijać się nie mogły; dla teg? 
na obu końcach ulicy były urządzone dzwonkI, 
którymi jadący z wozem z jedncj s.tro~r da
wał znak, ażeby wóz dążący z przeciwnej stro
ny trochę zaczekał. Ohodniki były wysokie, 
szerokie, wygodne i wybornie wybru~owane , 
lepi ej podobno niż w naszyc? lllJastach: 
Większa wię c b~ł~ lv~~oda d~a. pl~szy cb, gdyz 
wtedy ludzie najWIęcej ch~dz:lr ,P I E\chotą: t!l
ko chorzy i kobiety używali mekIedy powozow 
lub na barkach ludzi przenoszonych lektyk. 
Domy były wszystkil:l j ednopiętrowe - jeden 
tylko znaleziono dwupi ętrowy - i na ulicę 
okien nie lllia~y, światło przechodziło przez 
otwór w dacbu. Wewnątrz rozkJ'ad domu był 
także inny niż u nas: by,ło tam kilka pięknych 
dziedzińców i sal we środku, ozdobionych 
marmurem, posągami, ~alowid~ami i ~0I?-t~nna
mi; s~użyły one do przYJI~owa~la go CI. l wy
prawiania uczt; wkoło zas znajdowały SIę l~a
le i ciemne pokoiki, .pl:z~zna~zon,e. na sYPI~l
nie, a na piętrze ffiIescIła Si ę słuz?a. ~udzle 
ówczesni, jak i dziś j es~cze. WłOSI, WIększą 
częś ć duia spędzali na ulICY .1 Il:9. placa~~ pu
blicznych, a w domu tylko bIeSIadowalI l spa
li_ Od ulicy w każd~m domu byłf skl ~py 
i szynki, jak to i dzi ś Jeszcze , poznac moz.na 
po napisach i szyldach, na ktorych wyobra"a
no osła, koz~a itp. W każdym domu były ~a
zienki, -gdyż stu.rożytni ludzie bardzo lubili 

czystoś ć i często s i ę kąpali . Przy domach nie 
było staj en, gdyż takowe starożytni , zapewne 
dla czystoś ci powietrza, budowali za miastem. 
Znaleziono w domach rozm aite meble. złote 
i srebrne ozdoby, naczynia kuchenne i 'wszel
kiego rodzaju gospodarski e przedmioty. 
W niektórych piwnic!l.ch znaleziono jeszcze 
naczynia z winem, w kuchniach-rondle z po
trawami, resztki kaszy, zboża i oliwy, a na
wet skami eniałe ju ż bochenki chleba w pi ecu. 
Pi eców ani kominów ni e by~o, gdyż starożyt
ni, j ak i dz i ś jeszcze W łosi, poprzestawali 
w zimie na pr z,enośnych faj erkach i piecykach 
metalowych. Sciany domów ozdobione byIy 
pi ęknemi malowid,tami. Szkoda wielka, że ill 
dnego domu w Pomp ei nie pozostawiono tak, 
jak go odkryto: wszystkie meble, sprzę ty, po
sąO' i, a nawet marmurową posadzkę i tynk 
z malowidłami wyniesiono i zdj ęto, ażeby to 
wszystko umie ' cić w muzeum w Neapolu. 
W piekarniach p ozostały żarna, w ku źniach 
i innych pracowniach rzemi eśl ników-kowa
dła, mfoty i różne narzędzia . Na ścianach 
domów i na murach mi asta pozostał'y dotąd 
różne rysunki i niebardzo dowcipne napi y, 
przez swawolnych chłopców nakreślone, jak 
to i dzi ś si ę u nas zdarza. Powiedz i ałem już 
p owyżej, że nie wszyscy mieszkańcy Pompei 
zdołali uratować życ i e: znal eziono tćż istotni e 
na ulicach i w domach kilkaset kościotrnpów 
czyli szkieletów. W bramie miejskiej znal ezio
no kości żołni erza z bronią w ręku: stał on na 
warcie przed 1800 prawie laty i tak śmierć go 
zasko czyła . W więzieniach znaleziono szkiele
ty prz estępców, okute jeszcze w śpiżowe l'all· 
cuchy; tu i owdzie przy niedokOJiczonych bu
dowlach walały się koś ci ci eśli i murarzy. 
Niektóre zwłoki zachowały jeszcze resztki 
zwęglonego ci a,ta, włosy i części ubioru: tak 
np. na zwłokach młodej dziewczyny znalezio
no przepyszną chustkę j edwabną . W domu na 
którym napisano, że nal eżał do niejakiego 
Dyomedesa, zn~l eziono aż 18 szkieletów: je
den z ni ch l eżał u furtki, przez którą. ratować 
si ę zamierzał, z klu0zem w ręku; około niego 
był'y rozsypane złote i srebrne pieni ądze, 
a przy nim l eżał inny, zapewne sl'uga, który 
ni ósł srebrne naczynia.; resztę szki eletów zna
leziono w piwnicy. Byli to mężczyźni, kobiety 
i dzieci-ludzie, widocznie, bogaci, gdyż zna
leziono na nich wiele kosztownych klejnotów. 
Jakaś matka zginę~a z małćm dzieckiem na 
ręku; dwie starsze có~'ki l eż ały opodal, objąw-
szy się w silnym U ŚCisku. . 

Odkryte łaźnie public~ne ~~ły wspan~a~e 
zbytkowne. Starożytm lublh budowac Je 



z wielkim kosztem: op1'6c7. sal do kąpieli cie
płych i zimnych, były tam sale do wypoczyn
ku, biblioteki, czytelnie itd. Równie wspania
łe byty teatra, w których nietylko przedsta
wiano tragedye i komedye, ale także wypra
wiano walki niewolników, zbrodniarzy i oso
bnych na ten cel utrzymywanych zapaśników, 
zwanych gladyatorami z dzikiemi zwierzętami, 
lwami, tygrysami itd. Niekiedy napełniano 
wodą arenę i spuszczano okręty, które walczy
ły ze sobą, tak że publiczność miała widowi
sko prawdziwej bitwy morskiej. Taki teatr 
albo amfiteatr mógł pomieścić kilkadziesiąt 
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tysięcy ludzi. Ponieważ zaś nie miał on da
chu, rozpinano więc, dla ochrony od słońca, 
kosziowne dywany i pokrycia z drogich mate
ryi, a dla orzeźwienia publiczności, skrapiano 
ją, przy pomocy osobnych przyrządów, koszto
wną wodą różaną i inne mi drogiemi perfuma
mi. Zamiłowanie w okrutnych igrzyskach 
i takie niesłychane zbytki były jut oznaką 
zniewieściałości i zniedołężnienia, po których 
wkrótce nastąpił upadek. 

Obrazek drugi przedstawia dom w Pompei, 
a trzeci-część placu publicznego (zwanego 
forum) w Herkulanum. 

Obrazek cz-w-arty 1 pi~ty. 

W ł o s i. 
N a rysunku czwartym widzicie rodzinę 

wieśniaka włoskiego w narodowych ubiorach. 
WidZIcie tu że ubiór włoszki podobnym,jest nie
co do stroju naszych wieśniaczek. 

Obrazek piąty przedstawia dwóch wędro
wnych grajków włoskich, wygrywających 
przed kapliczką: jeden gra na klarnecie, drugi 
-na kobzie. 'l'acy grajkowie sIJ: bardzo poboż-

ni; szczególniej mają wielkie nabo~eństwo do 
Matki BQskiej i wygrywają przed jej obrazami 
i posągami. W czasie wielkiego postu groma
dzi się w Rzymie dużo takich grajków. Ko
bziarze, zwani po włosku piffm'an mają szcze
gólny instrument z miechem do nadymania, 
zwany kobzą. Musieliście widzieć kobzę, gdyż 
kobziarze zja.wiają się czasem i w Warszawie. 

Obrazek szósty. 
Jeżozwierz. 

Zwierzątko io :i;yje w południowych Wło
szech, w Azyi j w Afryce. Pokryte jest czar
nymi kolcami, długimi na pół łokcia, które 
najeża, broniąc się np. od psów; przy tćm 
spntwia silny szelest. Jest bardzo dzikie 
i trwożliwe i nie daje się oswoić; w dzień się 
kryje, a w nocy szuka pożywienia, które skła
da się z roślin i korzonków. Długości ma dwie 

stopy to jest łokieć. :Mięso tego zwierz~tka 
jest jadalne. Sprawiają dużo szkody w ogro
dach, ale łatwo je złowić, gdyż mają zwyczaj 
włazić zaW/57.e przez jeden otwór: stawiają 
więc tam pułapki i samotrzaski. Dzikie ludy 
używaj~ kolców te~o zwierzątka do różnych 
wcale pięknych ozdob; przy tern malują je na 

, różne kolory. 

z , 
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Streszczenie i Pytania 
Z Tablicy Je(lenash~j. 

Wstęp: 
Gdzie leżą Włochy? G6ry. Grunt. Płody, Klimat. 

Przemysł, handel i cywilizllCya, Wenecya, Floren
cza, Rzym. Wyspa Sycylia. Mieszkańcy, ich liczba, 
religia i język. Uzdolnienie i charakter Wl'ochów. 
Gesta. 

Obmzek l. Gdzie lety Neapol? Wezuwiusz. 
Domy, ulice, ruch uliczny, Lazaroni. Droga w Pau
eilippo. Ja8krawe kolory. 

Obmzki II i 111. Nieprzyjemne i niebezpieczne 
zjawiska we W'łoBzech południowych; zkąd one po-

chodzą? Trzęsienia ziemi i wnIkany. Dawne bajki 
o tym przedmiocie. Kiedy i jak zniknęły mia ta 
Herkulanum, Pompeja i Stabie? Kiedy je odkryto 
i odkopywać zaczęto? Czy to ciekawe odkrycie 
i dla czego? Jakie były w Pompei ulice, chodniki 
i domy? Jakie znaleziono sprzęty i re ztki w do
mach? Zwłoki ludzkie. Łaźnie i teatra starożytne , 

Obmzki 1 V i V kogo przedstawiają. 
Obmzek VI. jakie zwierzątko przedstawia i czem 

się takowe wyróżnia? 

G r e c y a. 

Wstęp· 

N a wschód od Włoch leży inny półwysep, 
zwany bałkańskim od przerzynających go gór 
tego nazwiska. Północna część półwyspu na
leży do Turków, którzy mają także posiadłości 
dalej na wschód w Azyi i których stolica
piękne miasto nadmorskie, na granicy Euro
py z AZJll:, nazywa się Konstantynopol, po 
turecku Stambuf. Dawniej większa część kra
jów tureckich należała do Greków; teraz zaś 
Grecy mają tylko małe królestwo na południu 
półwyspu, zwane także królestwem Helleń
skiem, gdyż Grecy nazywają siebie Hellenarni. 
(Zob. na mapie). Kraj to sławny i pamiętny 
w historyi, wydał niegdyś wielu mędrców, poe
tów, autorów i artystów; teraz podupadł. 
Gór i skał tu wielkie mnóstwo, tak że w Cit

łem królestwie jest jedna tylko króciuika ko
Jej żelazna (ze stolicy Aten do morza), a na
wet zwyczajnych dróg jest zaled ,vie kilka. 
Gruntu urodzajnego mało, ale i Len niewszys
tek jest uprawiany. Rodzi się tu jednak wino, 
oliwa, orzechy, figi, rodzenki, bawe~na, laur 
i inne płody kril.jów południowych, którymi 

Grecya prowadzi bandel, wywożąc je za gra
nicę. Znaczna część tych produktów pochodzi 
z otaczających Grecyą i należących do lliej 
wysepek; przy ich brzegach poławiają się tak
że w ogromnej il03ci gąbki, które są właści .. 
wie pomieszkaniem zwierzątek morskich; po 
wysuszeniu i wyczyszczeniu bprtedają się za 
granicę. Służą do mycia, wycierania itd. i dJa 
tego są dogodne, że są dziurkowate, tak że 
wilgoć w nie wsiąka i że wybornie czyszczą 
rzecz każda przez tarcie. Klimat w Grecyi 
ciepły, zdrowy i przyjemny. Ludności li czy 
się nieco więcej niż 1 milion, religii wschod
niej czyli greckiej; mówi językiem nowogrec
kim. Naród to niezmiernie bystry i z.dolny, 
ale ciemny, lekkom)ślny, zabobonny, chciwy 
i nieuczciwy: bardzo dużo jest rozbój ników, 
a pomiędzy handlaIzami- oszustów. Grecy 
lubią bardzo trudnić się handlem i r.eglugą . 
Odznaczają się niezwykłą pięknością, szczegól
niej mężczyźni, którzy są daleko piękni ej si od 
kobiet. Niewielki u nich w kraju porządek, 
gdyż Grecy lubią zmiany inowości. 
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Obrazek pierw-szy. 

Ą kro p o I i s~ 

Stolicą Grecyi jest miasto Ateny we 
ws~hodniej części tego kr~ju, na małym pó,rwy
sple, zwanym Attyką. MIasto to ni ezmiernie 
~tayożytne,. istni eje już przesz~o 3 tysiące lat 
l lllegdyś, Jeszcze przed narodzeniem Ohrystu
sa Pana, b.yło bardzo potężne i sławne. Wtedy 
przez lat kilkaset, Ateńczycy, których nie by
Jo więcej nad 30,000, byli najświa.tl ejszym, 
najmężniejsz-ym i najpotężniejszym narodem 
w Europie. Gdy królowie niezmierni e obszer
nego państwa perskiego w Azyi chcieli opa
nowa~ GrecJą:, Ateńczycy sami ją obronili 
(zwyC1 ęztwo pod Maratonem), a potem jeszcze 
długo razem z inne m plemieniem greckiem
Spartanami z Grecyi pOłudniowej czyli z Pelo
ponezu-walczyh z ogromnemi siłami Persów, 
kt?rzy ich ani l:azu zwyciężyć nie mogli, O pa
miętnych zWyCJęztwach przy Salaminie, My
kale itd. i o bohaterskiej obronie Leonidasa 
króla Sparty w wąwozie Termopylskim do
wieci~ się ~ historyi. Walki te i zwycięztwa 
Grekow są l dla nas ważne, gdyż Grecy a głó
wnie Ateńczycy, l~ratowali cywilizacYlj: Euro
py: gdyby PersowIe byli zwyciężyli, wÓwczas 
może cala Europa stałl1by się krajem tak dzik im 
jak dziś jeszcze są Persya lub Turcya b~ 
oprócz Greków, nie było wtedy w EUl~opie 
na~'od~ ~ni państwa, które. byłoby w stanie 
opIerac SIę Persom. 'l'rzeba l to także pamię
tać, że Grecy starożytni pierwsi zaczęli upra
wiać w Europie nauki i sztuki, wynaleźli poe
zJą: i wydali takich wielkich mężów jak iilozo
fowie Pytagoras. Sokrates, Plato, Arystoteles, 
poeta. Homer, rzeźbiarz Fidyasz i mnóstwo 
innych równie doskonalycb, z których dzieł 
uczymy się i podziwiamy je dziś jeszcze. 
Większość tych i wi t'lu innych slawnych mę
żów pocbodziła wfasnie z Aten, które za owych 
~zczęśliwych czasów by~y rozległe, ożywione 
l bogate, pełne wspaniałych gmachów i pom
ników, lśnilj:cych od marmurów, złota i dro
gich kami eni. 

Teraźniejsze Ateny--miasto niewielkie i pod
upadłe. Tu i owdzie s terczą jeszcze gruzy 
dawnej wielkości. N ajlepiej zachował s i ę 
i naj ciekawszym z tych zabytków jest Akropol 
czyli Akropolis (co po grecku znaczy "górne 

miasto"), który widzicie na rysunku. Była to 
forteca na skalistem wzgórzu, murem opasana, 
wewnątrz której znajdowało się to wszystko, 
co Ateńczycy mi eli najświętszego i naj droż
silego: najważniejsze świątynie, drogie posągi 
bóstw, w które wtedy wierzono i wie lkich mę
żów; tu także chowano skarby i pienilj:dze 
rządowe. Posąg (figura) bogini Ateny, szcze
gólnej patronki miasta, od której wzięło i na
zwę, miał 70 stóp (35 łokci) wysokości i co
rocznie był przystrajany w nowe kosztowne 
szaty. Na głowie bogini był hełm złoty, 
a w ręku złota lanca, które błyszczały zdale
ka i widziane były przez żeglarzy na morzu 
o 6 mil od Aten. Do dziś dnia zachowały się 
rr,sztki propyleów czyli wspaniałych bram 
i przysiouków mitrmurowych, zbudowanych 
niegdyś z rozkazu Peryklesa, męża slawnego 
z wymowy i z rozumu, który przez 40 lat 
rządził Atenami, chociaż to by?a rzeczpospo
spolita (I:marł 429 roku przed Narodzeniem 
Ohr.). Pozostało także i kilIm ŚWiątylt prze
ś li cznych. U Greków świątynie nie były wy
sokie i nie miały wież, lecz były zwykle czwo
roboczne, kwadratowe lub podlużne (to jest 
ze wszystkimi bokami równymi albo z dwoma 
dJuższymi i dwoma krótszymi) - i odznaczały 
si ę dziwnym porządkiem i pięknością w budo
wie. S,tupy czyli kolumny i postacie kobiece 
zamiast kolumn dźwigające sklep ienia, Grecy 
umieli wykonywać przep.Yszniej naśl adują ich 
w tem teraźniejsi budowniczowie czyli archi
tekci, ale dorównać ni e mogą. Posągi greckie 
czyli wyobrażenia bożków i ludzi z marmuru, 
innych kamieni lub bronzu i tak zwane pła.
skorzeźby, to jest fi gury małe i całe sceny 
(np. bitwy) wyrabiane na ścianach i gzymsach 
były również tak piękne, ż e teraz naj mniejsze 
ułamki figur kupują bardzo drogo i przecho
wuj ą, jako osobliwość w muzeach. N a. akro
polu znajdują się jeszcze: świątynia Ateny 
czy~i Pal:ten?n (z greck~eg?, co znaczy "świą
tyllla dZIewIcy"), w ktorej był także posąg 
bogini Ateny, 18 łokci wysokości, z kości sło
niowej i ze złot'a przez Fidyasza wykonany 
świątynie Tezeusza, Erechteusza (byli to da
wni królowie ateńscy, których po śmierci 
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uważano trtk, jak my świętych) i bogini zwy- I pomniki, a pÓ7,niej ludzie, chciwi osobliwośe i , 
cięztwa. W czasie dl1wnych wojen z Turkami I poodzierali je z ozdób, po ągów i plaskorzeźb. 
znacznie tlszkod7.0no wszystkie te wspaniałe 

Obrazek drugi. 

Bogowie greccy i Zeus. 
Starożytni Grecy, dopóki ni e było jeszcze 

religii chrześciański ej, mieli swoją wbsną re
li gią, zwaną, podobnie jak i inne dawne re
ligie, wielobóstwem dla tego, że wi erzono ni e 
w jednego, lecz w wielu bogów. 'raki e reli gie 
nazywają też baJwochw alczemi , bo ciemne 
pospólstwo uważało za bogów same ich posą
gi; ale ludzie rozumni ejsi mniemali że ich bó
stwa mie8zkają gdz ieś w niebie, (wedJ'ug Gre
ków na Olympie) a posągi czcili niew i ęcej , 
jak my czcimy obrazy i posągi święty ch . 
Grecy umieli bardzo wiele opowiadać o swo
ich bogach; wszystkie te bajki i opowieści, 
w większej części dziwnie piękne, sk~adah 
tak zwaną mytologi ą, z któ rą radzę wam za
poznać się bliżej. Niektórzy z was może ją 
nawet znają , gdyż są rozmaite piękne ksi ą
żeczki o mytologii , przeznaczone dla dzieci . 

Rzymianie, którzy później zawojowali Gre
cn i wzi ęli od niej naukę i oświatę, ponada
wali swoje wJ'asne imiona greckim bóstwom; 
te imiona rzymskie czyli łac ińskie sa u nas 
,,'ięcej znane. 'rak g.tównego bogi swego 
Grecy nazywali Zeus, a Rzymi rmie nazwali 
go Jowiszem. :Mytologia opowiada o nim, że 
był synem Kronosa (Obronos po grecku zna
cz'f "czas") } Gei (Ziemi); że okrutny oj ciec 
mIał zwyczaj pożerać wszystkie swe dzieci, że 
zaledwie z trudnośc i a matka Rea ocaliła Zeusa 
i dwóch jogo bra"ci Poseidona (Neptuna) 
i Hudesa (PlutOM). Zapanowawszy nad ś wia
tem, bracia podzielili go mię dzy sobą tak że 
Zeus wziął ni ebo i zi emi ę , Posejdon-morza, 
a Hades--podziemne królestwo czy li pi ekło. Zeus 
lubił przebywać na Olympie (góra na północy 
dawniej Grecyi), ztądjego i resztę bogów, z któ
rych większość była dziećmi Zeusa, nazywano 
bogami olympijskimi, Bóst.w tych olympi jski ch 
czyli głównych było 12, a ponieważ o ni ch czę 
ste wzmianki znajdujecie w książkach, a nawet 
słysz)'cie i w mowie potocznej, podaj ę ,,' ięc 
wam ich imiona. 1. Zeus (Jowis7.) bóg g,równy, 
ojciec i król bogów i ludzi. 2. Hera (Juno) żona 
Zeusa, królowa nieba, patronka kobiet zamęż-

nych. 3. Apollon (AfJ0II0) syn ZeusfL, bożek 
s~ońca, patron młodziM,y, poezyi; muzyki i wróż
biarstwa.4. Artemis (Diana) córka Zeusa, dzie
wica, bogini księżyca, patronka myśliwych. 5. 
Poseidon eN eptnn) brat Zeusa, bożek mórz. 6. 
Demeter (Oeres) siostra Zeusa, bogini rolnictwa. 
7. Ares (Mars), syn Zeusa, lJoźek wojny. 8. Afro
dyta (Wenus), CÓl lm 7.. eusa, bogini piękności 
i miłości. 9. Hermes (Merkury) syn Zeusa, bo
żek kup ców. 10. Atena (Minerw a) córka Ze
usa, bogini mąd rości i robót kobiecych. 11. 
Hefestos (WuIka:l) syn Zeusa, bożek ognia. 
12. Hestia (Westa) bogini ogniska domowego. 
Oprócz tych g.lównych, Grecy czcili mn óstwo 
bożków pomniejszych, drugorzędnych jak np. 
Dyoniz,osa (Bachusa) syna Zeusa, bożka wina, 
Pana bożka pasterzy, którego wyobrażano 
z k07,lemi nogami, Hebę boginią młodości, 
Muzy-boginie patronki muzyki (od nich tak 
nazwanej), poetów i art y tów itd. Wierzyli 
także, iż w morzach, rzekach, górach i na 
drzewach żyj ą rozmaite bogińki zwane nere
idami, najadami, nimfami itp. Nawet cnoty 
i zalety uważano za bóstwa: tak np. była bo
gini sprawiedliwości, hogini zwycięztwa itd. 
Wi erzono też \V de bóstwa, jak np. piekielne 
Erynnyje (Eumenidy, Furye) straszyd,l"a z wę
żami na g~owach zamiast wJosów, które ści
gaJ'y i męczyły grzeszników, i w potwory jak 
Giganty, Gorgony, (z których jedna zwana 
.M:eduzlj:, mia,fa być tn.k stl'Uszną, że kto tylko 
na nią spojrz ał, ze traehu przemieniał się 
w kamień), Oerber-trójgłO\"vy pies piekielny 
itd. W świątyniach bogom budowanych Gre
cy stawiali ich po~ągi, czcil i zaś modlitwą 
i ofiarami z winfL, zboża, owoców i bydląL, 
zabijanych na cal'opalcnie, podobnie jak da
wni Izraeli ci, o czem wiecie z historyi biblij
nej. PoniewfLż żaden z tych bogów nigdy nie 
i s tniał, tylko ich wsz.ystkich Grecy wymyślili, 
a marmurowe posąg i nie mogly ani jeśe ani 
pić, wszystkie. więc owe ofiary szły w znacz
nej części na korzy' ć kapłanów. Grecy wie-



rzyli także w możność przepowiadania przy
szlości i mieli wiele miejsc takich, w których 
kapłani bałamucili ich przepowiedniami, niby 
to od samych bogów otrzymanemi. Miejsca 
takie nazywano wyroczniami; najsławniejsza 
wyrocznia była w mieście Delfach, gdzie pro 
rokowała kapłanka zwana Pytyą, siedząc na 
trójnogu i udając, że powtarza tylko to, co 
mówi jej sam bożek Apollo. Niezawsze jed
nak było szkodliwem takie oszustwo kapła
nów: zdarzało się bowiem nieraz, że w czasie 
wojen i różnych niebezpieczeństw dawali oni 
Grekom mądre i pożyteczne rady, których 
ci możeby nie słuchali, gdyby nie wierzyli 
że te rady pochodzą od samego bożka Apollina. 
Najsławniejszy posąg Zeusa znajdował się 
w południowej Grecyi w Olympii - miejscu 
igrzysk, o których wkrótce powiemy. Zro
biony był ze zlota i kości słoniowej przez naj
większego rzeźbiarzA. Fidyasza i mia,ł 60 stóp 
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(30 łokci) wysokości. Bożek był przedstawio .. 
ny siedzącym na tronie, na głowie miał złoty 
wieniec z liści oliwnych, w prawej ręce figur
kę, przedstawiającą boginią zwycięztwa, a w 
lewej - ber,ło ze zJotym orłem u góry. N a zło
tej odzieży wyrobione były zwierzęta i kwiaty, 
po bokach tronu-postacie różnych boginiek, 
a u podnóżka były dwa lwy. Wspaniały ten 
posąg nie zachował się do naszych czasów, 
ale opisywa,to go wielu autorów i ztąd o nim 
wiemy. 

Nasz rysunek przedstawia Zeusa również 
na tronie siedzącym, lecz różni się tym od po
sągu olympijskiego, że bożek nie. ma na gło
wie wieńca, a w ręce zwycięztwa, tron jest 
bez ozdób, a berło bez orła. Za to u nóg Ze-

. usa siedzi orzeł prawdziwy: ten ptak bowiem 
poświęcony był Zeusowi i wierzono że rozno
si on pioruny Zeusa. 

-------

Obrazek trzeoi. 
Igrzyska Olympijskie. 

Igrzyska te odbywały się u starożytnych 
Greków, tera~ zaś oddawna już nie istnieją. 
Urządzano je od VIII wieku przed narodze
niem Ohrystusa Pana w miejscowości zwanej 
Olympią- w zachodniej części południowej 
Grecyi nad rzeką Alfeios. Był tu piękny gaj 
oliwny i świątynia Zeusa. 00 cztery lata zbie
rały się tu tłumy Greków, nietylko z najbhż
szych okolic Grecyi właściwej, ale także z dal
szych 'krajów Europy, Azyi i Afryki, gdzie 
były greekie osady czyli kolonie, to jest mia
sta, przez wychodźców greckicb pobudowanE'. 
Ogromne te tłumy popisywały się bieganiem 
do mety, skakaniem, rzucaniem c i ężkich krąż
ków metalicwycb i pasowaniem się czyli bo
rykaniem. Wszystkie te ćwiczenia, zwane ra
zem gimnastyką, były bardzo ulubione pr~ez 
Greków i dla zdrowia pożyteczne, hartuJf);c 
i wzmacniając siły. Nabywano przez to siły, 
zręczności i odwagi, ażeby potem dzielnie 
umieć walczyr. w obronie kraju od nieprzyja
ciół. Gimnastykując się, Grecy namaszczali 
ciało oliwą, ażeby łatwiej było wyśliznąć się 
przeciwnikowi w zapasach i nie dać mu się 
obalić na ziemię, gdyż obalony uważał się już 
za zwyciężonego. WStystkie te popisy odby-

wano nie za pieniądze, jak dzisiaj, lecz dla 
własnej przyjemności i zyskania pochwał 
zgromadzonych mieszkańców całej Grecyi: 
Tti~zmiernie bowiem Grecy byli chciwi pochwał 
i sławy. Igrzyska trwały pięć dni. Później 
do ćwiczeń gimnastycznych dodano jeszcze 
wyścigi na wozach czterokonnych (które 
przedstawia obrazek); nadto~muzycy popisywa
li się swoją grą i śpiewem, a poeci i autoro
wie odczytywali swoje dzieła. Kto najbardziej 
odznaczył się na igrzyskach, nie otrzymał ani 
pieniędzy, ani żadnej kosztownej nagrody, 
lecz prosty wieniec z gałą:lek oliwnych. A je
dnak Grecy wysoko cenili tę nagrodę i uwa
żali jej osiągnięcie za największy zaszczyt ll!t 
świecie. Istotnie sława zwycięzców na igrzy
ska<lh szeroko brzmiała po wszystkich mia
stach greckich na całym świecie: imiona ich 
zapisywano na tablicach, w Olympii stawiano 
ich wyobrażenia, a miasta, rodzinne spotykały 
wracających uroczyście; rozwalano nawet mu
ry miasta, ażeby zwycięzca nie pr7ez bramę, 
lecz przez ten otwór mógł wjechać do miasta. 
Ozynili zaś to, ażeby pokazać, że zwycięzca ta
ką sławą okrył swe miasto rodzinne, iż :p.ie 
szkoda nawet dla niego porozbijać mury. Opo-

. wiadają, że pewien staru3zek, który sam 
w młodości zwyciężał na igrzyskach, gdy po
tem spotykał syna, wracającego zwycięzcą, 
umarł na mieJSCU ze zbytku radości. Rzecz to 
istotnie dziwna, że dla tak krótkiej zabawy 
i marnego wianka z liści, tysiące ludzi odby
wały daleką drogę przez odległe lądy i morza, 
znosiły często głód, pragnienie i niewygody, 
a nawet ryzykowały życie, gdyż wielu w dro-
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dze umierało lub ginęło od zbójców i zwie
rząt. Pokazuje to, jak Grecy lubili sławę; a że 
igrzyska olympijskie były piękne i nic złego 
w sobie nie miały, więc takie zamiłowanie 
sławy było także piękne i szlachetne. W cza
sie igrzysk nie oddawali się obżarstwu ani pi
jaństwu, jak to czasem bywa za naszych cza
sów, lecz tylko bawili się i modlili do SWOIch 
bogów. 

Obrazek oz-w-arty. 
Laur (Wawrzyn). 

Drzewo laurowe, którego gałązkę widzicie 
na rysunku, ma od 20 do 30 stóp wysokości. 
Liście ma zawsze zielone, przyjemnie pachną
ce, małe biało-żółtawe kwiatki i ciemno-zielo
ne jagody. Rośnie dziko w Azyi i w Grecyi. 
U stctrożytnych Greków wawrzyn poświęcony 
był Apollinowi, bożkowi muzyki i poezyi, i dla 
tego wieniec laurowy ofiarowywano zwykle 
wielkim i sławnym poetom. W mieście DeI· 
fach, gdzie była główna świątynia i wyrocz
nia Apollina (p. wyżej pod Obraz. II), odby
wano także igrzyska, podobne do olympijskich, 

tylko że więcej tu popisywano się muzyką 
i śpiewem. Na.grodą zwycięzców na igrzy
skach delfickich był wieniec laurowy, jak na 
olympijskich oliwny. Później wieńczono lau
rem także wojowników i bohaterów, co zacho
wało się i dzisiaj na medalach i monetach, 
na których głowy królów przedstawiane by
wają w wieńcu laurowym. Jagody lauru uży
wane sa do lekarstw, a suszone liście, zwane 
zwykle liściem bobkowym, kładą do potraw 
dla zapachu. 

Obrazek pi~ty. 
Drzewo oliwne. 

Drzewo oliwne rośnie w Grecyi równie 
obficie jak i laurowe. Uważane było także 
za święte, gdyż poświęcano je bogini Atenie, 
która, jak Grecy wierzyli, .sam~ to drzewo 
stworzyła i dala poznać ludzl~m .Jego użyt~k. 
Drzewo to podobne do naSZej WIerzby; z zIe
lonkawych owoców, podobnych do śliwek, 
wyciska się wyborna oliwa-znany warrr pewno 
płyn tłUf?ty, używany zamiast masła, do po
traw. W krajach, gdzie rośnie to drzewo, oli-

Nauka o rzeczach. Część m. 

wa jest powszechnie do wszystkich prawie 
potraw używa.ną; u nas zaś jej mniej używają, 
najwięcej w dni postne. Olej czyli austość 
wyciska się także z innych roślin: z orzechów, 
z maku, z siemienia lnianego, z nasion słone
cznika itd. ale oliwa jest lepszą od tycb wszy
stlricb olejów. Jak wieniec laurowy oznacza 
sławę i zwyci~ztwo, tak oliwny znaczy pokój, 
szczęście i bogactwo. 

8 
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Obrazki szósty 1 siódIllY. 
Nowo-Grecy. 

Powiedziano już wyżej (we wstępie), że 
Grecy teraźniejsi czyli Nowo-Grecy niebar
dzo są podobni do swoich sławnych przodków. 
Dwóch z nich macie na rysunku: obrazek 
szósty przedstawia bogatego kupca, palącego 
fajkę, opartego na resztce jakiejś dawnej ko
lumny; na siódmym widzicie ~reckiego mary
narza.. Wszyscy, nawet i kobiety, noszą na 
głowie czerwone czapeczki, zwane fezami. 
Od Greków wzięli te czapeczki i Turcy, którzy 
dawniej nosili zawoje, to jest okręcali głowy 
grubymi szalami, ale teraz wolą fezy, jako 
lżejsze i dogodniejsze; trzeba zaś wiedzieć, że 
Turkom ich religia każe golić głowy. Nowo
Grecy lubią kolory żywe, jaskrawe, jak to wi-

dzicie z ubioru kupca. Najciekawszą jednak 
część tego ubioru stanowi tak zwana fustanel
la, to jest biała spódniczka krótka, bo tylko 
do kolan sięgająca, noszona przez mężczyzn. 
Zresztą ubiór krajowy, jak go widzicie na 
rysunku, wychodzi już w Grecyi z mody: po 
miastach zwykle wszyscy mężczyźni ubierają 
się, jak wszędzie w Europie, w surduty, fraki, 
kapelusze etc. a kobiety-podług mody pa
ryzkiej, tak jak w Paryżu albo w Warszawie. 
Tylko jeszcze po wsiach i w oddalonych od 
stolicy zakątkach kraju (najwięcej na wyspach) 
można napotkać dawne ubiory: tam jeszcze 
i kobiety noszą długie białe szaty, przypomi
nające szaty kobiet starożytnych. 

Streszczenie i Pytania 
Z Tablicy Dwunastej. 

Wstęp· 
Gdzie leży Grecya? Jaki jeszcze kraj leży na tym 

samym p6łwyspie, do kogo należy i jaka jest je
go stolica? Jaką Grecya była dawniej i czem jest 
teraz? Góry. Drogi. PIody. Klimat. Ludność, jej 
liczba, religia, język i charakter narodowy. 

Obrazek 1. Gdzie leżą Ateny i czem wsławil:y si~ 
dawniej? Wojny pcrskie. Mędrcy i Artyści. Akro
pol. Posąg Ateny. Propyleje. Kto był Perykles? 
Świątynie . 

Obmzelc 11. Jaką religią wyznawali starożytni 
Grecy? Co to jest mytologia? Dla czego dawne b6-

stwa greckie mają po dwa imiona? Co m6wi my to
logia o Zeusie i Kronosie? Co to był OlYJ;np i ja
kie b6stwa zwano olympijskiemi? Czy były jeszcze 
inne jakie b6stwa opr6cz olympijskich? 

Ubrazek III Opowiedzieć pokrótce, gdzie odby
waly się i na czem zależaly igrzyska olympijskie? 
Nagroda i sława. 

Obmzek IV i V co przedstawiają? Powiedzieć 
sł6w kilka o laurze drzewie oliwnem i o ich 
użytku. 

Obmzki VI i Vll kogo przedstawiają? CO Z/l

sluguje na uwagQ w ubiorze nowo-greckim? 

A f ryk a. 
Wstęp· 

fryka j est to część świata, mająca 
kszt:lH ogromnego trójkąta, połą
czona z dwiema jnnemi częściami 

świata, a mianowicie: od zachodu u ciaśniny 
Gibraltarskiej naj bliższa jest naszej Europy, 

a ze strony wschodniej lączy s ię z AZJą za 
pomocą wązkiego pasa ziemi między dwoma 
morzami, zwanego międzymorzem suezkiem, 
gdzie teraz przekopano kaMł suezki (zob. na 
mapie). Afryka jest najgorętsził częścią świa-
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ta i najmniej jeszcze znaną;: najlepiej pozna
no tylko wybrzeża i niezbyt szeroki pas kraju 
na północy; we środku roz ciąga się ogromna 
600 mil długości a od 100 do 200 szelOka 
pustynia piasczysta, zwana Saharą, a za pu
stynią, na południu, iest wiele krajów niezna
nych, gdyż trudno tam dostać się z powodu 
gorąca, braku dróg, niezdrowego klimatu 
i okrucieństwa mieszkańców, którzy każdego 
obcego podróżnika zabijają.. Dla tego to na 
mapach Afryki widzicie tyle miejsca białego, 
bo niewiadomo, jakie tam znajdują się góry, 
rzeki i kraje. Wysokich gór nie brak w tym 
kraju jak Atlas na północy i mało znane gó
ry w samym środku Afryki. Są tam i wielkie 
rzeki jak Nil, Niger i inne, mało znane. Plo
dy Afryki są obfite i rozmaite: ztąd handlarze 
wywożą daktyle, piasek złoty, w rzekach znaj
dowany, kawę, orzechy koko::iowe i wiple in
nych produktów. Slonie-naj wi ększe zwierzęta 
na świecie, których opis znajdziecie przy '1'a
blicy XIV, dają kość słoniową-to jest kły, któ
re cenią się drogo i używane są do rozmaitych 
wyrobów, a ogromny ptak struś (o którym ni
żej) daje drogie pióra strusie. Mnóstwo tu 
drzew i roślin u nas nieznanych, ogromnych 
i wiecznie zielouych, jak palmy, które nie 
mają gałęzi, tylko na wierzchołku koronę 
z liśc i, drzewa aloesowe i wiele innych. Mnó
stwo też tu zwierząt osobliwych: małpy, noso
rożce, słonie, tygrysy i inne, o których będzie
my mówili osobno poniżej. Klimat bardzo go
rący, tylko nad morzem i blizko wielkich rzek 
znośniejszy. Deszcz pada bardzo rzadko i dla 
tego tam, gdzie niema rzek ani źródeł, nic 
nie rośnie i ludzie żyć nie mogą. W Saharze 
piasek rozpala się do tego stopnia, że można 
w nim jaja na twardo ugotować i upiec pie
czeń; tumany piasku zasypują często podróż
nych; ginie ich także bardzo wiele z pragnie
nia. Straszny wiatr gorący zwany samumem 
pali wszystko i zabija zwierzęta i lud~i. Je
dnakże często wypada ludziom przebywać tę 
okropną pustynię, już to z ciekawości, już to 
dla handlu pomiędzy północllą i po.ludniową 
Afryką· Pojedyńczo nikt tam podróżować nie 
odważa się: zwykle ~ączą się ludzie po kilku
nastu i kilkudziesięciu; taki zbiór podróżnych 
nazywa się karawaną. Jedno jest tylko nieo
cenione zwierzę, które może wytrzymać po
dróż przez Saharę i przewozić przez nią: cięża
ry- jest to brzydki, garbaty wielbląd (którego 
rysunek znajdziecie na następnej tablicy XIV 
i przy nim opis): poczciwe to zwierzę jest bar-
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dzo silne, pracowite i wytrz:ymałe, mało po
trzebuje pokarmu i może ob ejść się dni kilka 
bez wody. Podróżni, gdy ich w pustyni zasko
czy samum, chowają s ię pod brzuchy wielbll):
dów, czekając, aż burza przeminie; w ostatecz
nej zaś potrzebie, gdy niema nigdzie wody 
i przychodzi umierać z prag ni enia, wtedy ~a
bij ają wi elbląda i w jego żoJądku znajd uj ą nieco 
wody, którą ratują się od śm i erci. Często jednak 
tumany piasku zasypuji! całe karawany i póź
niejsi podróżni znajdują tylko bielejące kości 
ludzi i wielblądów. 

Afryka jest trzy razy wi ększą od Europy. 
Liczba jej mieszkańców niewiadoma - przy
puszczają tylko, że wynosi 270 milionów. 
Mieszkańcy ci są rozmaitego pochodzenia: 
w,taściwi miejscowi mi eszkańcy czyli tubylcy 
są na północy koloru brunatnego lub biało
śni adego (Maurowie, Arabowie, Egipcyani e), 
w środkowej i po,fudniowej zaś Afryce-mni ej 
lub więcej czarni-od szarego koloru aż do bar
wy węgla (Murzyni, Kafrowie itd . o których 
b ędziemy mówili osobno). Jest także w.Afry
ce wiele Europejczyków, a mianowicie Angli
ków, Francuzów, Hiszpanów i Portugalczy
ków, gdyż każdy z tych narodów ma w.Afry ce 
swoje posiadłości-kraje, wyspy lub miasta 
przez siebie zawojowane. Mi ejscowi miesz
kańcy wyznają; po części religią mahometań
ską, po części zaś pogrążeni są w najdzikszem 
bałwochwalstwie i zabob0nach. Oświaty mie
szkańcy .Afryki, oprócz Eur0pejczyków i po
częśc i Egipcyan, nie mają prawie żadnej : dzi
kość panuj e zupełna, a w wielu miejscach 
i ludożerstwo. Oprócz j ęzyków europejskich, 
w Afryce używane są języki arabski i turecki 
i mnóstwo j ęzyków murzyńskich. Europejczy
cy powinni całkiem zająć Afrykę, wytępić 
w niej dzikość, zaprowadzić oświatę i cywili
zacJą. Może też kiedy i przYJdzie do tego, 
ale bardzo nieprędko, gdyż CIężka to praca 
walczyć z klimatem i z dzikimi mieszkańcami 
w niezmiernych i nieznanych, ma~o przycltęp 
nych krajach. Wielu już śmiałych podróżni
ków zginęło w nieznanych krajach . .Afryki, 
za co zasługują na żal, pami ęć i wdzięczność, 
bo chcieli dobyć więcej wiadomości o krajach 
niewanych i przyłożyć się do ich ucywilizo·· 
wania, i poświęcili źycie ni e dla wła
snego zysku, lecz dla nauki i ludzkośc i. Nao·· 
koło Afryki leży mnóstwo wysp, bardzo uro
dzajnych i przyjemnych, nal eżących w większe j 
części do państw europejskich. Z tych zasłu
gują na wzmiankę: u zachodnich brzegów 



o: 

AJryki wyspy Kanarjjekie, należące do Hisz
panów, gdzie naj przyjemniejszy w świecie 
klimat i zkąd pochodzą kanarki, żyjące w la
sach dziko, jak nasze wróble; i wyspa Madera, 
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należąca do Portugalczyków gd7ie uprawiają 
wyborne wino. U wschodnich brzegów Afry
ki leży ogromna wyspa Madagaskar. 

Obrazek pier-w-szy. 
Murzyni. ~. 

Czarni mieszkańcy Afryki niebardzo są pię
kni. Są oni wprawdzie dobrze zbudowani 
i :,ilni) ale kolor skóry, weŁniste włosy, nizkie 
czo~o, wystające policzki i nos płaski robią 
ich brzydkimi. Mniejsza zresztą o piękność: 
Pan Bóg ich takimi stworzył i zawsze są to 
ludzie, tacy sami jak inni; ale plemię to jest 
leniwe, pracować i uczyć się nie lubi, ma dzi
kie i okrutne obyczaje i przesą.dy. Murzyn 
radby tylko jeść,· pić, spać, tańczyć i śpiewać, 
a dla utrzymania życia niewiele mu potrzeba: 
trochę ryżu, prosa lub daktyli mu wystarcza, 
bo mięso nie jest w gorących krajach nie
zbędnym pokarmem; odzieży murzyni albo 
wcale nie potrzebują, chodząc nago, albo po
przestają na p~achcie bawełnianej . Oh aty bu
dują sobie z gliny i liści, strza.ły i włócznie 
wyrabiają z drzewa i trzciny, jak to widzicie 
na rysunku. 

Murzyni znani są także w innych częściach 
świata a najwięcej w Ameryce, lecz wszyscy 
przywif\zieni tam zostali z Afryki, gdyż ta 
tylko częflć świata jest ich prawdziwą ojczy
zną. Do dziś dnia bowiem nie został zupeł
nie zniesiony haniebny handel murzyńskimi 
niewolnikami, chociaż nie odbywa się już dzi
siaj tak jawnie i często, jak dawniej. Początek 
tego handlu był taki. Gdy Europejczycy od
kryli i opanowali 400 blizko lat temu, niezna
ną przedtem część świata Amerykę (o której 
będzie mowa przy fl'abl. XVI) pozakładali tam 
obszerne plantacye czyli pola, nc~ których 
uprawiali bawełnę, trzcinę cukrową, kawę 
i inne produkta. Wkrótce zabrakłó im robot
ników, gdyż Europejczyków było mało i ci, 
nawet za dobrą zapłatę, nie cbcieli pracować 
w-tak gorącym klimacie, a miejscowi Amery
kanie zwani Indyanami (o których później 
pod Ameryką powiemy) nie byli dość silni do 
tak ciężkiej roboty. Wtedy Europejczycy, 
a. mianowicie Hiszpanie, wpadli na myśl, aże-

by sprowadzać robotników z Afryki, gdzie 
wiedzieli, że jest dużo Murzynów, którzy nic 
nie robią, ale sprowadzać nie za dobrowolną 
umową i opłatą, lecz porywać gwałtem w nie
wolę· Utworzyla się osobna klasa handlarzy 
niewolników, którzy mieli własne okręty; 
przybywszy do Afryki, napadali na jaką wio
skę murzyńską i zabierali całą ludność w nie
wolę, lub wyprawiali polowanie na Murzynów 
po różnych okolicach, albo też kupowali ludzi 
od królów murzyńskich, którzy oddawna pro
wadzili ten handel, nie widząc w nim nic 
z~ego i chętnie nawet sprzedawali własne 
dzieci. Bronić się przeciwko napastnikom, 
Murzyni choć liczniejsi, niezawsze mogli, gdyż 
tamci byli silniejsi i lepiej uzbrojeni - mieli 
strzelby, Murzyni zaś byli zbrojni tylko w łu
ki i dzidy. Nabrawszy ludzkiego towaru, han
dlarz okuwa.ł go w łańcuchy i pakował na 
swój okręt jak najwięcej, tłocząc ludz.i jednych 
na drugich, niby śledzie do beczki. W drodze 
od takiego ścisku i z gorąca wielu Murzynów 
umiera,ło; inni sami odbierali sobie życie z roz
paczy, rzucając się w morze lub dobrowolnie 
nie jedząc, ażeby umrzeć z głodu. Przywiozł
szy niewolników do Ameryki, handlarz sprze
dawał ich właścicielom plantacyi, często bar
dzo drogo, a ci panowie zapędzali icb batem do 
roboty w polu. Niektórzy panowie dobrze ob
chodzili się z niewolnikami i po pewnej licz
bie lat obdarowywali ich wolnością, ale wię
cej by~o takicb, którzy icb katowali i odprze
dawaJi jeden .drugiemu, niby bydło. Dla tego 
Murzyni uciekali nieraz od swoicb prześladow
ców, czasem podnosili bunty i mordowali bia
łycb ze strasznem okrucieństwem, odpłacając 
wet za wet. Ponieważ ciągle dowożono nie
wolnikówz Afryki, przeto liczba ich w Amery
ce bardzo wzrosła . W ostatnich czasach (nie 
więcej jak 50 lat temu) wszystkie prawie pań
stwa europejskie zgodziły się, ażeby znieść 

ten obrzydły bandeI ludźmi i zabronić go zu
pełnie; tylko Hiszpanie i Portugalczy~y nie
zupełnie go jeszcze znieśli. Okręty francuz
kie i angielskie czatują na handlarzy niewol-
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ników u brzegów Afryki, a jeśli którego z.łowią, 
kapitan francuzki lub angielski ma prawo 
skazać handlarza na śmierć, a wi ezionycb 
niewolników wypuścić. 

Obrazek drugi. 
Kafrowie. 

Kafrowie mieszkają w południowej Afryce. 
Różnią 'się od Murzynów daleko jaśniejszą 
barwą skóry i kształtniejszymi rysami: czo~o 
mąją wysokie i nos prosty lub zagięty, jak 
u Europejczyków. Nie są przeto tak szpetni 
jak Murzyni; owszem należą do naj piękniej
szych plemion afrykańskich . Po większej czę
ści są wzrostu wysokiego i postawy szlachet
nej; zajmują się hodowlf!l bydła i rolnictwem; 
nadto umieją zręcznie obrabiać miedź i żela
zo. Usposobienia są wojowniczego i prowadzą 
często wojny' z europejskimi osadnikami
Anglikami i Holendrami, -którycb niebardzo 
lubią, gdyż Europejczycy, jak wszędzie w A-

fryce i w Ameryce, często krzywdzą biednych 
dzikich i obcbodzą się 'lo nimi okrutnie. Zre· 
sztą, gdy nikt ich nie krzywdzi, Kafrowie są 
gościnni, przyjacielscy i rozsądni. Ohatki K,t
frów sa to budki z ziemi, liści i kamieni, doś ć 
nizkie, "tak ~e na czworakacb do nich włażą 
(ob. rysunek). W ogóle Kafrowie daleko prze
wyższaja we wszystkie m drugie plemi ę A
fryki południowej-Hotentotów, którzy s1 jesz
cze brzydsi i dziksi od Murzynów. Wsi Kaf
rów bywają czasem bardzo wielkie: podróżni c y 
widzieli takie, które składają się z 600 cbat 
i liczą do 8000 mieszkańców. 

Obrazek trzeoi. 
L e w. 

Lew jest to kot olbrzymi, różniący się tylko 
nieco od kota domowego kształtem głowy, 
barwą sierści i grzywą. Lew ma 7 stóp d.rugo
ści, 4: stopy szerokości i 3 wysokości, sierść 
jego bywa ruda lub płowa, a grzywa najczęściej 
czarna. ;r,apyi pazury ma zupełnie kocie, tak sa
mo dobrze widzi w nocy i tak samo w podskokach 
napada na swoją zdobycz. N azywąją Jwa kró
·lem zwierząt, '" powodu jego w~pap.iałej posta
wy, strasznej siły i dziwnej zręczności; dwa 
te ostatnie przymioty rzadko u innych zwie
rząt są. połączone. Ryk lwa podobny jest do 
oddalonego grzmotu; słysząc go, drżą i kryją 
się wszystkie zwierzęta, nawet dl'apieżne-

wilki, tygrysy i szakale. Siła lwa jest nie
zmierna: jednem uderzeniem lapy lub ogona 
powala największe zwierzę, a często unosi Jlh. 

grzbiecie źrebIę, wolu albo antylopę (gatunek 
dzikiej kozy). Ponieważ skacząc robi ogromne 
susy (po 5 i 6 łokci), żadne więc zwierzę, na
wet naj szybsze (jak np. antylopa) uciec przed 
nim nie zdob: lew z latwością każde dopędzi. 
Lew wychodzi na żer o zmroku albo w nocy. 
Na ludzi napada tylko zaczepiony, albo też 
gd.v jest bardzo g .. łodny i to woli Murzynóyv 
i Hotentd'tów niż Europejczyków. Lwy znaJ 
dują się w całej Afryce; są także w Azyi (głó 
wnie w Persyi), lecz azyatyckie sIJ: daleko 
mniejsze. Ponieważsą;to zwierzęta niebezpiecz-



czne i szkodliwe, gdyż niszczą trzody, przeto 
mieszkańcy zawzięcie na nie polują, tak że 
liczba ich w Afryce, szczególniej IV północ
nej, znacznie się zmni 0jszyła. Wielu Arabów 
odznaczyJo się jako zrę czni tęp iciele lwóW'; 
Francuz, nazwiskiem Gerard, zyskał także 
wielką pod tym wzgl ędem sławę. N l}, l wa po
luj e się zwykle w kilku lub kilkunastu, konno; 
myśliwi czatują na zwierz:\ u źródła, dokąd 
pić chodzi, albo oblegają go wjego legowisku: 
wtedy zsiadają z koni, a ustawiwszy je wkoło 
jaskini lub nory lwa, strzelają doń kl ęcząc, 
wszyscy razem, na komendę jednego. 

Dawniej, za czasów panowania Rzymian, 
o których wspominałem już nieraz, łowiono 
dużo lwów żywcem i przywożono do Rzymu, 
ażeby tam, ja,k już wiecie, wyprawiać owe 
okrutne walki zwierząt i ludzi ze zwierzętami. 
Czasem jednego dnia wypuszczano aż '600 
lwów na arenę ! rreraz też łowią lwy, prze
ważnie młode lwięta, i sprzedają do menaże
ryi czyli do zbiorów rzadkich zwierząt, które 
pokazują za pi eniądze. 

O zmyślności lwów opowiadają wiele histo
ryjek. Chowane od dzieciństwa lwy przywy
kają do swoich dozorców, ale nigdy całkowi
cie nie dają się ugłaskać: zdarza się często, 
że dziki zwierz ten rozszarpuje tych, których, 
jak się zdawało, lubił. W menażeryach trzy
mają lwy w grubych klatkach żelaznych, ale 
i te silny zwierz czasami łamie. Dozorr.y uży
wają bata dla poskromienia lwa; powiadają 
także, że lew nie może znieść ludzkiego 
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wzroku i łagodnieje, je śli kto d~ugo wpatruj e 
się mu w oczy. Jest także wiele historyj ek 
o wspaniatomyślności i szlachetności lwa, ale 
te historyjki podobno że po większej części 
zmyślone. Wszelako lew umie być wdzięcz; 
nym: o tern jeszcze z czasów starożytnych opo
wiada podanie prawdziwe o Androklesie. Był 
to niewolnik, który uciekł od pana, a znalazł
szy w pustyni chorego lwa ze zranioną lapą, 
opatrzył mu ją i wyleczy t Wdzięczny lew 
przywiązał się do Androklesa, jak pies, i dłu
gi czas obydwa mieszkali razem w jednej ja
skini i wspólnie żywili s i ę upolowanI! przez 
lwa zwierzynI!. Wieść o tern doszła do Rzymu: 
sprowad:wno tam Androkl es1\ z lwem i nad
zwyczajUB to widowisko tak zajęło i wzruszy
ło wszystki ch, że wybaczono Androklesowi 
jego ucieczkę, darowano mu wolność i pozo
stawiono mil lwa na własność. Druga po
wszechnie znana historyjka opowiada, że 
w mieście Florencyi we Wtosz6ch uci kl raz 
lew z menaieryi i porwał na ulicy małą dzie
wczynkę. Matka nieszczęś liwego dzier.ka go
niła lwa, a nie widząc żadnego środka ratun
ku, padła przed nim na kolana i wyciągnęła 
błagalnie ręce, jakby prosząc o zwrot dziecka. 
Lew zatrzymał się, z,łożył ostrożnie na ziemi 
nieuszkodzone dziecko i oddalił się spokojnie. 
Niejeden z was pewnie czytał obydwie te hi
storyjki-o lwie Androklesa i o lwie florenc
kim; może nawet widz~eliś cie i rysunki, obyd
wa te wypadki przedstawiające. 

Obrazek oz-w-arty. 
• , r 

Z y r a f a~ 
Jest to zwierzę bardzo dziwnej budow.y, jak 

to widzicie na rysunku, znajdujące się tylko 
w Afryce. Z przodu jest bardzo wysokie, ma 
niezmiernie dJ'ugą szyję i i długie nogi prze
dnie, ku tylnej zaś cz ęści ciała grzbiet zniża 
się ukośnie, tak że z tyłu zwierzę jest nizkie 
i nogi tylne ma krótkie. Wysokość przodu od 
g~owy, ozdobionej dwoma małymi rOŻokami, do 
kopyt wynosi aż 18 stóp czyli 9 łokci to jest 
trzy r1LZY tyle co człowiek dobrego wzrostu. 
Sierść żyrafy jest. pstra-w plamy białe, czer
wone i żółte. Zywi się liśćmi i gałązkami, 

które z łatwością obrywa, maj!):c tak długą 
szyję; przeciwnie, trudno żyrafie skubać tra;vę 
i dla tego czyni to bardzo rzadko; przytem 
musi szeroko rozstawić przednie nogi (jak to 
widać na rysunku), ażeby t~'OC?ę zmniejszyć 
swoją wysokość , gdyż inaczeJ. me mogł~by .do
sięgnąć ziemi. Biega prędzej od kO~l.1a, Jes~ 
lp,kliwa a chociaż łagodna, Rkuteczme brom 
sIę kopytami od lwów. Hotentoci polają: na 
'i.yrafy i jedzą ich mięso. Przed 40 laty spro
wadzono po raz pierwszy żyrafę do Paryża 
i trzymano w ogrodzie, karmiąc krupami, 1'ze-

pą i ?obem; w dni chłodne okrywano ją cie
płeml wełnianemi deranli. Powiadają, że zwie
rzę to było bardzo zmyślne: raz np. gdy przy
szło ją. zobaczyć kilku Afrykańczyków (Egip
cyan), żyrafa jakby poznała, że ci ludzie przy-
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byw~ją z jej oj czyzny j ziLczęła lizać ich po 
twarzy, czego dawni ej z nikim nie robila. 
Tak więc nawet zwierzęta lubią kraj swój oj
czysty i na obczyźnie o nim pamiętają. 

, 
Obrazek pi~ty. 

S t ruś. 
. Stru,ś jest ~ajwiększym. z ptaków: wysokość 
Jego rowna Się wysokOŚCI konia razem z sie
dząc;Vn;t na nill:l jeźdzcem. Strusi~ żyją w pu
styni, '1l1cząc Slę w stada z kilkunastu sztuk. 
Z l'''wodu wielkości, struś latać nie moie 
cha ma skrr.ydła; biega tylko niezmierni~ 
szybko, prędzej od konia, i przy tern nie pro
sto, lecz krążąc wkoło i rozpuszczonych skrzy
d~( używając niby żagli. N a rysunku strusie 
nJebar?zo. dobrze ~ą p.rze?stawione, podobne 
do gęsI; CIało strUSIa me Jest takie ksztaUne 
i na gr~biecie zna-jduje si ę u niego jakby garb, 
co czym tego ptaka podobnym do wielbląda. 
Na szyi strusia, zamiast piór, znajdują się pię
kne blał~, wlo~y" z .który .h wyrabiają si ę kape
lusz.e. PJOra białe I czarne ze skrzydeł i ogona 
cenIOne są w handlu drogo, ale tylko pióra sam
ców; na miejscu (np. w mieście Kap, o którem 
mowa poniżej) piękne pióra sprzedaja się po 2 
zJ'otej używają się jako ozdoba, do kapeluszy 
dams.kich i wo~skowych. Niesłuszn!e uważaj!!: 
strusia za głupIego pta.ka: owszem,Jest on bar
dzo.roztl:o]:!nYl szc~egóJniej um~e być ostrożnym, 
krYJąc SI.ę ~ UCIekająC przed mysJiwemi lub uhy
waląc mieJsce, gdzie znajduje sięjego gniazdo. 
Do tego gniazda kilka strusic składa od 30 do 
50 jaj; wysiadująje w dzień kolejno, w nocy zaś 
~iedz~ m~ jaja~~ samce. PO-?-ieważ każde jaje 
Jest tej wlelkosCI co głowa poł'rocznego dziecka, 
waży 3 funty i może zaspokoić gJ'ód kilku lu
dzi (kosztuje w Kap około 3 złotych), przeto 
takie gniazdo jest łakomą zdobyczą, której po
szukują zwierz ęta i ludzie. Od zwierząt struś 
broni jaj mężnie i skutecznie: nieraz przy gnia
zdach znajdowano trupy hyeh i szakali, zabi
tych kopytami strusia. Jaja, które niepomieści
ły się IV gnieździe, strusie zakopują w pias;ku, 
może dla tego, żeby zwierzęta i ludzie, zna
lazłszy takowe, dali pokój gniazdom; te same 

jaja sł'użą t~kże na pokarm młodym pi skl ętom. 
Często st.rusIe, dostrzegłszy że ludzie wyśle dzi
li ich gniazdo, same rozbijają jada nogami 
i przenoszą się gdzieindziej. Wszystko to 
świadczy o wielkiej zmyślności tych pt.aków. 
~la te.g? miejscowi koloniści nie biorą wszyst
klCh Jaj odrazu, lecz po kilka od czasu do cza
su, albo też poprzestają na zakopanych w pia
~~u. Skorupa jaj strusich jest biafa, twarda 
l błyszcząca, nakszta.\t porcelany; wyrabiaj a 
z niej puhary i kubki. <-

Strusie dają się oswoić i są względem do
mowych łaskawi .. lecz dzio bią i biją nogami 
obcych; uderzema te są bardzo silne i czasem 
nieb~zpieczne . Można nawet jeździć konno na 
strusiach, lecz bardzo trudno niemi kierować. 
Struś wydaje rozmaite gfosy: to gdaka, jak 
kura, .to syc~y, t? ryczy; czasem nawet śpiewa 
p~'zecI~gle: ZyWI Si ę .tra>yą i korzonkami; po
mewaz zas w pustym lUt.masz tep;o dużo po
przestaje więc na małem pożywi e'niu i n'adto 
po~yka ws~yst~o. co znaj~zie : śmieci, piasek, 
glJllę , kanlleme l kawałkI żelaza, lecz takich 
rzeczy, oczywiście, strawi ć nie może i w błę
dzie są ci, którzy to utrzymują. Zapełniają 
?lle .~ylk~ ŻO,fąd~~, ż~by nie by~ próżnym, ale 
~ywlc am nasyClC me mogą. Powstało ztąd 
Jednak wyrażenie: "ten człowiek ma 'Otrusi żo
łądek," 6dy mowfl. o kim ś , kto z łatwościa 
trawi n~itwardsze. i naj mniej pożywne rzeczy~ 
~ą takze stru,sIC,. ch,~ć znaczni.e mniejsze, 
l w ~n::eryc,e.p~JudnJOw~J. Upędzają się tam 
za mml mysllwl konno l obalają je, dognaw
szy, przy pomocy d,l'ugi ch stryczków zwanych 
la.s8o (o . 1:tóry~.h patrz. Tabl. XVI Obr. 2). My
ślIwy ~Ie .zal~lJa st~u sla, bo i zabrać nie byłby 
w stame I mIęso Jep;o, twarde i niesmaczne 
nie jest jadalne; lecz odcina mu i zabiera tyl~ 
ko skrzydła i ogon dla piór. 
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Obrazek szósty. 
Miasto Kap. 

Jest to główne miasto Afryki południowej, 
położone na ostatecznym j,ej krańcu czy!~ 
przylądku (po franc. i anglels. cap) Dobre) 
Nadziei, zkąd i nazwa miasta, Zbudowane by
ło przez Holendrów, lecz teraz nal~ży do ~n
glików. Ponad miastem wznoszą SI ę trzy gory: 
Lwia, Dyabelska i naj wyższa Stołowa, z cza,r
nego kamienia, naz~~n~ tak dla tego, ze 
wierzcbołek ma płaskI I rowny, do s,tolu podo
bny. Przed każdą burzą ~a tym, wlerzcboł~u 
pojawiają się białe mg;ty I obłokI; wtedy mIe
szkańcy powiadają, że na stole roz,~srany 
obrus. W mieście ciekawą dla podroznego 
osobliwością są dł'ugie wozy botentocki~, ,z~
przężone w 10 lub 20 wołów, HotentocI Jez
dża także konno na wolacb, zakładając uz
de~zkę do drewnianego pierścienia" pr:le,wle
czonego przez nozdrza ~ołu. W .okoltcy ~lasta 
Kap rośnie doskonałe WIllO, a meco dalej od-

kryto niedawno pola dyamentowe-ogromne 
nagie i puste obszary piasczyste, w kt?rycb 
znajdują dyamenty. Są to przezroczyste I b,ły
szczące kamienie, najtward~ze ,ze w~zyst~lCh 
i najdroMj cenione. Używają SIę do plerśClon
}{ów, kolczyków i inny~h ozdób, ale pierw~ej 
muszą być ładnie oszhfow~ne. Dyament pl~
knie oszlifowany nazywa SIę brylantem. Szl!
fowanie jest bardzo trudne, bo ponieważ II:ie
ma nic twardszego od dyamentu, trzeba ~IęC 
go szlifować także dyamentem lub proszkIem 
z dyamentu przy P?mocy. osobn~ch I?achin. 
Bywają dyamenty WIelkOŚCI ,gołębIego I kur~e
go jaja: takich jest ledwo kJll<a w całym ŚWIe
cie; cenią je po kilka mil ionów rubli. Z powo
du swojej twardości, dyament ,by~a także 
używany przez szkl~rzy do ~raJallla .szkł~. 
Dyament można spalIć zupelme, tak ze me 
pozostanie żadnego śladu. 

Streszczenie i Pytania 
Z Tablicy TI·zynastćj. 

Wstęp· 
Gdzie leży Afryka? Znane l ~leznnne jej części. 

G6ry i rzeki . Płody roślinne i zwierzęta. Klimat. 
Podr6ż przez pustynię Saharę i jej niebezpieczeń
stwa. Mieszkańcy Afryki, ich pochodzenie, język 
i religia. Stan oświaty. Posiadlości europejskie. 
(Wyspy Kanaryjskie, Madera). Wyspa Madagas
kar. 

Obrazek 1. PowicrzchownośC i charllkter Murzy
nów. Opowiedzićć w krótkości, zkąd powstała nie
wola Murzyn6w i jnk odbywał się handel niewol
kami. 

Obmzek 11. Powierzchowność, charakter, i zaję
cia Kafr6w. 

Obrazek 111. Opisać lwa: jego kształt, kolor, 
wielkość, postawa, sila, ryk, zręcznoŚć. PolOWAnie 
na lwy. Lew Androklesa i lew i1orencki. 

Obmzek IV. Opisać żyrafę: jćj wysokość, kolor, 
sposób :i.ywienia się, szybkość. Żyrafa w Paryżu. 

Ollrazek V. Opisać strusia: jego wielkość, bieg, 
pi6ra, gniazda i jaja. Zmyślność strusia. Oswojone 
strusie, Glos strusia, Zkąd pochodzi wyrażenie 
"żołądek strusi" i co znaczy? Strusie amerykańskie. 

Obrazek VI. Gdzie leży miasto Kap? G6ra Sto
lowa. Jazda wolami. Wino z Kap. Pola dyamento
we. Co to są dyamenty i do czego się używają? 

Szlifowanie dyament6w; co to jest brylant? 

E g i p t. 
Wstęp· 

, gipt, dawniej zaliczany jeszcze do 
Azyi, zajmuje długi wązki pas 
ziemi na wschodnim krańcu Afry

ki północnej. Ponieważ ten kraj w starożyt
ności był bardzo sławnym, a i dziś jes:lcze 
ciekawszym jest niż reszta ,Afryki, dla tego 
opisujemy go oddzielnie. 

Największą osobliwością Egiptu jest wielka 
rzeka Nil, bez której nie byłoby samego Egip
tu: ponieważ bowiem klimat jE'st tam, jak 
w całej Afryce, gorący, ziemia spiekła i pias
czysta, deszcz nigdy nie pada. nie mogłoby 
~ięc tam nic rosnąć i Egipt byłby pustynią 
Jak Sahara, gdyby nie coroczne wylewy Nilu, 
który skrapia i użyznia kraj cały. Nil jest je
dną z największych rzek w świecie; zkąd wy
pływa - dotycbczas niewiadomo. Oddawna 
rozmaici podróżni miłowali dostać się do źró
deł Nilu, to jest do miejsca, gdzie się zaczyna, 
ale to dotycbczas nie udało się nikomu. Wy
lewy Nilu odbywają się od niepamiętnych 
czasów, regularnie zawsze w jednym czasie, 
a cboć uczeni tłómaczą, że pochodzi to z to
pniejących daleko na południu śniegów w gó
rach, z którycb Nil wypływa, i z padających 
tam wówczas deszczów ulewnych, zawsze ta 
regularność dobroczynnycb nawodnień jest 
dziwną łaską Opatrzności boskiej. Nil :laczy
na przybierać przy końcu czerwca lub w lipcu, 
a w sierpniu woda dochodzi 20 stóp (10 łokci) 
wysokości, występuje z brzegów i zalewa cały 
kraj. Egipt wygląda wtedy jakby jedno wiel
kie jezioro, na którem, jakby wyspy, sterczą 
miasta. wioski i wyżej położone drogi. Miesz
kańcy nie boją się tego nawodnienia; owszem, 
ciesząc się i śpiewając, pływają łodziami po 
kraju i bawią się, bo wtedy nie mają 00 robić: 
nie potrz&bują myśleć o nawozie dla użyznie
nia gruntu, bo Nil to za nich zrobi. Ażeby 
woda nie zatopiła miast i wsi-w tym celu od
niepamiętnycb czasów urządzone są kanały, 
sztuczne jeziora i tamy czyli groble; a zresztą, 
cboć woda uniesie kilka cbatek (z gliny, dla 

Nauka o rzeczach, Część III. 

braku drzewa i drogości kamienia stawianycb) 
-niewielka szkoda: potem z łatwością można 
będzie postawić nowe. We wrześniu woda opa
dą" pozostawiając po sobie czarne błyszczące 
błoto czyli muł, który właśnie najdoskonalej 
grunt użyznia, Wtedy mieszkańcy zasiewają 
zboże, bez wielkiej pracy i zacbodów:, rzucają 
tylko ziarno w ziemię. nie potrzebując ani 
orać ani bronować. W listopadzie kraj cały 
wygląda jak przepyszny ogród, pokryty zbo
żem i kwiatami i można już odbywać żniwa, 
po czem znowu zasiewają pola, dopóki ziemia 
nie wyschnie i nie popęka się od gorąca; żni
wo odbywa się dwa albo trzy razy do roku. 
W kwietniu nastaje naj smutniejsza dla Egip
tu pora: ziemia wyscbła i spalona od słońca, 
nic już rodzić nie może i wszyscy wy.gJądają 
nowego wylewu, 

Wskutek tycb nawodnień, Egipt był zaw
sze niezmiernie ~yzną krainą; teraz, chociaż 
biedni mieszkańcy pracują nie dla siebie, ale 
dla pana kraju, zwanego kedywem, baszą albo 
wice-królem, który wszystką prawie ziemię za
brał dla siebie, i cbociaż w Egipcie mniej te
raz ludności niż dawniej (zaledwie 5 milio
nów), zawsze jeszcze wywozi się z tego kraju 
dużo ryżu, bawełny, trzciny cukrowej i innych 
produktów . . Biednycb tych rolników egipskich 
nazywają feBabami. W dawnycb wiekach, 
przed narodzeniem Obrystusa Pana, Egipt 
był bardzo bogaty i potężny: królowie egip
scy, zwani faraonami, o których często wspo
mina Pismo Swięte, podbijali obszerne sąsie-
dnie i dalekie kraje. Oni też wznieśli zadzi
wiające budowle i pomniki, o których będzie
my mówili poniżej. Teraz panują w tym kraju 
Turcy, a większość ludności stanowią Arabo
wie- jedni i drudzy religii mabometańskiej. 
Niewiele (200,000) zosta~o potomków daw
nych Egipcyan, którzy nazywają się Koptami 
i są chrześcianami osobnego wyznania. Pomi
mo takiej urodzajności, stan mieszkańców 
jest smutny, gdyż silni uciskają słabszych, 

9 

.... 



Oświata bardzo niewielka; rlop i6ro w ostatnich 
czasacb, gdy wybudowano w Egipcie kilka 
kolei żelaznycb, i przekopano kanał przez 
międzymorze Sue7.kie (7.ob. na mapie), osie
dliło si ę w Egipcie dnżo Europejczyków
Francuzów, Anglików, Włochów itd. którzy 
zaprowarlzają tam naukg i obyczaje europeJ
skJO. Wed.ług biegu Nilu, Egip t dziel i się na 
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trzy c7.ęści : poludniowy Egipt zwany takż e 
górnym dla tego że Nil płynie z połn dnia na 
pó.tnoc, a górną: c7.ęści ą rzeki nazywa się część 
bli:i;s7.a j ćj r.ró del; śro d llOwy j pó;lnocny c7.,y li 
doln.y, zwany inaczej Deltą, gdyż wpadając 
do m 01'7.[1. odnog i czyli ramiona Ni lu tworzą 
trójkąt n,lbo przewróconą literę greclq (V) ]), 
zwaną deltą. 

o razek pier"\Vszy. 
Córka Faraona. 

a tym obrazku przedstawione ócalenie 
niemowj ęcia ~?f7. esza przez córkę króla Egip
~u " grly Izr~e l~cI.zostawalt w ni ewoli egipskiej 
l Cl~żko uClskam byli lJrzez faraonów, którzy 
nawet rozkazali zabijać nowonatoc1zone dzieci 
iz,ra01skie .. Piękna ta histor,ya znaną wam jest 
lllezawodlll,e z historyi świ ętej, niema więc 
potrz,eby Jej tn powtarzać. Widzicie na rysun
k11 corkę faraona, w towarzystwie kilku słu
żebni', z których jedna. chłodzi j ą ogromnym 
wachlarzem z farbowanych piór strusich, 

a druga wydobywszy z obok płynącego Niln 
koszyk z rlziecki em, podaje go królewnie. 
W trzcinie przy brzegu ukrywa się ciotkn. dzi e
cięcia, która potem, na rozkaz królewny, przy
prowadziJ'a jego matkę . Ten Moj ~,esz, jfLk wie
cie, stf,~ się potćm oswobodzicielem i prawo
chtwcf): Zydów. Imi ę jego po egipskn Imaczy 
"wydobyty z worly." Opodal tR.ras czyli ganek 
kam ienny '1. lwem rzeźbionym i pałac królew
ski. 

Obrazek dru!Yi. 
Pomniki Egipsl<ie. 

Potężni farao nowie kazuJ.f budować pałace, 
świątynie i inne pomniki, z których wi ele 
przechowało s i ę do dz i ś dni a i wprawia j ą 
w porlziwienie podrór.nych swo im nadzwyczaj
nym ogromem. Trudno nawet wierzyć, aże by 
to ludzie mogli wystawić takie gmaclJy - naj
wiQksze ze znanych na świecie, t6mbardziej 
że o ogromne płyty kamienia, z któ rych tako
wo st.awiano, w Egipcie nie Lak łatwo i trzeba 
je 7,(laleka z wielkim mozol'em sprowadzać. 
NrLjznaczniejsze 7.waliska ś wi!);tyń i pałaców 
~majdnj!); si ę w l'o.flldniowym czyli górnym 
Egipcie, tam, gc17.ie niegdyś było ogromne mia
sto 'l'eby zwane stnbramnemi, gdyr. opasane 
by,to m1l1'elll, w którym było sLo bram. Zacbo-

wały si ę tam jeszcze saJe, 'z których jednn, np. 
ma ~J30 stóp (165 ~okci) długo' ci i 170 lóp 
(85 łokc i ) Bzur01 ości, otoczona l olumnami, 
7. których ocaln"ta tylko jedna, 66 stóp (33 ło
kci) wysokości i więccj niż 10 łokc i grubo ~ci 
(obwodu) mająca. Olbrzymie figury królów, 
zwa,ne kolosami, wyrobione z 1 amienia, w po
stawie siedzącćj , miały po 35 łokci i wi ec 'j 
wysokości. Ozt.e!,y takie kolosy zachowały sig 
w ruinacll inncJ świą;t.yni, dal '~ j na południe 
od Teb: S7.e rokość twarr.y takićj fi gury, od 
ucha do ucha, wynosi 13 stóp czyli G '/2 ,I'okci, 
szerokość piersi, od ramieniR. do ram ienia, 
wynosi 25 stóp c7.yli 12 '/2 łokci, a część ręki , 
od ~okci a (10 końca palców, ma 15 t.óp (,7.yli 

7 '/2 łokcia dl'ugośc i. Oprócz kolosów byl'y tam 
ogromne, z kamienia wykute, potwory, zwane 
sfinksami, które wyobrażano z ludzka głowa, 
skrzydłami i ogonem; takie sfillksy, ustawione 
p,trami, skJ'adały całe aleje od jednego pałacu 
do drugiego; wiele z nich zachowa,to się i do
t.-);d - niektóre są do po~owy zasypane pia
skiem. 

Na rysunku 3 przedstawione są z pomni
ków eg ipskich tylko piramidy i obeliski i to 
troch ę błę dnie, gdyż obeliski wyglądaja wyż
szymi od piramid. W rz<'l czywistośc i z~ś , pi
ramidy, zwane cudem świata, są to najwyższe 
na ś~viecie blldowle, wyglądające niby góry 
k,amlCnne. rrrzy najwyższe piramidy znajdują: 
Sl~ w śro dkowym Egipcie, okolo stołecznego 
mIasta Rairu, gdzie dawniej było wielkie 
miasto Merufis. Najwyższa z tych piramid 
ma 448 stóp czyli 224 łokci wysokości ; żadna 

, bu~~~a n.a ~wie cie, żaden" choćby najwyżs zy, 
kOSClOł me Jest tak wysokim. Zbudowano ja 
z ogromnych kamieni łokciowej przeszl'o dłu~ 
gości, a warstw takich kamieni liczy s i ę prze
szło 200. Obrachowano, że z tych kamieni 
możnaby ułożyć mur na 6 stóp (3 łokci e), wy· 
sokości, a 600 mil dJ'ngi . Piramida ma cztery 
boki trój kątne i śpi czasty wierzchołek. Bu
dowali pira.midy królowie, przeznaczaj ac je na 
grobowce dla siebie: w jednej znaleziono tru
mnę ze zwłokami królewskiemi. Egipcyanie 
?owiem wierzyl i w nieśmiertelność duszy 
l zmartwychwstanie ciaJ'a: dla tego bardzo 
troskliwie pl'zechowywR.li zwłoki, zwłaszcza 
~rólów i osób znakomitych, nabalsamowawszy 
~e, to jest namaściwszy i napuściwszy rozma
lt!mi olejkrtmi pachnącymi, smołą i s olą, 
azeby się nie zepsuJ'y. Sztuka balsamowania 
?ardzo była udoskonaloną: u Egipcyan: dziś 
Jeszcze można widzieć w muzeach doskonale 
pr~echowane zwłoki Egipcyan, zmarłych przed 
3 l 4.tysiącami lat; takie zwłoki nazywają się 
mumIe. Znale7.iono także mnóstwa mumii 
zwierząt jako to: wołów, krokodylów (ogro
m~ych jas~zurek rzecznych pożerających 111-
~Zl), ibisów (rodzaj bociana), kotów, psów 
l t. d., gdyż wszysLkie te zwierzę ta były 
~ ~gipcyan świętemi: za życia :ż,y,viono je 
l pIelęgnowano, ::to po śmierci balsamowano. 
Poniewflż potrzeba było wiele czasu do wybu
d~\)·~tnia piramidy, przeto król, który chtliał 
mlec taki wspanial'y grobowiec, zaczynał go 
budować za.raz w począ:tku swego panowania. 
B,Yła to naganna próżność, chęć pozost~wie
Dla po so~ie ogromnych gmachów, któreby 
przez długIe wieki Indzie podziwiali, gdyż 
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zresztą: z piramid niema żadnego p oi,y tku , 
a przy długol etnićj ich budowie mnó two ludzi 
ze znuienia zginęło , Faraou0wio bowiem nie 
troszczyli sig o życi e ludzki e, lecz pędzili pod
danych tysiącami do robót tak ciężkich: 
wiemy, ż e i izraelici, będąc w niewol i egip
skiej, musieli także b rfl.ć udziat w podobnych 
robotach. W innych krajach królowie tego 
nie czynili i dla tego to nigdzie na :wiecie 
nie było tylu ogromnych budowlI co w Egipcie. 
Naj wyższe piramidy zosta~y zbudowane od 4 
do 5 tysi ę cy lat temu, z tfl.ką doskonałością, 
że dziś j eszcze stoją niewzruszenie i długie 
jeszcze wieki stać b ędą:. Obeli 'ki są to słupy 
kamienlle daleko niższe, bo tylko do 100 stóp 
(50 łokci), wysokości mające: stawiano je na 
pamią:tkę ważnych wyp adków, jak zwycięztw 
król ewskich i t, d, Dwa ob eli ki przywieziono 
z Egiptu do Europy: jeden stoi w Rzymie, 
a drugi w Paryżu. Wszystkie wymienione 
gmacby i pomniki pokr,yte są niezmiernie cie
kawern i malowidlam i, rzeźbami i pi mem egip
skiem, zwallćm hi eroglifi1mi. Długo uczeni 
nie mogli odczytać tego pi mai w końcu je
dnak pracą i wytrwa1'ością doszli do tego, że 
dziś z ~'atwośc i ą czytają i rozumiej ą: hieroglify ; 
dowiedzieli s i ę z nich o wielu niezmiernie cie
kawych rzeczach z historyi starożytnego 
Egiptu, to jest o tern, co si ę dawniej działo 
w tym ciekawym i osobliwszym kraj u. Teraz 
to już pewno zrozumieli' cie, din. czego Egipt 
jest kraj em godnym uwagi; nic też niema, 
w tern dziwnego, że ciekawi podróżni ciągle 
go zwiedzają, ażeby na własne oczy widzióć 
piramidy i inne budowle, na które patrzali 
j eszoze Abraham, Mojżesz, Grecy i Rzymianie, 
i które przeżywszy tylu ludzi, tyle wieków 
i narodów, dziś jeszcze stoją niewzruszone. 
Oprócz napisów na pomnikach, znaleziono 
w Egipcie dużo książek o rozmaitych rzeczach: 
książki te były pisane na długich kawałkach 
papieru, wyrabianego z roś liny egipski ćj pa
pyrusem zwanej (zkąd po z,la i nazwa na zego 
papieru, wyrabianego ze szmat lnianych); ka
wałki te zwijano potem w trąbki czyli zwitki. 
Z tych książek i pomuików widać, że dawni 
Egipcyanie, szczególniej ich kaptani, znali 
dobrze rozmaite nauki. Mojżesz i mędrcy 
grec.cy uczyli się od Egipcyan wielu rzeczy. 
Zdaje się nawet, że Egipcyanie posiadali wiele 
wiadomości teraz zaginionych, to jest umieli 
to, czego jeszcze i dzisiaj uczeni nie umieją, 
a nawet nie wiedz1, co to było takiego, gdyż 
nie przechowało się na piśmie. 

I 
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Obrazek trzeci. 
Wielbląd. Y 

Macie tu rysunek zwierzęcia, o ktÓrt3m już 
przedtem musieliśmy wspomnieć, mówiąc 
o Saharze (patrz Tabl. XIII Wstęp). Jest to 
tak zwany dromader czyli wielbląd z jednym 
garbGm, gdyż zwyczajny wielbląd ma dwa 
garby, wypełnione t~uszczem, które zmniej 
szają się i opadają, gdy zwierzę jest głodne. 
Jazda na garbie wielbll!da jest ci ężka i nie
przyj emna, szczególniej na dromaderze, gdyż 
łatwiej daleko usiedzieć pomiędzy dwoma 
garbami, niż na jednym. Brzydkie to zwie~ 
rzę, ale bardzo pożyteczne. Wielbląd biegnie 
jak koń, lecz oprócz tego ma ~hód sobie wła
ściwy, podnosząc kolejno obydwie nogi to 
prawej, to lewej strony. Może dźwigać 12 
do 15 centnarów ciężaru; z ciężarem przeby~ 
wa 7 mil dziennie, bez ciężaru - do BO-tu. 
Przy ~adowaniu ciężaru lub wsiadaniu na 
wielbIąda, zwierzę to musi przyklęknąć; tego 
przyklękania uczą wielblądy starannie od 
młodości. Wielbl ądy bardzo lubią muzykę 
i śpiew: dla tego, zamiast bata, przewodnicy 
i poganiacze używają często fujarki lub śpie-

wu. Oprócz nieocenionych usług w podróży, 
wielbląd daje także mieszkańcom pustyni 
mleko i mięso; nawóz jego służy zamiast 
opału w bezleśnej pustyni, a z sierści wyra~ 
biają wojłok (filc) i różne materye. Nazwa weł
niafi(3j materyi kamlot pochodzi od nazwy 
wielbląda w większej części języków zacho
dnio-europejskich (chameau -czyta się szamo 
po francuz ku, Kameel po niem i t. d), chociaż 
niezawsze tę materyą wyrabiają istotni e 
z sierści wielb I ądziej. Grube płaszcze woj~ 
skowe i kaptury na głowę wyrabiane bywają 
czasem z sukna wielblądziego. Chociaż to 
zwierzę jest tak łagodne, używają go jednak 
czasem i na wojnie: rozdrażniony wielblad 
rzuca się na nieprzyjaciół, kąsając, obalaj~c 
i tratując ich samych, a także ich wielblądy 
i konie: szczególniej te ostatnie boją się wiel
blądów. Powiadają, że jeden wielbląd zna~ 
czy na wojnie tyle, co sześciu wojowników. 
Tak ro~~uszonego wielbląda trudno już potem 
USpOk019· 

Obrazek czvvarty. 
B e d u i n i. 

Tak nazywają. mieszkańców pustyń półno
cno-afryka,ńskich z plemienia arabskiego, któ
rzy prowadzą życie koczownicze, pasterskie 
to jest nie mieszkają długo na jednem miej
scu, lecz przenoszą się z jednej okolicy do 
drugiej i zaj muj:): się więcej hudowlą bydła, 
niż rolnictwem. Takie ludy koczujące nazy~ 
warny także nomadamz·; przeciwnie, ludy stale 
na iednćm miejscu mieszkające i przeważnie 
zajmujące się rolnictwem nazywają się osia
dłymi. Beduini mają smagłą, brunatną cerę 
i są chudzi, lecz zwinni, silni i wytrwali, 
wstrzemięźliwi i na małem poprzestaj~cYl za-

hartowani we wszelkiego rodzaju niebezpie
czeństwach. Mogą oni cały dzień wędro
wać boso po rozpalonym piasku pustyni, na 
strasznym afrykańskim skwarze, a za pokarm 
wyst9.rcza im garść daktyli i nieco wody. Po~ 
siadają wzrok niezmiernie bystry i wielką 
przenikliwoŚĆ: gdzie Europejczyk me moie nic 
zoczyć, tam Beduin widzi już oddział jeźdz
ców, zdoła porachować ilu ich jest i oznaczyć, 
czy to są przyjaciele, czy wrogowie. Podo
bnież, ze śladów na piasku miarkuje, kto prze
chodzil; większa lub mniejsza jednostajność 
kroków wskazuje mu, czy w~drowiec był znll-

żonym lub nie; z głębokości śladów wnosi, 
czy szedł . wolny, czy z ciężarem. Pomiędzy 
tysiącem śladów Beduin rozpozna ślad swoich 
własnych wielblądów, a przyJ'ożywszy ucho 
do ziemi, rozpozna najdals7.y szmer i odrazu 
zgadnie, od ezego takowy pochodzi. Beduini 
prowadzą od tysiąców lat życie w niczem nie
zmienione. Mieszkają w namiotach, używają 
ręcznych żaren do mlewa i skórzanych wor~ 
ków do wody i mleka . Jako mahometanie, 
wina nie pij!!, gdyż tego zabrania im religia. 
Wodę bardzo cenią: przechodząc koło studni, 
każdy Beduin błogosławi tego, kto tę studni ę 
wykopał. Mają przepyszne konie, sławne na 
całyn: świecie, jako naj piękniejsze i najszyb
sze, Jeżdżą na nich doskonale, lub i ą i pj elę ~ 
gnują, jakby przyjaciół i bardzo niechętni e, 
la drogie pieniądze, sFzedają. je cudzoziem~ 
com. W targu chętnie oszukuj ą, a nawet 
zdarza się? że s~rzedane konie odbierają gwał
tem. Konie mają u nich swoje familie i przod
ków, Beduini bowiem troskliwie prowadza 
rachubę końskiego pokrewieństwa i pocho." 
dzenia i maj,!: osobne do tego rejestra. 

Wielcy panowie, którzy chcą. m ieć praw
dziwe konie arabskie, często udaj ą s ię oso
biście do Beduinów (do Arab ii w Azyi albo 
do sąs iedni ej z Egiptem pustyni), i tam je 
kupują. Przed 50-ciu blizko laty magnat 
polski Wacbw Rzewuski w tym celu jeździł 
do. Arabii i tak ~u się tam podobało, że spę
dZIł lat kilka między Beduinami, a że przyjąŁ 
ich ubiór i język i udawał, że jest mahome-
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taninem, Beduini tak go polubili, że obrali 
nawet swoim naczelnikiem (emirem). Dawniej 
Beduini byli bardzo gościnni: chociaż na dro
dze napadają na podróżnych, odzierają i za~ 
bijają, lecz w namiocie Beduina każdy mógł 
być pewnym, że mu nic zlego się nie stanie. 
Dla gościa rozścielano dywan (oprócz dywa
nów i materaców innych tam sprzętów niema), 
i przyrządzano ucztę z ryżu i baraniny. Teraz 
podobno i to się już zmieniło: Beduini przyj~ 
mują gościnnie tylko bogatych podróżnych, 
w nadziei, że ci, wyjeżdżając, pozostawią im 
kosztowne podarunki, warte daleko więc ej, 
niźli to, co zjedli i wypili; ubogich zaś bez li~ 
tości wypędzają . Pomiędzy sobą także nie 
żyją zbyt zgodnie: tylko należący do jednego 
pokolenia, to jest trzymający się razem i zo
stający pod władzą jednego wybieranego 
emira lub szeiku" żyją !le sobą lepiej, chociaż 
się Hócą i s~ mściw i ; rozmaite zaś pokolenia 
często wiodą ze sobą okrutne walki. Beduini 
nig:dy na jednem miejscu długo nie pozostają: 
zwmąwszy namioty i upakowawszy nielic7:ne 
sprzęty domowe, ładują to wszystko na wiel
blądy i przenoszą się czyli koczują z miejsca 
na miejsce. Na :obrazku widzicie Beduina 
pędzącego konno w jaskrawym ubiorze, okry~ 
tego białym płaszczem czyli burnusem: p~aszcz 
tell jest narodowym strojem Bp,duinów i służy 
im także zamiast czapki lub kapelusza. Od 
Beduinów Europejczycy wzięli nazwę burnusa 
dla okryć męzkich i kobiecych, choć niezu
pełnie podobnych do beduińskich. 

Obrazek pi~ty. 
Meczeł. 

yv s.~?I~ni~~~m już ~am o religii mahome
tansklej l o Jej załOŻYCIelu Mahomecie, zwa
nym przez swoich prorokiem. (Tab!. VII do 
obrazka V i VI). Ten Mahomet był Arabem 
i dla tego i do dziś dnia wszvscy ArabOWIe 
wyznają jego rel i gią; wyznają'ją także Turcy, 
Persowie i wiele innych narodów-razem okolo 
200 milionów. Mahometanie wierzą w je
dn~go Boga i w proroka swego Mahometa, 
~aJą ill!1ÓStWO obrzędów-omywań się, postów 
l t. d., l ś~ięcą piątek zamiast niedZieli, jak 
chrześClallle, lub soboty, jak żydzi. 

Kościoły mahometańskie nazywają się di:a
m'fje albo meczety: jeden z nich widzicie na 
obrazku. Takie meczety, jak np. znajdujące 
się w Azyi w Mekce w Arabii, g il zie urodził 
~ię Mahomet, w Jerozolimie, stolicy Ziemi 
Swiętej (gdzie żył i nauczał Chrystus Pan), 
lub w K~irze , ~tolicy Egiptu, bywają czasem 
bardzo pIękne l obszerne, mieszcząc w swoich 
zabudowaniach metylko miejsca modlitwy, 
ale także szko~y i mieszkania duchownych 
mahometańskich (mnftów, ulemów, muezzynów) 
i mnicMw zwanych derwiszami. Często także 



wewnątrz meczetów ilą miejsca, gdzie można 
palić fajki i popijać kawę, gdyż bez tych 
dwóch rzeczy nie może obejś ć się żaden Arab 
ani ~'urek. Dawniej chrześcianom niewol no 
było pod karą śmierci wchodzić do meczetu; 
teraz już łatwi ej puszezajlJ:, tylko potrzeba 
w sieni zostawić obuwie, jak to czynią wszyscy 
mahometanie, gdyż w butach ani w trzewi
kach wcbodzi ć do meczetu niewolno. We
wnątrz świątyni wszystko bardzo proste i skro
mne: tu i owdzie kilka dywanów, napisów ze 
świętej księgi Koranu i lamp, zresztą-żadnych 
ozdób, żadnego przepychu. Dzwonów mabome
tanie wcale nie używają: do modlit.wy w pew
ny ch poracb dnia, jak u nas na Anioł Pański, 
wzywa prz eraźliwym krzykiem muezzyn-du
ehowny niższy-wlazłszy na jedn ą z wieży 
czek, jakie widzicie na rysunku j zwaną mi
naretem. Wzywanie to odbywa siEi) pięć razy 
dziennie: o wschodzie słońca, o południu, 
około 4-ćj po południu, o zachodzie słońca 
i w godzinę po zachodzie. Us:l'yszawszy wo
łanie, każdy obowiązany jest odmówić mo
dlitwę w domu, lub gdzie się znajduje, a kto 
może, ten idzie do meczetu. Nabożeństwo 
w meczecie odbywa się następującym sposo
bem. Starszy du..:bowny czyli mufty, stojąc 
we fi'amudze, odczytuje koran pocichu, tym
czasem schodzą s i ę pobożni i meczet zwolna 
się nap ełnia: jedni stają rzędami , drudzy sia .. 
daj ą na ziemi z założonemi pod siebie nogami. 
Ozas j akiś trwa gJębok i e milczenie; potem 
daje się nagle słyszeć g~ośny i ostry, przera
źliwy śpiew muftego: śp iewa on Jitanif!: na 
cześć Boga, którego mahometanie nazywają: 
po arabsku Allab, składają:cą się z wyliczenia 
przymiotów boskich, jak np. Bóg jest wielki, 
Bóg jest wszechwładny i t. d. Wszyscy 
obecni powtarzają za muftym tę lit:mią. Potem 
mufty odczytuje głośno, a raczej przeraźliwie 
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wyśpiewuje wyjątek z KOlanu, przyczćm 
wszycy obecni padają: na ziemię, biją czołem 
i tarzają: się w prochu wszyscy bez różnicy
bogaci i ubodzy, panowie i niewolnicy-na 
znak, że wszyscy sf!: wobec Boga nic niezna· 
czącymi niewolnikami. 

Przy modlitwie czyli owej litanii używają: 
róia.ńcÓw z drzewa palmowego, które niektó
rzy noszą: zawsze na szyi lub w ręku: różańce 
te składają się z 33, 66 lub 99 paciorków, 
gdyż trzy są rodzaje litanii, wyliczających 33, 
66 lub 99 przymiotów boskich. Po ukończe
niu nabożeństwa, wszyscy umywają sobie sta
rannie ręce i nogi u fontanny, która znajduje 
się w podwórzu każdego meczetu, i powraca
ja do domów. Do meczetu chodzą i modh1 
się w domu tylko mężczyzni; kobietom nie 
wolno wchodzić do meczetu, a i w domu nie 
modlą się one nigdy, gdyż mabometanie nie 
uczą ich religii w tern fałszywem i dzikiem 
przekonaniu, że kobieta tego nie potrzebuje, 
gdyż jakoby nie ma duszy. Oprócz tego, 
Koran nakazuje mahometom obmywać się 
kilka razy dziennie, raz w roku pościć cały 
miesiąc od wschodu i zachodu słońca, golić 
głowy, wr:;trzymywać się :od wina i wieprzo
winy. Za najważniejszy i największy czyn 
nabożeństwa uważa się zwiedzenie świętych 
miast Arabii-Mekki, gdzie znajduje się naj
ważn iejszy meczet i Medyny, gdzie jest grób 
Mahometa (Arabia leży w Azyi zachodniej, 
przedzielona od Egiptu Morzem Ozerwonem). 
Oorocznie tysiące mahometan z ca,tego świata 
lą:czą s i ę w karawany i odbywają: tę ucią:żliwą: 
pielgrzymkę, w którćj wielu ginie z trudów, 
pragnienia, cborób lub od zbójców. Kto był 
w Mekce i Medynie ten już przez cru:e życie 
bywa przez mahometan szanowanym, a dla 
odróżnienia się, ma prawo nosić zielony za
wój na głowie. 

Obrazek szósty. 
Koń rzeczny albo nilowy (Hippopołam). 

Jest to ogromne zwierzę wyższe od człowie
ka i prawie 6 .tokci długości majf!:ce; żyje 
w wodz~e wielkieh rzek afrykańskiell-w Nil u 
i innych. PJ'ywa wybornie i zanurza się czę
sto , ażeby biegać po dnie rzeki; po ziemi także 
biega szybko. M~t ogromną nieksztaUną g~owę 
i straszną: paszczę z ogromnymi zębami . .1' ogi 

ma krótkie tak, że w biegu brzuch zwierzę cia 
wlecze się prawio po ziemi, HipPoJ:l0tam 
(wyraz to grecki, znaczy koi/' rzeczny), żywi 
się wY~f!:cznie 1'0~limLlni i korzeniami i zwie
rząt ani ludzi nie zaczepia; często wylazłszy 
z wody, objada i pustoszy pola, zasiane ryżem 
lub innóm zbożem: dla tego ustawiają tam nań 

pułapki i żelaza. Ryk tego zwierza podobny 
jest nieco do rżenia konia i dla tego tylko na· 
zwano go koniem rzecznym, bo zresztą, jak 
to widzici e na rysunku, nie ma on ż adnego 
do konia podobieństwa. Polowanie na to 
zwierzę jest trudne i niebezpiec:me, gdyż hip
l)opotam jest bardzo silny i usiłuje wciągnąć 
do wody i zatopić łódkę z myśliwymi, co mu 
się cżęsto udaje. Nadto skóra zwierzęcia jest 
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tak grubą, że kula przebić jej nie może i' zwy
kle odskakuje: zabijają więc hippopotama dzi
dami i barpunami czyli żelaznemi wi dłami, 
usihlj ąC trafić w głowę. Ze skóry wyrabifljf!! 
mocne rzemienie i baty, a z zębów dentyści 
robi ą: sztuczne zęby dla Judzi, którzy utracili 
w~asne. MiQso mł.odego konia rzecznego jest 
bardzo smaczne, starego-nietyle; jedzą je 
jednak chętnie Murzyni i Hotentoci. 

Streszczenie i Pytania 
Z Tablicy CztCl'llastćj. 

Wstęp· 
Gdzie leży Egipt? DIa czego jest krajem cie

kawym? Nil i jego źródh. Wylewy Nilu. Żyz
noŚĆ i płody Egiptu. Dawna potęga Egiptu. Miesz
kańcy i oświata. Podział Egiptu. 

Ob,'aze7c l. Jaki wypadek z historyi biblijnćj 
przedstawia ten obrazek? 

Obrazek II. Pod jakim względem są ciekawe 
budówle i pomniki egipskie? Pałace. Świątynie. 
Kolosy. Sfinksy. Piramidy, jak są zbndowane i do 
czego służyły? Balsamowanie cial; mumie. Zwie
rzęta poświęcone. Jak dawno zbudowano piramidy? 
Obeliski. Dlaczego wystawiono w Egipcie tyle 
gmachów, czy nie jest to rzeczą naganną i z jakićj 
pl"zyczyny? Obeliski. Hieroglify. Papyrus. Nauka 
Egipcyan. 

Obrazek III. Opisać wielbląda (wielblądyo dwóch 
gal"bach i Uromadery, jazda na wielbiądach, ich 

bieg, szybkość, prZYKlękanie, kierowanie, użytek 
z mleka, mięsa i sierści, wielblądy na wojnie). 

Obrazek IV. Gdzie żyją Beduini? Jakie ludy 
nazywamy koczującymi, a jakie osiadłymi? powierz
chowność, wytrzymałość i przenikliwość Beduinów. 
Sposób życia. Konie arabskie . Wacław Rzewuski. 
Gościnność i chciwość Beduinów. 

Obrazek V . Jaka jest religia mabometańska? 
Co to jest meczet? Jak wygląda meczet zewnątrz 
i wewnątrz? Jak nazywają się duchowni mahome
tańscy? Wolanic na modlitwę. Jak odbywa się 
nabożeństwo w meczecie? Niesprawiedliwość ma
hometan względem kobiet. Przepisy Koranu. Piel
grzymki do Mekki. 

Obrazek VI. Opisać w kilku słowa ebhippopo
tama. Polowanie na to zwierzę. Użytek z niego. 

A z y a. 

zya, na ws('li6d Odl!Jl~ro Y'Y j Afryki 
poło7.oua, a obr:;zcrmeJsza od oby
c1wóeb ra7.CI11 wzi ętych , jcsL naj

więk ' zą ze wszystkich c7.Qś ci Św i ala. Zawipl'fl, 
mnóstwo kraJów, rozmaicie na7.ywanycll, 7. lit ' -

rych wa7.niei ze Bf!:: W A zy'i Pólnoenćj Sy
bcrya naleiąefj, do H.osyi. W Azyi śroclkowej 
cosarstwo Ubińskie. VII A zyi wschodnićj ce
sarstwo Japońskie na wyspacb. W Azyi zacho
dnićj kI' cie należąco do Turcyi: półwy ep Azyi 



Mniejszej, Syrya z Ziemią Świętą czyli Pale
styną i Mezopotomia, państwo Perskie i Ara?ia. 
W Az,'l/i południowej' Indye. (ąb. na ,mapIe). 
Na tej ogromnej przestrzem znaJdujemy 
wszystkie klimaty: zimny (w północnej Azyi 
czyli Syberyi), umiarkowany (w północnej 
częRci państwa.Chińs~iego)", ~i ep~y. (na zacb,o
dni m półwyspIe AZyl MmeJszeJ l w PersYI), 
i gorący (w Arabii, południ.owych. C~ina(\h 
i Indyach). Podobną rozmaItość widzImy tu 
także i co do gruntu: w Azyi są niezmiernie 
wysokie góry (Kaukaz i Himalajskie), są puste 
stepy (w Syberyi i w północnych Chinach), 
piaszczyste pustynie podobne do Sahary 
(w Arabii) i bardzo urodzajne grunta (np. 

Obrazek 
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w Chinach i Indyach), Roślinne płody i zwie· 
rzęta Azyi są także bardzo liczne i rozmaite: 
o niektórych ważniejszych powiem niżej, mó
wiąc o pojedynczych krajach. Ludności m
chują w Azyi około 800 milionów,. rozmaitych 
plemion białycb i żółtycb, wyznaJących roz
maite religie i mówiących różnymi językami. 
Najwięcej (około 500 milionów) wyznaje re
ligią; ;Buddy, czyli buddyz~ tak ~w:a~ą od, za
łOŻYCIela; dużo także wyznaje relIgIę mdyjską 
czyli braminizm, potem idą mahometanie 
i wyznawcy naj grubszych pogańskich religii. 
Cbrześcian w Azyi bardzo niewiele, przewa
żnie Europejczyków. 

pier-w-szy. 
I n d y e. 

Na południu Azyi, jak to widzici,e na mapie, 
leżą dwa duże półwyspy, przedZIelone rzeką 
Gangesem-są to Indye: z tych półwysep za
chodni nazywa się Indyami właściwemi, 
wschodni zaś - Tndo-Chinami. Indye właści
we jest to kraj obszerny i ludny. Mnóstwo 
tu rzek wielkich, z których oprócz Gangesu, 
zasługuje na uwagę Indus, od którego kraj 
cały nazwę otrzymal. Klimat w Indyach go
racy, lecz w wielu miejscach niebardzo zdro
wOy, zwlaszcza dla świeio przyby~ających c~
dzoziemców, którzy z trudnoścIą mogą SIę 
z tamtejszem powietrzem oswoić. Panuje tam 
prawie zawsze cholera (którą właśnie ztamtąd 
przyniesiono do Europy), febry i gorączki. 
Grunt bardzo urodzajny: rosną tu ryż, ba
wełna, drzewo bananowe o bardzo smacznych 
owocach, trzc ina cukrowa, pieprz, sago, 
palma kokosowa i t. d, W różnych okolicach 
Indyi dobywają dyamenty i inne kamienie 
drogie. Ze zwierząt i ptaków, oprócz tych, 
o których później powiemy, mnóstwo tu małp, 
papug i wężów jadowitych. Vldności ma za
chodni półwysep indyjBki około 200 milionów, 
przeważnie Indyan, czyli Indusów. Jest to 
lud kształtnie zbudowany i piękny, chociaż 
bardzo śniady, wspólnego z narodami euro
pejskiemi pochodzenia. Indusowie są pojętni 
i zdolni, ale podobnie jak wszyscy mieszkańcy 
krajów ciepłYtlh i gorącycb, ociężali i leniwi, 
wyznają po części religią mahometańską;, po 

części braminizm. Ta ostatnia religia nazywa 
się tak od Bramy glównego bóstwa, od któ
rego i kapłani indyjscy: nazywają się bra~i
nami albo brachmanaml. Oprócz Bramy, WIe
rzą jeszcze w dwa inne główne bóstwa -
Wisznu i Sziwa i mnóstwo podrzędnych boż
ków; wszystkie te swoje bogi Indusowie wy
obrażaj a w niekształtnych i przerażąjących 
potwornością posągach o kilku głowach i rę
kach, z wysuniętym językiem i t. d. Rz~ki 
Indus i Ganges uważają za święte; podobnIeż 
są dla nich świętemi niektóre zwierzęta, jak 
małpy, a przedewszystkiem krowy, których 
zabicie uważa się za większą zbrodnię od za
mordowania człowieka. Rozumie się, że In
dusowie nie jedzą mięsa wolowego, a nawet 
żadnego, poprzestając na pokarmach roślin
nych, które wystarczają dla ludzi w gon~c.rm 
klimacie. Czynią to głównie dlatego, że WIe· 
rzą w wędrówki dusz: to jest sądzą, że po 
śmierci grzesznego człowieka jego dusza 
przechodzi w różne zwierzęta, dopóki zupeł
nie się nie' oczyści i za swe winy nie odpoku
tuje, Dla tego też są litościwi względem 
zwierzat: nie zabijają nigdy ani muchy, ani 
pajaka; z obawy, żeby nie zabić może swojego 
dzi~dka albo prababki. Powiadają nawet, że 
zakładają szpitale dla zwierząt i owadów, 
a ludzie bogatsi najmują ubogich, ażeby po
zwalali muchom, komarom i t. d., żywić się 
swoją krwią. Względem siebie samych je-

dnakże Indusowie bywają często okrutni: 
rzucają się czasem pod koła wozu, na którym 
obwożą bałwany, topią si,ę ,z naboż~ństwa 
w świętych rzekach IndUSIe I GangesIe, czę
sto tną i kaleczą własne ciało, niby dla przy
podobania się bóstwom i zmuszają wdowy do 
palenia się żywcem na stosach razem ze zwło
kami mężów. Religia nakazuje nadto Indu
som zachowywać czystość ciała, umywać się 
i kąpać często, nie dotykać się niczego nie
czystego, nie dotykać ustami kubka, lecz wle
wać w siebie napój odrazu i t. d. Kapłani 
indyjscy, zwani braminami, albo brachmana
mi, czytają i tłómaczą święte księgi (wedy), 
poszczą i martwią ciało, a czasem nawet dłu
gie la.ta spędzają samotnie i w milczeniu, 
rozmyślając o wielkości Bramy. O takich roz
myślających braminach opowiadają różne hi
storye: jeden np. ta,k długo siedział nierucho
my, że aż na głowie i w brodzie jego ptaki 
uwiły gniazdka; inny nie obcinał sobie pazno-

, kci, tak, że aż wyrosłszy nad miarę i zakrzy
:viwszy się, przebiły dłoń i przesz,ty na wylot; 
mny znowu stał po kilka godzin bez przerwy 
na ostrych gwoździach i t, d. Bramini sta
nowią osobną klasę, czyli k3stę kapłańską; 
podobnież inni mieszkańcy dzielą się na kasty: 
wojowników, rzemieślników i rolników, tak, 
że czem zajmował się ojciec, to samo czyni 
i syn; zmieniać kasty niewolno. Jest także 
dużo ludzi, nienależących do żadnej kasty: 
nazywaj a ich paryasami i wszyscy nimi po
gardzają~ Wszystkie te dzikie zwyczaje są 
nierozumne, chociaż bramini mogliby być ro
Zumniejszymi: posiadają bowiem bardzo wiele 
ksiąg starożytnych bardzo pięknych i sami od 
niepamiętnych wieków zajmowali się różne
l1?i naukami. Świątynie Indusów nazywają 
Sl,ę pagodami. W VI wieku przed narodze
nIem Chrystusa od braminizmu oddzielił'a się 
~~wa religia zwana buddyzmem, Zalożyciel 
Jej BUdda, chociaż sam był synem króla, 
uczył, że wszyscy ludzie są~równi, a więc od
rzucał kasty indyjBkie; zalecał miłość bliźnie
go, miłosierdzie, cierpliwość i poddanie się 
choćby naj nieszczęśliwszemu losowi. Nie wie
rzył także w Bramę, Wisznu i Sziwę, ale 
uczył, że jeden tylko jest Bóg, którego on 
Budda jest wcieleniem; Bramini prZE:ślado
wali naukę Buddy, ale pomimo to rozszerzała 
si~ ona tak, że teraz ma więcej wyznawców, 
niż którakolwiek inna religia (500 do 600 
milionów), W samych Indyach buddystów 
niewiele, ale mnóstwo ich w Chinach, Ja-

Nauka o rzeczach. Część III. 
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ponii, In~o-China~h i na wy~~~ch aZY,at~ckich 
są także l w ROSyI azyatyckIeJ. Kapłam bud
dyjscy nazywaj~ się lamami; z czarsem skazili 
oni naukę Buddy, zaprowadziwszy cześć roz
maitych bałwanów; wprowadzili także różne 
obrzędy i urządzerua, podobne do cbrześciań
skich (dzwony, spowiedź, klasztory i t. d). 
Indye należą teraz prawie cale do Anglików, 
którzy usilują wykorzenić niektóre z owych 
dzikich zwyczajów i rozszerzyć wIndyach 
oświatę, ale to niełatwo im przychodzi, gdyż 
Anglików i Europejczyków znajduje się ~am 
ledwo kilkadziesiąt tysięcy, a Indusów miliony. 
W północnych Indyach znajduje się piękna 
dolina Kaszemirska, słynna z wiecznej wiosny 
i cienkiej welny kóz kaszemirskicb, z którćj 
wyrabiają drogie materye. W niektórych 
częściach Indyi pozostały je~zcze pańs~~w~a 
i księztwa, rządzone przez krajowych krollkow 
i książąt (zwanych ntdżami), lecz w zależno
ści od Anglii. Tacy radżowie żyją z wielkim 
przepychem, ,mają ~nó~two złota, bryla~tó~ 
i innych drogIch kamIenI, Na rysunku WIdZI
cie takiego radżę, jadącego na słoniu. Słoń 
to największe zwierzę na świecie, żyje w Afr,y
ee i Azyi, ma trąbę i kły, z których otrz~m~Je 
się kość słoniowa uż,ywana ~a grzebIeme, 
różne ozdoby, kule bIlardowe I t, p. wyroby, 
pokryte nagą niezmie~'nie gnl:bą sk?r~ koloru 
popielatego, bard!,o siln~, pOJ~tne I łagodne. 
Oswojonych słom używaJą do jazdy, urządza
jac na ich grzbiecie siedzenia pod baldachi
mem, jak to widać na rysunku, albo też dre
wniane jakby wieże, w których wiele ludzi 
naraz pomieścić się może. U żywane s~ także 
i na wojnie, jako bardz~ dogodne z .t~g?, P?" 
wodu, że na jednym słonIU może pOJmesclC ~Ię 
kilkunastu jeźdźców, a także dla tego, że Je
den &łoń może pociągnąć armatę, której nie 
poci~gnęło,by 8 k?ni. ,Rozjuszony, w cza8i~ 
bitwy, słon obala I tratuJe całe pU,tkl. Na SZyI 
słonia siedzi woźnica, czy li przewodnik (kornak) 
z haczykiem żelaznym w ręku: tego haczyka 
używa zamiast, bata i zamiast ~zdec~ki zara
zem, koląc słOnIa w trąbę. Słon moze trąb~ 
robić wiele rzeczy, które my tylko rękaIDl , 
robić możemy: tak np. uczą słonie odkorko
wywać bute~ki, otwierać zamki i.~ .. d. Ażeby 
oswoić słoma, potrzeba go złowIe Jeszcze ma
łego, Na stare słonie polują głównie dla ieh 
kłów' przytćm starają się ugodzić zwii'l'zę 
w gł~wę, a najlepi6j w oko, gdyż od grub6j 
skóry odskakują kule, jak ocl skóry hipp0)10-
tfl,roa. Raniony lub roZ(lra~niony ~:tOJi Jesf. 

10 
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niebezpieczny: wtedy bowiem wszystko łamiE' 
i depcze nogami, wyrywa nawet drzewa z ko
rzeniem, a człowieka wyrzuca trlłbą w górę, 
niby piłkę. S~oń żywi się tylko trawą, owo
cami i zhożem. Zabijając tyle słoni dla kłów, 
wytępiono już prawie te zwierzęta, tak, że ich 
teraz już jest niewiele. Słoń żyje bardzo dfu
go: 100 lat i więcej. Słoń, na którym jedzie 
radża, ma Hy odpj~owane i pozostaje jeszcze 
w postawie klęczącej, do której go zmuszaią, 
podobnie jak wielbląda, przy wsiadaniu. Za 
radżą siedzi sługa, chłodzacy pana wachlarzem 
z piór; takie wachlarze są w goracym klima
cie ko~ieczne i znajdują się wsz\ldzie, nawet 
w pokOJach, przymocowane do sufitu i oso
bnym przyrządem w ruch wprawiane. Przed 
słoniem radr.y, na innym, jadą ludzie z jego 
ors.zaku. Reszta orszaku księcia opodal: jeden 
wSIada na konia. Wszyscy ubrani są w lekkie 
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suknie muślinowe, bawełniane lub jedwabne, 
z takimiż na gfowach zawojami. N a ziemi 
leży bogaty nargil czyli kalian: jest to szczegól
nego rodzaju, powszechnie na wschodzie uży
wana fajka z długą rurką, tak urządzona, że 
dym, zanim do ust dojdzie, przechodzi wpierw 
przez naczynie kryszta~owe wodą napełnione, 
ocMadza się tam i oczyszcza. W takiej fajce 
Indusowie rzadko palą tytuń, częściej liście 
rÓżane i inne pachnidła, najczęściej zaś opium 
masę wyrabianą z soku makowego, silnie upa
jaj ącą i odurzającą. Jest to trucizna, która 
bardzo zdrowiu szkodzi, ale ludzie przyzwy
czajaif1 się do jej palenia i nabierają du niej 
tak silnego nałogu, że potem już, choćby 
chcieli, odzwyczaić się nie mogą. Powiadają, 
że upojenie od opium bywa bardzo przyjemne 
dla tego, że sprowadza różne miłe sny i ma
rzenia. 

Obrazek drugi. 
T Y g rys. 

Straszne to zwierzę drapieżne, wIndyach 
pospolite, podobne jest, równie jak lew, do 
kota; czasem tygrys bywa nawet większy, 
a zawsze jest niebezpieczniejszy od lwa, gdyż 
zawsze napada na ludzi, co lew czyni tylko 
zmuszony głodem. Zwierzchu tygrys jest ko
loru żółtawo-czerwonego, w poprzeczne pasy 
czarne; spód ciała jest bialy, ogon-żółtawy 
z 15 czarnymi prążkami. Siła jego jest ogro
mna, ryk straszliwy. Nie boi się on ludzi: 
owszem najwięcej tygrysów bywa w bardzo 
zaludnionych okolicach. Biedni mieszkańcy 
wiosek, zwłaszcza gdy nie mają strzelb, nie 
mogą sobie poradzić z tym strasznym zwie
rzem: błagają tylko o pomoc swych bogów 
albo też proszą na klęczkach o litość samego 
tygrysa, nazywając go stryjaszkiem. W wielu 
miejscach mieszkańcy opasują swe domy ży
wymi płotami z kolących krzaków cierniowych, 
ale i to niezawsze powstrzymuje tygrysa; po 
nocach często rozpaJllją też ognie, ażeby od
straszyć te bestye, gdyż tygrysy boją się 
ognia. Gdyby nic to, trudno byłoby podró
żować w ludyach, gdzie z powodu wielkiego 
gorąca,jazda odbywa się zwykle nocą z pocho
dniami. Powif,daj!): jednak, że nieraz tygrys 

porywa nawet człowieka niosf!:cego pochodnie: 
będąc bowiem głodnym, zwierz ten mniąj 
zważa i na ogień. 00 roku mnóstwo bydła 
i ludzi pada ofiarą tygrysów: tak np. w jednej 
tylko wiosce tygrysy pożady 80 ludzi w ciągu 
roku i to nie ukradkiem, lecz wywlókłszy ich 
z domów. Dla wytępienia tygrysów wyrąbuj!): 
też i palą lasy i zaroś!n. przy drogach. Polo
wanie na tygrysa urządzić niełatwo, gdyż po
trzeba do tego dużo ludzi i doskonałej broni, 
a zresztą krajowcy strasznie obawiają się tego 
zwierza i drżą na sam jego widok. Zabić ty
grysa wolno: religia indyjska, tak względna 
i łaskawa dla innych zwierząt, tego nie broni. 
Obławy, wyprawiane przez książąt indyjskich, 
podobne s!): do wypraw wojennych: często 
wychodzi na tygrysy od 20,000 do 60,000 ludzi 
z jazdą, słoniami i dziabmi. Taka obława 
odbywa się następującym sposobem. W wielu 
miejscach rozciągają: ogromne sieei, pomiędzy 
któremi tu i owdzie na drzewach lub wysokich 
s,tupach urząd7.ają domki,strzelni~ze i sadzają 
tam najlepszych strzelcow; potem zapalają 
wkoło suche trawy i krzaki; tygrys, uciekają0 
od ognia, wpada w sieci i wtedy go strzelcy 
zabijają. Otwarcie, oko w oko, mierzyć się 

z tygrysem, mało kto się odwaźa: potrzeba 
bowiem koniecznie zabić go odrazu, pier
wszym strzałem, co nie jest łatwem, gdyż ty
grys skokiem łatwo może kuli uuiknać, a wte
dy czeka myśliwego śmierć niechybna. Cza
sem tylko jaki śmiały Anglik, wiedząc, że t y-
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grys ma zwyczaj powracać do tego miejsca, 
gdzie raz zdobycz znalazł, zaczaja się tam na 
niego, położywszy przynętę i zabija go w C"za
sie jedzenia. Za zabicie każdego tygrysa 
rząd angielski w Indyach płaci 6 rubli na
grody. 

Obrazek trzeoi. 
Nosorożec. 

Nosoroźec żyje w całych prawie Indyach. 
Jest to ogromne (4 łokcie długości) i brzydkie 
zwierzę; skórę ma grubą podobnie jak słoń 
i h;ppopotam, pokrytą krótkim włosem koloru 
szarego, mocno pofa,tdowaną. Nazwę ma od 
ogromnego (przeszło łokieć długości) rogu, 
który mana nosie; róg ten jest straszną bronią, 
tembardziej, że nie jest wewn!J:trz próżny, jak 
np. róg wołu. Nosorożec, choć nie jest zwie
rzęciem drapieżnem i żywi się tylko roślinami, 
jest jednak niebezpiecznym dlatego, że nie
tyl~o , napadnięty broni si ę swoim strasznym 
rogIem, ale nawet posłyszawszy najlżejszy 
szmer, rzuca się, jak wściekły, w tę stro;nę 
i wszystko łamie, obala i rozbija nogami i ro
giem. Słuch ma wyborny, ale widzi niebar
dzo dobrze; dla tego myśliwi starają się w nocy 
podejść doń blizko (na 30 kroków), i mierzą 

w oko, gdyż inaczej, z powodu grubości skóry, 
nie mogliby go zabić. Jeżeli strzał był chy
biony, nosorożec rzuca się na myśliwego, ale 
doświadczeni utrzymuj ą, że można od niego 
uciec, rzucając się nagle w bok, gdyż ciężkie 
zwierzę nietak łatwo może zmienić kierunek 
biegu, a nadto niedobrze widzi; byleby tylko 
nie stawać pod wiatr, gdyż w takim razie 
węch nosorożca, zaraz mu wskazuje, gdzie 
jest nieprzyjaciel. Nosorożec biegnie prędko 
i żadne przeszkody go nie wstrzymują, gdyż 
wszystko łamie i obala na drodze; dla tego 
dogonić go trudno i najłatwiej go zastrzelić 
w zasadzce np. u źródła, do którego pić chodzi. 
Mięso nosorożca jest bardzo smaczne; ze skóry 
wyra~iają tarcze, pancerze, grube rzemienie, 
baty l t. d. 

Obrazek cz-w-arty. 
Chińczycy. 

W samym środku Azyi rozciąga się ogromne 
państwo chińskie, większe od ca,łej Europy, 
złożone z mnóstwa krajów o rozmaitym grun
cie i klimacie. Są tam piasczyste i sb~liste 
pustynie (w Mongolij i Manżuryi), są najwyż. 
sze na świecie góry Himalajskie i wyżyny 
z tak zimnym klimatem, że ludzie niewszędzie 
ta~ mieszkać mogą: (w Tybecie), są urodzajne 
i Clepł'y klimat mające równiny (Chiny środ
kowe l południowe). Od strony wschodniej 

kraj ten przylega do morza zwanego Chiń
skiem, które stanowi część Wielkiego czyli 
Wschodniego Oceanu (zob. na mapie), i tędy 
odbywają się stosunki i handel z Europą, ale 
od niedawnego dopiero czasu, gdyż Chińr.zycy 
bardzo są zarozumia.li i nie chcieli długo 
puszczać do siebie cudzoziemców; dopiero 
wojną: zmusili ich Anglicy i Francuzi, że do
zwolili przybijać do swych portów europejskim 
okrętom. ~nglicy przywożą tu opium z Jndyi, 



o. którć~ już wsp0I?-!liałem, zkąd ciągną wiel
kie zyski, gdyż Chinczycy bardzo lubią tę tru
ciznę; niebardzo Lo piękni e ze strony Angli
ków, że dla zysku podtrzymują tak brzydki 
nałóg.. . Chiny są krajem najludniejszym 
w ŚWJ eCIe: tak dużo tam ludzi, że wielu nie 
może dla sie~~e znal eźć, miejsc~ i wynosi s i ę 
~o ?bc~ch kraJow, albo też buduJą sob ie domy 
l wlOskI na rzekach. Ogólną liczbę ludnośc i 
podają na 400 milionów. Chińczycy są koloru 
żółtego, mają oczy czarne ukośne, nosza dłu
gie wą y, a głowy golą, zO ltawiając 'tylko 
~ługi warkocz. Lubią ubierać się w materye 
Jaskrawych kolorów, bawe~nianelubj edwf\bne. 
Otyły mę~czyzna uchodzi w Chinach za pię· 
knego; pIękna kobieta, przeciwnie, powinna 
być szc.wpłą i mieć małe nogi: dlatego od 
dzi e~i?s~::,a śc~skają dziewczętom stopy, tak, 
~e POZ~lCJ kob l ~ta pr~ez całe życie jest kaleką 
l praWIe chodzIĆ me może. Wszyscy, tak 
mężczyzni jak i kobiety, noszą wachlarze i pa
ra~ol~ .. !I?biety malują usta i cz ernią brwi. 
WIdzIelisCle pewno nieraz rysunki i porcela
nowe figurki Chińczyków, które są bardzo 
śmies~ne i dziwaczne. Nie godzi się jednak 
wyśmIewać z tego narodu, gdyż pomimo dzi
wacznej swej powierzchowności, Chińczycy 
maji): wiele dobrych przymiotów. Są bardzo 
pracowici, oszczędni, wstrzemi ęź li wi, spokojni 
g~'z~czni i cie~'p1iwi: mówią, że duż.o pomiędzy 
mmI szachraJów, ale to zdarza SIę pom i ędzy 
handlarzami i kupcami każdego narodu. Na 
szczególną uwagę zas~uguje przywiazanie 
Chińczyk:<5w do własnego kraju: ci nawet, któ
rzy, szukając chleba, przenosza się do innych 
~rajów, .pilnie s.trze$ą . na obczyz!1ie swego 
Języka l obyczajÓw l me pozwalaJą grzebać 
się w obcćj ziemi, lecz każą palić swoje zwłoki 
a pozostałe kości, nawet naj biedniejszych, ffL
mili a przewozi do Chin i tam w rodzinnej ziemi 
grzebie. Rzecz to ciekawa i godna uwagi, że 
Chińczycy doszli od niepamiętnych czasów do 
wszyswch prawie ważniejszych wynalazków, 
które w Europie poznano dopiero niedawno: 
iaknp. proch, znany w Europie dopiero od 500 
ht, wyrabiano w Chinach już przed lat ty
siącem; drukarstwo, zaledwie 400 lat temu 
wynalezione w Europie, znane - było Chiń
czykom jeszcze przed narodzeniem Chrystusa 
~aI?-a; ~ompas, jedwab, porcelana, papier 
I wIele lllnyell rzeczy zostały także wynale
zione przez Chińczyków. Ziem ię uprawiaja 
bardzo starannie i rolnictwo prowadzą do: 
skonale. W wielu wyrobach Chińczycy prze
wytszyli Europejczyków: farby i , porcelana 
chińska są: doskonałe i drogo przez E Ul'opej-
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czyków płacone ; podobnież jedwab, obicia, 
hafty i roboty z kości słoniowej. Chińczycy 
także pierwsi zaczęli używać za napój her
baty, która u nich rośnie w naj lepszym ga
tunku i wywożoną jest do innych krajów ca
łego świata. Próbowano upmwiać i w innych 
krajach herbatę, ale zaws~e chińska jest naj
l epszą. Z tego, cośmy o Chińczykach powie
dzieli widzicie, że ten godny uwagi naród do
szedł do pewnej znacznej cywilizacyi czyli 
wykształceni a; uczyć się także lubią i mają 
~u~o książr;:k; prawie wszyscy umieją czytać 
l pIsać, tylko, że pismo ich jest niezmiernie 
trudnem, gdyż j ęzyk chińs ki sk,j'ada się z krót
k~ch j ednozgłoskowych wyrazów (np. lang, 
king, ho, lu i t. d.), a do ich napisania nie 
używają, jak my, tych samych liter dla wszyst
~ich wyrazów, ale każdy wyraz oznacza się 
J edną osobną literą czyli znaki em. Takich 
znaków maj ą 80,000, a niektórzy utrzymują, 
że nawet 200,000; dla tego nikt nie Jest 
w stanie nauczyć si~ wszystkich tych znaków, 
lecz tylko pewnej ich częś ci : niewszyscy więc 
Chińczycy umieją czytać i pisać wszystko, ale 
prości ludzie uczą się tylko najpotrzebniej
szych dla nich znaków, ażeby umieć napisać, 
co dla nich potrzebne i czytać niektóre tylko 
łatwi ej sze ksią:żki, uczeni zaś znają także tru
dniejsze znaki i ksiażki . Nauka w Chinach 
wielce jest cenioną" i na każdy ur7.ąd trzeba 
zdać trudny egzamin; nie ma tam szlachty, 
ani chłopów, lecz ten llważa się za wyższego, 
kto więcej umie. Gubernatorowie, genera
łowie , wyżsi urzędni cy i ministrowie, zwani 
mandarynami, zdają naj trudniejsze egzamina 
i muszą najwięcej umieć. Byłoby to bardzo 
dobrem i rozumnem, gdyby Chińczycy starali 
si ę u zupełniać i rozwijać swoją naukę, ale 
właśnie, że oni trzymają się uporczywie swo
ich dawnych ksiąg, przed tysiącami lat napi
sanych i nie chcą nic w nich zmienić, ani 
wziąć od Europejczyków, którzy daleko wię
cej od Chińczyków umieją, choć daleko jJó
źniej uczyć s ię zaczęli. Dla tego naukę i cy
wilizacyą Chińczyków nazywamy nieruchomą, 
skamieniałą i zacofaną to jest, że chociaż ten 
pracowity naród wiele oddawna zrobiJ', ale już 
od wielu wieków zatrzymał się niejako i o ni
czem llowszem i lepsz6m słyszćć nie chce. 
Chińczycy głównie o to dbają, ażeby wszystko 
u nich było niezmienione tak samo, jak przed 
2 tysiącami lat i jeszcze dawniej. Starali się 
oni nawet odgrodzić od reszty ś wiata ogrom
nym, największym na ś wiecie murem, d~u
gości 300 mil, a na 25 stóp (12 1/ 2 łokci) wy
sokiD..!. Chińczycy wyznają: rozmaite religie: 

największa ich liczba trzyma się nauki mędrca 
Konfucyusza, który niewiele uczył o Bogu, 
najwięcej zaś o czci dla pamięci przodków, 
o poszanowaniu dla rodziców i posłuszeństwie 
dla zwierzchności; inni wyznają buddyzm, 
o którym mówiłem powyżej. Panuje nad nimi 
cesarz, który nazywa się Synem Nieba i ma 
władzę zupełną i nieograniczoną nad wszyst
kimi poddanymi . Karze cielesnej, do którei 
używane są trzciny bambusowe, podlegają 
wszyscy Chiń czycy-nawet ministrowie i ucze
ni. Stolicą państwa chińsk iego jest Pekin 
w północnych Chinach, ogromne miasto, 1i
czące 3 miliony mieszkańców. N a rysunku 
widzicie żołnierza chiński ego, w prostej odzie
ży i obwieszanego rozmaitego rodzaju bronią. 
Żołni erze ci niezbyt są waleczni, a broń mają 
starą i nie umieją z nią się obchodzić . W cza
sie bitwy wi ęcej krzyczą, niż walczą; dla tego 
nieliczne wojska europejskie z łatwością roz-
pędzają największe tłumy Chińczyków. . 
Chińczycy budują: sobie domy na.jczęś ciej 

drewniane, o śpiczastych lub wyg iętych da
chach; ściany zewnątrz i wewDi):trz zdobią 
malowidłami, ale chociaż farby mają wyborn e 
(sławny jest szczególniej czarny tusz chi ński), 
malować dobrze nie umieją i rysunki icb są 
niekształtne i śmieszne ; nadto nie rozumi eją 
tego, że im bardziej który przedmiot oddalony, 
tern wyda je si ę mniej zym, Lak, że na malo
widłach chińskich człowi ek bywa często wyż
szym od drzewa, a kaczka-takiej samej jak 
i dom wielkości . 'ren ostatni bh!d w rysunku 
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nazywa się brakif.'.ffi perspektywy. Na wyro
bach i obrazach chiński ch, oprócz ludzkich 
postaci, znajdujemy ptaki i dziwaczne zwie
rz ęta-smoki i t. p., straszydJ'a, których ni
gdzie na ś wi ecie niema. Powiadają, że ry
sunki chińskie, które widzimy na pudełkach 
od herbaty, parawanach, naczyniach porcela
nowych, wachlarza ch i t. d., dla tego są takie 
śmi eszne i niezgrabne, ż e Chińczycy te ro
boty powierzają dzieciom; obrazy zaś malarzy 
chiński ch są czasem wcale dobre. Obyczaje 
Chińczyków są także ni eco dziwaczne: j edzą 
bez nożów i widelców-pa,łeczkami z ko' ei sło
niowej; . serwet używaj f): papierowyeh; jadaj ą 
różne obrzydliwe dla nas rzeczy, jak np. psy 
i gniazda j askółek, które za bardzo wielki 
przysmak uchodz~. Muzykę mają niezno śną 
i ba,taś liwą: im więcej pisku i h ałasu, tern 
lepszą jest muzyka, według ich zdania. Mają. 
także i przedstawienia teatralne, ale ni esrna
czne. .Różne święta obchodzą hałaśliwi e: 
jedno ś więto np. na wiosnę obr·hodzi się na 
uczczenie rolni ctwa: wtedy sam cesarz orze 
pługiem i zasiewa garś ć zboża, na znak, że 
rolnictwo jest naj zacowniejazem zaj ęciem 
i dla dania przykład u wszystkim poddanym. 
Obwożą przytem po polu ogromną krowę 
't porcelany, któri): następnie rozbijaj ą; z kro
wy wypadają małe porcelanowe krówki, które 
rozdaj ą ludowi. W inne znowu świ ęto urzą
dzają powszechnf): iluminacyą, zapalając w każ
dym domu mnóstwo latarni z kolorowego pa
pieru. 

Obrazek piqty. 

Wieża porcelanowa \V Nankinie. 
Osobli\ szy Len gmach znajdował s i ę w mie

ście cbińskióm Jankinie, ale teraz już ni e 
istniej e, gdyż został zniszczony przed kilkoma 
laty przez Francuzów, którzy prowadzili wte
dy wojnę z Chin ami. Wieża miała blizko 
200 stóp czyli 100 łokci wysokości i zbudo
wana była w kształde ośmioboku z drzewa, 
kolorowych cegieł i porcelana. Miała 9 pi ę tr 

(na rysunku jest tylko 5), z których każde za
w i erało wewnątrz :wi ątynię z figurami bóstw 
i bogatelni malowidłami . Pomiędzy pi ętJ 'ami 
był.y dachy, pokryte ni ebieską porcelaną, 
każdy z dwoma miedzianymi dzwonami po bo
kach. N a szczycie umieszczoną była ogromna 
dota kula. 
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Obrazel~ szósty. 

Swiąłynia W Ellorze. 
Zwaliska świ:J:tyni. przedstawione na ry

sunku, znajdują się w Indyach, na wybrzeżu 
Koromandelskiem. Ogromne skały granitowe, 
rozciągaj ące si ę przesz,to na milę długości, zo
stały wydrążone i oeiosane tak, że w ich wnę
trzu znajduje się mnóstwo jaskiń, kaplic, ku
rytarzy i świątyń . Dotychczas odkryto 13 du
żych świątyń, otoczonych obszernemi podwó
rzami. 'raka robota jest zdumiewającą: mu
siały ją wykonać chyba ca~e miliony Judzi i to 
w przeciągu, co najmniej, lat kilkuset. Po
danie ludowe utrzymuje, że tej pracy dokonały 
złe duchy w ciągu nocy, która trwała sześć 

I miesięcy, gdy zaś kogut zapiał, spłoszone 
duchy porzuciły robotę i dla tego wiele rzeczy 
pozostfJ,ło niedokończonych. W ogromnych 
tych budowlach niewszysLko jest pięknem: 
wielkie słupy czyli kolumny i olbrzymie ze 
skał wykute figury lwów i innych zwierząt, 
a także posągi bogów (z których jeden przed
stawiony na rysunku), są grubej roboty, często 
dziwaczne i śmieszne - podobne są raczej do 
niezgrabnych robót egipskich, niźli do pię
knych prac starożytnych Greków, jeżeli przy
pomnicie sobie to, co powyżej mówiliśmy 
o jednych i drugich. 

Streszczenie i Pytania 
Z Tablicy Pilltllastej. 

Wstęp. 
Gdzie leż} Azya i jakie ważniejsze kraje zawiera? 

Jaki ma klimat? Jaki grunt? Płody. Ludność. 
Azyi: jej liczba, kolor sk6ry, języki i religie. 

Obl'azek L Gdzie leżą Indye i jak się dzielą? 
Rzeki. Klimat. Grunt. PIody. Ludność, jej liczba; 
powierzchowność i charakter Indus6w. Religie. 
Bramanizm. Gł6wne i podrzędne bóstwa. Litość 
dla zwierząt. Okrutne obrzędy. Przepisy czystości. 
Kasty indyjskie. Bramini . Wedy. Rozmyślania 
bramin6w. Woj ownicy, rzemicślnicy, rolnicy. Pa
ryasy. Nauki u braminów. Buddyzm; kto zalożył 
tę religię i czego naucza? Liczba buddystów, kaplani 
buddyjscy. Do kogo należą Indye? W plyw Angli
k6wi trudności, jakie napotyka. Dolina Kaszemirskaj 
z czego słynie? Państewka udzielno. H,adżowie. 

Sloń, gdzie żyje i jak wygląda? Jaki z niego uży-' 
tek? J uzda na sloniu. Kornak. Słonie na wojuie. 
Zręczność slonia. ' Polowanie na slonie. C7.em się 

sloń żywi i jak długo żyje? Szczegółowe objaśnienie 
rysunku. Kalian (mn'gil) i opium. 

Obrazek 11, Jak wygląda tygrys? Dzikość 
i krwiożer<lzość tygrysa. Jak się bronią mieszkańcy 
od tygrysa? Jak odbywają się obławy na tygrysy? 

Obmzek lU. Jak wygląda nosorożec i dlaczego 
tak się nazywa? Czem się żywi i dla czego jest nie
bezpieczny? Polowanie na nosorożca. Użytek z jego 
mięsa i sk6ry . 

Obrazek IV. Gdzie leżą Chiny? Grunt i klimat. 
Morze. Stosunki z Europejczykami. .Anglicy i opium. 
Ludność Chin; j ćj liczba. Powierzchowność i ubi6r 
Chińczykaw. Figurki przedstawiające Chińczyków. 
Czy są oni w istocie tak śmieszni? Zalety Chińczy
ków. Ich wynalazki i wyroby. Herbata. Cywili
zacya,i nauka Chińczyk6w. Pismo chińskie. Egza
mina. Mandaryni. W czem gl6wnie błądzą Chiń
czycy? Nieruchomość i zacofanie cywilizacyi chiń
skiej. Mul' chiński. Rząd. Kara cielesna. Stolica. 
Żolnierze chińscy. Domy. Malowidłaj w czem są. 
niedokładne i co nazywa się brakiem perspektywy? 
Obyczaje chińskie: jedzeniej muzyka; teatra; święto 
rolnictwa i święto latarni. 

Obmze7c V. ,Gdzie by la wieża porcelanowa, 
kiedy została zniszczoną. i jak byla zbudowaną? 

Obrazek VI. Gdzie znajdowaŁy się świątynie 

E llOl'y i dlaczego są godne podziwienia? Podanie 
ludowe. Porównanie z budowlami egipskiemi. 

XH, 



, 

A m e ryk a. 

'''stęp· 

meryka jest to druga masa lądu 
stałego na kuli .ziemskiej; zowią 
ją także Nowym Swiatem dla ró-

żnicy od r;ierwszej masy lądu . (Europy 
z AZJą i Afryką), zwanej Starym Swiatem. 
Owe bowiem trzy części świata są ~z.nane 
od niepamiętnych czasów; Ameryka zaś 
była zupełnie nieznaną Europejczykom do 
1492 roku, gdy wielki mąż nieśmiertelnej 
slawy, imieniem Krzysztof Kolumb, rodem 
W~och, lecz zostający w s~użbie króla hiszpań
skiego, nauką i rozmyślaniem doszed,ł do prze
konania, że być nie może, ażeby na kuli ziem
skiej nie znajdowało się więcej lądu nad znane 
już trzy części świ ata. Oznaczył więc poło
żenie niezuanego l ądu i z tak niezachwianą 
wiarą starał się o pomoc różnych królów do 
odkrycia nowego świata, że wreszcie król 
hiszpański da~ mu kilka okrętów, z którymi 
pu' ciwszy się na morze, przybił do wyspy 
zwanej Guanahani albo San Salwador (co 
Imaczy WYllpa Zbawiciela), leżącej u brzegów 
Ameryki Srodkowej, a potelU odkryl takie 
inne wyspy i m:ęść stałego lądu. Po nim inni 
żeglarze dokończyli odkrycia Ameryki. Euro
pejczycy, szczególniej Hiszpanie i PortugaJ
czycy, rzucili się do nieznanych krajów, zkąd 
wywozili wiele złota i drogich produktów. Ko
lumb, niesprawiedliwie spotwarzany i prze
śladowany, jak to zwykle z wielkimi ludźmi 
bywa, umar~ w 1506 roku. Od jego imienia 
nazwano Kolumbią Jzę' ć tylko środkową no
wego lądu; ca~a zaś nowa część świata otrzy
ma~a nazwę od późniejszego podróżnika wło
skiego Ameryga Vespuzzi. 

Ameryka sk,tada się z dwóch części-Ame
ryki pMnocnej i południowej, połączonych 
wązkim, zaledwie 6 mil szerokości maiącym 
pasem ziemi, zwanym przesmykiem czyli mię
dzymorzem Panama. Żadna inna część świa
ta nie ma takiej dŁugości, jak Ameryka: roz
ciąga si ę ona na 1500 mil pomiędzy dwoma 
oceanami: Atlant.yckim od wschodu i Wiel
kim od Zachod.u. Na północnym i na południo-

wym krańcach ziemi, zwanych biegunami, 
jest najzimniej: do samych biegunów wpraw-
07.ie ludzie nie mogli dotychczas dopłynąć, 
ale już niL paręset mil przed każdym biegunem 
morz !') 7.awaloU13 jest lodowemi górami i przy
tem bliżej bieguna południowego jest jeszcze 
zimniej, niż u bieguna północnego, tak, że do 
tego ostatniego ludzie bliżej dotarli, niż do 
pierwszego. A.meryka rozciąga się od jedne
go bieguna do drugiego, a więc ma wszystkie 
klimaty, jakie tylko mi. ziemi istnieją: im da
lćj od bieguna północnego na południe i od 
pofudniowego na pAl'noc, tem cieplejszym jest 
klimat, a w środkd znu:Jduje się pas gorą;cy. 
Rozmaite więc są roślinnę i zwierzęce pfody 
A.meryki. Szczególniej drzewa i rośliny są 
bardzo liczne, wspaniałe i pożyteczne. Karto
fle, kukurydza i tytuń pochodzą; z Ameryki. 
Rosną tu także pieprz, zwany angielskim, wa
nilIa, używana dla zapachu, do ciast i cze
kolady, drzewo czekoladowe (kakao), drzewo 
mahoniowe, i rozmaite palmy (np. sagowa, 
której ośrodek daje sago). Inne rośliny 
pożyteczne jak kawę, trzcinę cukrową, ba
wełnę, banany i t. d., sprowadzili do A.meryki 
Europejczycy. Mnóstwo jei:it lasów nieprzy
stępnych, dziewi czych (patrz pod Tabl. I. 
Obntz. 3). Zwierząt odrębnych sobie tylko 
W!faściwych Ameryka ma.~o posiada: na pół
nocy są bawoły, bobry i niedźwiedzie, w środ
kowej i po~udniowej zamiast wielbląda jest 
lama (zob. Tabl. 1. Obr. 7), zamiast tygrysa
niewielki jaguar; małp na południu ogromne 
mnóstwo. Ptaków, gadów i owadów nie
zmiernie dużo: papugi w najpięknieiszych ko
lorach, kolibry (malutkie różnokolorowe ptasz
ki, niewiększe od chrabąszcza, które tak są 
piękne, że kobiety noszą je za ozdobę, jako 
kolczyki), kajman- wielka jaBzcznrka rzeczna 
podobna do afrykańskiego krokodyla, żółwie 
szyldkretowe (ze skorupy których wyrabiają. 
grzebienie i inne rzeczy), termity-owady bu
dujące sobie domy, jak mrówki, tylko że da
leko większe i. t. d. iezmierne mnóstwo 
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różnych gatunków pcheł, much i komar0w 
(moskity) nie dają ludziom spokoju ani w dzień, 
ani w no cy. Przez całą długość Ameryki 
przechodzi pasmo wyeokich gór, zwane Kordy
lierami albo Andami: najdłuższy to na ś wiecie 
łańcuch gór, rozc i ągający si ę na 1900 mil. 
Znajdują się w tych górach rozmaite kruszcze, 
złoto, srebro i drogie kamienie (dyamenty 
w Brazylii, w Ameryce południowej). Mnóstwo 
tam rzek ogromnych; z tych największa 
w Ameryce południowej nazywa si ę Maranon 
albo Amazonka i ma 700 mil długości-naj
większa to rzeka na świecie; w Ameryce pół
nocnej największe rzeki są Misisipi i Misuri. 
Poni eważ, jak powiedz ia,łem, Ameryka została 
odkrytą i zdobytą przez Europejczyków, przeto 
wszystkie w niej zawieraj ące si ę kraj e albo 
i teraz jeszcze należą do państw europejski ch, 
albo stanowią niezależne pań stwa, założone 
przez Europejczyków, które potem oderwały 
si ę od Europy i nie chciały słuchać swoich 
rządów, woląc miM swój własny. Tak w Ame
ryce północnej znajdują się: Grenlandya, na
l eżąca do Danii (kraju na północ od Niemie~, 
o którym nie mówili śmy w opisie Europy dla 
tego, że mało co tam jest ciekawego), obszerne 

. kraj e do Anglii należące (najważniejszy 
z nich-Kanada) , a reszta stanowi dwa ogro
mne państwa, zwane rzecząpospolitą Stanów 
Zjedno czonych, o której jeszcze b ę dzi emy mó
wili poniżąj i rzecząpospolitą Meksykańs ką. 
W Ameryce środkowej i południowej znajduje 
się mnóstwo małych państw, dawni ej pl?,eZ 
Hiszpanów zdobytych, które później także 
oderwały si ę od Hiszpanii i są także republi
kami czy li rzeczami -pospoli teru i (waż niej sze 
z nich są : Kolumbia, Peru, Chili); jedno tylko 
jest tu (na północy Ameryki południowej), ce
sarstwo Brazylijskie, które oderwało si ę od 
Portugalii. Anglicy, Hi szpanie, Francuzi i Ho
lendrzy mają jeszcze tu i owdzie posiad ,rości 
swoje w Ameryce środkowej i na wyspach, 

Obrazek 

z których najpiękniejsze i najbogatsze leżą na 
wscbydzie, pomiędzy Ameryką pótnocną i po
łudnIOwą, zwane Antyllami albo też Indyami 
Zachodniemi, a to dlatego, że Kolumb, który 
te wyspy najpierw odkrył, mniemał, że to dal
szy ciąg Indyi Wschodnich, czyli azyatyckich. 
Z ~ysp tych największa i najpiękniejsza Kuba, 
maJ ąca przeszło milion mieszkańców, należy 
jeszcze do Hiszpanii. Rodzi wyborną kawę 
i tytuń: najlepsze i najdroższe cygara hawań
skie nazywają się tak od Hawanny, głównego 
~iasta. Kuby .. ])0 Anglików należą, między 
IUneml: JamaJka, zkąd wywożą słynny arak 
(rum jamaJski-wódka pędzona z trzciny cu
b'owej), i Tabago, gdzie Europejczycy naj
pierwej poznali nieznany przed odkryciem 
Ameryki tytuń, od te j wyspy we wszystkich 
prawie j ęzykach europejskich nazwany (tabak, 
zkącl tabaka). Ludności w Ameryce rachują 
oko~o 85 milionów. Naj większą ich część sta
nowią potomkowie E uropejczyków, którzy 
wyznają wszystki e te same rozmaite religie 
i mówią tymiż językami, co ich przodkowie 
europejscy: dla tego np. w Ameryce Północ
nej (oprócz Meksyku) najwięcej mówia po 
angielsku, w Meksyku i w calej Ame~'yce 
środkowej i południow6j panuje język hisz
pański, oprócz Brazylii, gdzie mówią po por
tugalsku. Krajowcy (Indyanie) mówią roz
maitymi własnymi językami, których jest 
wielkie mnóstwo, tak, że często w każdej osa
dzie lub wiosce indyjskiej używany jest inny 
j ęzyk , ni epodobny do sąsi ednich. Protestan
tów najwięcej w Ameryce północnej , katoli
ków- w południowej. Oprócz tych potomków 
Europejczyków, w Ameryce żyją jeszcze reszt
ki dawnych mi eszkańców Ameryki, do któ
rych nal eża,ta ona przed odkryciem Kolumba: 
ci są koloru miedzianego, czerwonego lub bru
natnego; dużo także jest czarnych Murzynów, 
których dawni6j sprowadzano do Ameryki, 
jako niewolników (Ob. przy TabJ. XIII). 

. 
plerw-szy. 

I n d y a n i e. 
W skutek tej samej pomyłki, przez którą 

Antylle nazwano Indyami Zachodniemi, jak to 
powyżej powiedzia,tem, wszystkich także da-

wnych mieszkańcó.w Amer~ki nazywają do
tyChczas Indyanaml; prawdZIwych zaś Indyan 
czyli mieszkańców Iudyi Wschodnich azya-

tyckich, dla różnicy, jak wiecie, nazywal iśmy 
Indusami. Indyanie amerykańscy s'e koloru 
miedziano - czerwonego, jaśniejszego i cie
mniejszego w rozmaitych odcieniach, ~latego 
nazywają ich także cZE\r'iVonoskóryml albo 
prosto Czerwonemi Skórami. Oczy mają 
czarne i nieco ukośne, włosy długie i czarne, 
ale tylko na głowie, gdyż wąsy i brody al~o 
im wcale nie rosna, albo są bardzo rzadkIe; 
z esztą są dobrze zb"udowani, ksztal'tni i sil ni . 
Stroją si ę, jak to widzicie na obTazku, w. pióra 
na głowie, paciorki, bransolety l kolczykI; ~a
lują sobie na skórze czerwoną farbą rozmaite 
rysunki; dziksze zaś plemiona noszą także 
różne ozdoby przeciągnięte przez n~z.drza 
i wargi i zdobią całe ciało wykłuwanym ! l po
tem farbą nacieranymi rysunkami, które już 
na całe życie pozostają: bolesna ta operacya 
nazywa się tat~o.wanie~ . W ~iep lej ~zych 
krajach Ameryk! l ~ ogole w. leCI~, dZl.k~ze 
plemiona Indyan me noszą zadneJ odzlezy; 
większość ich jednak nauczyła się od Euro
pejczyków nosić sukienne spodni ~ i bi~łe l~b 
czerwone kołdry zamiast płaszczow; uzywaJą 
także na odzież skór bawolich i niedźwiedzich, 
a na nogach noszą trzewiki ze skóry jeleniej 
zwane mokassinami. 

Rolnictwem trudnić się nie lubią, lecz zaj
mują się raczej pol~wani ell1 i ryb?łóws~we!tl. 
Wierzą w Boga, ktorego nazywają WIelkIm 
Duchem i są bardzo zabobonni; wielu przyj ęło 
już wiarę cbrześci ańską. Są małomówni, 
smutnego usposobienia i spok~jni , . . ale .n~ 
wojuie okrutni. Są bardzo przebIeglI I CZUJ~I, 
jak Beduini (patrz pod Tabl. XIV) . Lubią 
tytuń, który paJ f! z krótkich fajeczek i wódkę , 
którą pić nauczyli si ę od Europejczyków. Da-
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wniej, przed K01umbem, ca,ta Ameryka nale -
żała do Indyan: były tam nawet potężne 
państwa, j ak w ~~eksyku. i. w Peru.. Teraz 
liczba ich coraz Się zmmeJsza, gdyz Euro
pej czycy, szczególniej Anglicy w Ameryce 
północnej, nielito,ściw!e ich t~pią,. a nawet 
tych Indyan, z ktorynll pozorme żYJ.ą w zgo
dzie, p ozbawiają ci ągle ziemi, o zukUH ~ ban
dlu, spajają wódką i niszczą chorobamI, któ
remi ich zarazili, jak np. ospą . W Stanach 
Zj ednoczonychj est teraz niewięcej, jak 300,000 
Indyan; w Meksy~l1 , Ąmeryce ś ~·o dkow.ej i ~o
łudnio . licza ICh Jeszcze klika mIhonow 
i nie tak teraz" tępią: dla tego tam Indyanie 
przyjęli po wi ększej części cywiliza~yą. i oby
czaje europejskie, choć zachowa~y SIę .Jeszcze 
i plemiona dzikie, a nawet lu~ożercze . W S~a
nach Zjednoczonych Indyame zapewne nI e
zadługo zupe~nie zni kną, c.iemi ęże?-i pr~ez 
Europejczyków. Dlatego mema mc dZIW
nego, że nienawidzą oni "białych" .. i. oddaj~c 
wet za wet, często prowadzą z mml srogIe 
wojny, mordując wszystkich i .paląc wszystko 
bez litości. Maj ą szczególny l. okrut~y. zwy: 
czaj zdzierać pojmanemu ll"l.eprzYJaclelowl 
skórę z głowy razem z włosamI, co nazywa 
się skalpowaniem. N aj części~j oskalpowany 
człowiek umi era; niektórzy Jednak wy trzy: 
muja tę dzika operacJą. Zdartą skórf( c.zylI 
skalp przecho;uj ą u ~iebie :" nami~ta~h, ja.ko 
pami ątkę czynu, kt?rym .Sl ę pySZD1 ~ : lm WIę
cej kto może okazac takich skaJp?w, ten za 
m ężniejszego bywa uważanym pomIędzy: s~o 
imi i często obierany za to wodzelil plemlellla. 
Na rysunku widzicie jeden taki skalp przybity 
do drzewa. 

Obrazek d rugi. 

G a u c z o s. 
W Ameryce połu.dnio:wej,. w sam~m .iej 

środku, rozciągają SIę mezmlerzone r?wm~y 
czyli stepy, trawą poro,słe , zwane po ~Isz~a~
sku pampas. Mieszkaney tych stepow zYJf! 
w pojedyńczo rozsianych cbatkach z g1ll1J: 
ulepionycb; nazywają ich gauczosamt. Są om 

Nauka o rzeczach. Częśó m. 

pocho~zeni~ .hiszpań~kiego ~lb.o indyj~kieg?, 
wyznaJ!'!: religIą k~toh cką l J?10WI~ p.o bISZpl!n
sku. Zyja jedym e wodą I wołowll1ą , Horą 
zdobywają, pol ując na . dzikie woły .. Jeżdż~ 
dzi elnie konno, a polUją bez żadneJ ?roD.1, 
z dług.im rzemieni em zwanym lasso , Jak to 
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widzicie na rysunku. Lasso ma na końcu 
żelazne lub mosiężne kółko, przy pomocy któ
rego gauczos robi.stryczek i p ędząc na koniu, 
okręca go szybko około głowy; gdy zaś doj
rzy wołu, zbliża się i zarzuca mu na szyj'il 
lasso, z dziwną zręcznością, taK, że nigdy 
prawie nie chybia; pocz6m koń z siłą odskakuje 
na stronę, tak, że pojmany wół upada na zie
mię i wtedy go gauczos zabija. 'l'ym samym 
stryczkiem łowią gauczosowie także i dzikie 
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bnie, tabunami pasące się w pampasacb. 
Pojmawszy konia, gauczos wskakuje mu za
raz na grzbiet z dziwną zr~cznością i śmiało
ścią; koń rzuca się wściekle, wierzga, unosi, 
ale gauczos na to nie zważa i trzyma się, jak 
przykuty, tak, że wreszcie koń zmęczony daje 
się powodować i od tego r.zasu już można na 
nim jeździć. Niekiedy gallczosowie używają 
swego stryczka i na ludzi, gdyż niektórzy 
z nich trudnią się rabunkiem. 

.. Obrazek trzeci. 
E s k i m os. 

W zimnych \ krajach na krańcu Ameryki 
północnej, jak np. we wzmiankowanej już po
wyżej Grenlandyi, i sąsiednim lodowym Szpic
bergu, mieszka odrębne plemię Eskimosów, 
malo podobne do reszty Indyan amerykań
skich, Kraj to zimny i smutny, większą część 
roku pokryty śniegiem, otoczony górami lodo
wemi, piętrzącemi si ę na morzu przy brze
gach. Nie ma tam ani drzew, ani trawy, ani 
zboża, a ze zwierząt tylko renifer, pies, dzik~ 
niedźwiedź bii1~y i morskie zwierzęta--foki 
i wieloryby. Zycie Eskimosów nędzne i smu
tne. Eskimosy są. ma~ego w7.rostu, mają 
drobne ręce i nogi, twarz płaską, oczy ma~e, 
nos spłaszczony i długie uszy. Ubieraj ą s i ę, 
jak to widzicie na rysunku, w odzież całkiem 
futrzaną, ze skór reniferowych lub niedźwie
dzich, włosem na wierzch, uszytą. ::Mieszkają 
w chatach, ze śn i egu ulepionyeh albo w pod
ziemnycb lepiankach. Trudnif); się polowa
niem i rybołóstwem; jAdzą ryby, naiczęś ci ej 
surowe i tłuszcz czyli tran wielorybi. Reni
fery żyją dziko; Eskimosy polują na nie, lecz 
nie przyswoili tego zwierzęcia, jak Lapoń
czycy. Pomimo tak lichego życia, Eskimosy 
są bardzo wesołego usposobienia i kochają 

swoją ojczyznę, tak, że gdzieindziej wyżyć 
długo nie mogą i prędko umierają. Jest to 
lud Łagodny i spokojny, ale ograniczony: na
wet o Bogu mają bardzo słabe wyobrażenie, 
a oświaty nie mają prawie żadnej. Niektórzy 
z nich od Duńczyków przyj~li wiarę chrze
ściańską, i cokolwiek wykształcenia. 

J ak daleko rozciągają się Grenlandya i Szpic
berg-niewiadomo, gdyż dla wielkiego zimna 
itgór lodowych, nikt tam do tać się nie zdo
łaJ. Próbowali jednak i próbują teraz żegl a
rze, szczególniej angielscy, niemi eccy i szwedz
cy, zbad.ać , co tam jes t dalej i zbliżyć s i ę do 
bieguna pól'nocnego. Wyprawa taka trwa 
zwykle lat kilka i jest bardzo niebezpieczną: 
góry lodowe otaczają często okręt i albo go 
gruchoczą, albo tak żamylmją, że ruszyć się 
nie może i ludzie, po wyczerpaniu zapasów 
żywności i wody, które z sobą przywieźli, n:u
szą ginąć z głodu. Wielu jnż żeglarzy taklIn 
sposobem zginęło , a że nie z próżnej cieka
wości, lecz dla nauki narażali si ę na takie 
niebE'zpieczeństwa - należy się więc im pa
mięć i wdzięczność. 
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Obrazki 
. 
1 cz-w-arty 

Waszyngton i Franklin (Stany Zjednoczone). 
Ogromna r~eczposp~lit~, zwa?-a Stanami 

Zjednoczonym~ A~erykl połnocneJ? p~'zed :0-
kiem 1776 me Istmała wcale: Ziemie, ktore 
ją składają, należały do ~nglik6~, którzy je 
zaj ęli niebawem po odkrycIU. Gdy J~dnak rzą~ 
angielski zaczął n~kladać ,,:ys?kIe pO?at~l 
i innymi sposobami o~azyw:a? mes~rawIedl~: 
wość dla swoich posladłosCl czylI kolonu 
w Ameryce, wtedy (1774. ro~u), n;tieszkańcl 
tych posiadłości wypOWI edZielI :V?Jn.ę AngIt
kom, a już w 177ę rok.u ogłOSIlI, ze od~~
wają si ę od Anglii I samI sob}! chcą rz ądzl.c: 
Nie obrali jednak żadnego krola, lecz urządzllt 
13 małych rzeczypospolitych, zwanych sta
nami, z których bżdą rządz~1i jei. obywat.ele, 
a wszystkie razem poł'ączyły SIę w J edną. \>\: l ęk
szą rzeczpospolitą pod Jednym naczelniklem, 
zwanym prezydentem, którego na c~tery lata 
wybierają wszyscy obywatele. WOJ~a tego 
llowego państw~ z Angli.ą toczył~ Się 9 ~at 
i wreszcie zakonczyła Si ę uznamem Stano w 
Zjednoczonych. Z Europy przyb~wały n.a 
pomoc koloniom ~,ojska fr~ncuzkte I oc~otm: 
cy z różnych kraJow, pOllllędzy ~t6ryml. bylI 
dwaj słynni Polacy: Tadeusz .KośCl.uszko I Ka
zimierz Pulaski zabity w Jednej potyczce. 
Od tego czas u, pr7.ez sto lat zaledwie,. Stany 
Zjednoczone ogromJ?-ie wzy?sły" tak, .ze ter~z 
liczą już 38 stanów I 37 mlhon~w mIe~zkaJ?-
ców. Liczba ta powlęks7.a S!ę c~dzIe~llle 
przybywającymi z Europy osadmkailll, kt?l'zJ: 
tam wyżyć nie mogą, a w Ameryee ZIemi 
jeszcze dużo · i każdy, kto chce pra:cować, 
chleb sobie znajdzie.. Przy~y~zó'Y. t~klch na
zywają emigrantamI. ~aJ\~lęceJ 1C.~1 pr~y
bywa do Ameryki z Niemlec I z Ar:gliI. Nie
którzy nie umiej ą ~ob~e .dać .rady l albo wp~~ 
dają w ręce oszu~tow I c~erplą nędzę,. lub t~~ 
coprędzej wracają do Europ}. 'Yl ęk~zosc 
mieszkańców jest poc~odzema ,anglelskIe~o, 
ale jest tu dużo także l potomkow wszystkl,ch 
innych narodowości, gdyż. w Ameryce m.kt 
o to nie pyta, jakiego kto Jest pochodzema) 
jakiej wiary i języka i każder~lU :w?lno ~rzyma? 
się swoic.h. Na tablicy WidZICie WizerunkI 
dwóch mężów, których najwięcej czczą: oby-

watele Stanów Zjednoczonych, gdyż o.ni n~j
bardziej przyczynili się do wywalczema. me
podlegJ'ości: jeden-Jerzy Waszyngton był ge
neralem w czasie wojny o niepodległo~ć, 
a pot~m pierwszyn;t prezyd.ent~m StaD?W 
Zjednoczonych; drugi - Bemamm ~rankhn, 
poczatkowo był zecerem w drukarnI, a po
tem "własną pracą zostal mężem. uczon:ym 
i powszechnie szanowany~; starał S l~ on ~1:J:
gle o pomoc dla rodakow w czasie wOjny 
i należał do tych, którzy urządzili nowe pań
stwo i napisali dla ni ego prawa. . T~n sam 
Frankl in wynal azł konduktory czylI pIOruno
chrony, śc. i ą.gające pioruny do ziemi, ażeby 
uie szkodziły budynkom. W naszych .czasac~, 
w Stanach Zjednoczonych to czyła SIę takze 
wielka wojna domowa, to jest samych oby
wateli z obywatelami-jedny?h s~anó.w,z. dl:U
o'imi a to z tego powodu, że Jedm zmeslI me
~ol ę' Murzynów, których różnymi c~asy d.uż? 
do Stanów sprowadzono, drudzy zas chCielI, 
żeby niewola trwała i nadal. Wojna trwała 
od 1860 do 1864 roku i zakończyła się zwy
cięztwem tych, którzy chcieli oswobodze;tia 
Murzynów. Ó wczesny p~ezy.dent. Stanow, 
który najwi ęcej do obalema ruewoh przyczy
nił si ę, został wkrótce przez Wl:OgoW za to 
zabity; wielki ten mąż nazywa~ Się Abraha,~ 
LinkoIn. Po uspokojeniu wOjny domowej, 
Stany Zjednoczone znowu się wzmogły: han
del, fabryki i szkoly są: tam na wysokim sto
pniu. Anglicy ni e lubią:. obywateli S~anó:v 
i nazywają ich JankesamI. UtrzymuJ ą, ze 
Jankesy są pijacy i .. k~ótliwi,. o byl~ C? kłócą 
się lub nawet ZabIjają ~ plst~letow l l:ewo.l~ 
werów, które mają w kleSZen!; . ~ takze, ,IZ 
dbają tylko o pieniądze, są. OSZUS~l l szach~!\'Je. 
Prawda to, że są tam ludZie, maj ący powyzsze 
wady, ale są takż~ posia~ający w!elkie z~let~; 
pracowitość, z,amlłowa!ue naukl, n?ZcI.wOSC 
i dobroczynnosć. Kraj to bogaty, plemęd~y 
ma dużo, dla tego wszystko tam koszt~Je 
drogo, ale za to łatwo i zarobić dużo p i el:llę 
dzy, a wyroby i towary doskonałe .. Ko.ble~y 
w Stanach Zjednoczonych często zaJmuJ!!: SH~ 
tern samem, co mężczyzni: prowadzą: handel, 



rzemiosła, bywają lekarzami, adwokatami, na
wet ksi ężmi i chcą być we wszystkim równe 
mę7.czyznom. rrakie porównanie nazywa się 
emancypacya. Stolicą Stanów, gdzie mies:tka 
prezydent i zbiera się parlament czyli kon
gres, jest niewielkie miaiito Waszyngton, od 
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owego zasłużonego męża nazwane. Sa tam 
jednak i większe miasta, liczące po kilkakroć 
sto tysięcy mieszkańców i po milionie, jak 
Nowy Jork, Filadelfia, Baltimora, Nowy Or
lean, San Francisco. To ostatnie miasto leży 
w Stanie Kalifornii, słynnym z kopalni złota. 

Obrazek szósty. 

Grzechotnik. 
Jadowity ten wąż, żyjący w lasach Ameryki, 

należy do naj niebezpieczniejszych gadów. 
Długości ma od 6 do 8 stóp (3 do 4: łokci), 
a gruby jest jak ramię ludzkie. Kolor skóry 
szary w czarne i brunatne plamy; na końcu 
ogona ma rząd rogowych łusek, który wydają 
odgłos podobny do klektania drewnianej 
grzechotki, ztąd i nazwa węża . Zdaje się, 
jakby natura dała tej gadzinie ów przyrząd 
ostrzegający ojej zbliżaniu si ę, gdyż grze
chotki wydają odgłos 1,:1 każdem jej porusze
niem. Hacz:ykowate zęby grzechotnika mają 
wąziutkie dołki, którymi, po ukąszeniu, spły
wa do rany iad, mieszczący się pod zębami 
w małym pęcherzyku; dostaje się on do krwi 
człowieka lub zwierzęcia i prawie zawsze za-

Obrazek 

bija: Grzechotnik jest powolny i ociężały; 
ŻyWI się myszami, wiewiórkami i małymi 
ptaszkami, których nie pożera żywcem, lecz 
zabija pierwiej jadem i czeka spokojnie, do · 
'póki nie zdechną. N a cdowieka rzuca się 
tylko ;::.adeptany lub podrażniony; przybiera 
wtedy postać sprężyny od zegarka, z ogonem 
w środku i podniesioną do · góry głową, jak 
widzicie to na obrazku. Mówią, te grzecho
tnik rzuca się t.ylko wtedy, gdy pewnym jest, 
że ofiary swoj ej dosięgnie. Powiadają także, 
że ta obrzyd~a gadzina czaruje swoim wzro
kiem małe ptaszki, wpatrując się w nie długo, 
aż nakoniec ptaszki, pod wp~ywem tego wzro
ku, same zbliżają się do węża i wpadają w jego 
paszczę; ale to niewiadomu, czy prawda. 

siód:rny. 

W i e l o r y b. 
Nie jest to bynajmniej ryba, choć się tak 

nazywa, ale ogromne morskie zwierzę ssące; 
małe wieloryby rodzą się żywe i karmią się 
mlekiem matki, podobnie jak np. cielęta. 
Wieloryb żyje w zimnych krajach, w półno
cnym i południowym Oceanie Lodowatym, 
o których już wspominaliśmy. W cieplojszych 
stronach, a mianowicie około wysp Australii, 
trafiają się także wieloryby, ale znacznie 
mniejsze. Jest to największe ze wszystkich 
zwierząt morskich: długości ma od 50 do 70 

I stóp (25 do 35 łokci), grubości zaś-od 30 do 
40 stóp (15 do 20 łokci). Ogon wieloryba 
ma tylko około 3 łokci długości, ale od 9 do 
13 łokci szerokości: jest to straszna broń, 
gdyż jedno uderzenie tego ogona, przy nie
zmiernej sile zwierzęcia, może zatopić wielką 
łódź . W otwartej paszczy wieloryba: wy
bornie mogłaby się pomieścić duża łódź z kil
kudziesięciu ludźmi. Przez nozdrza wyrzuca 
on do górJ, niby fontannę, słupy wody. Oczy 
ma nadzwyczajnie małe, niewiększe od woło-

wych. Wieloryb jest bardzo lękliwy, a przy 
takim ogromie, niebardzo szybko się porusza, 
z czego korzystają ludzie. Dla polowania na 
wieloryby pr7,ybywa corocznie mnóstwo okrę 
tów do północnych brzegów Ameryki: dla 
tego wyniszczono bardzo te zwierzęta i coraz 
to mniej ich już napotykają . Zabijają wielo
ryba ogromnym bakiem żelaznym, zwanym 
harpuną; największa przy tem potrzebna jest 
ostrożność, ażeby zwierzę ogonem swym nie 
zatopiło łódki, albo, będąc ranne, nie pocią
gnęło za sobą łowców na dno morza. Ranny 
bowiem wieloryb uchodzi na dno morskie 
i tam żyć przestaje, poczem woda wyrzuca go 
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na powierzchnią: wtedy przyciągają go do 
okrętu , rąbią na sztuki i po kawaŁku wciągają 
na okręt. Mięso wieloryba niesmaczne; głó
wnie zabijają go dla tłuszczu czyli tranu, 
którego jedno zwierzę daje czasem do 100 
beczek, a także dla znanych sprężystych prę
tów, które nazywają fiszbinem albo (niewła
ściwie) w~ami wieloryba i używają do rogó
wek, parasoli i innych wyrobów. Pręty te 
znajdują się w paszczy wieloryba u góry 
i u dołu zamiast zębów, jak to macie na ry
sunku, gdzie z wieloryba widać tylko ogon 
i głowę z rozwartą paszczą-

Streszczenie i Pytania 
z Tablicy Szesnastćj. 

Wstęp. Co to Jest Amcryka? Jak się inaczćj 
nazywa? Kiedy zostala odkrytą? Kto byl Ko
lumb i jak odkrył Amcrykę? Dla czcgo ta część 
świata nosi to imię? Dwie połowy AmerYKi; czem 
są połączonc? Długość Ameryki. Dwa oceany. 
Biegull pólnocny i biegun południowy . Klimat 
Ameryki. Płody roślinne i zwierzęta. Kordyliery. 
Kruszce. Największe rzeki. Jak powstały pań

stwa w Ameryce? Części Ameryki pólnocnćj . 
Wysl}Y Antylskic; jak nazywają się inaczej i dla
czcgo? Jakie są najważniejsze z tych wy3p i dla 
czego? Ważniejsze kraje w Ameryce środkowćj 
i południowćj. Ludność Ameryki; jej liczba; do 
jakich plemion należy, jakiej jest wiary i ję

zyka? 
Ob1"azek I. Jakie plemiona nazywamy Indya

nami i dla czego? Jakiego koloru jest ich skóra, 
i jak wyglądają? Stroje i ubiory Indyan. Malo
wanie skóry i tatuowanic. Zajęcic Indyan. Re
ligie i przesądy. Charakter i zdolności Indyan. 
Liczba Indyan. W której części Ameryki Indyallie 
nilrną i dla czego? Postępowanie Anglików z Iu
dy:anami. WzajemnoŚĆ Indyan: skalpowanie. 

Obrazek II. Co to są pampasy i gauczosy? 
Czem się zajmują gauczosy? Ich polowania 
z lasso. 

Obl'a:tek III. "Jak nazywają się i jaką mają na
turę najdalćj na północ wysunięte kraje Ameryki? 

Jak wyglądają Eskimosy? Ich ubiór, tryb życia 
i pożywienie. Charakter Eskimosów. Co znajduje 
się jesi:cze dalej na północ? Ocean Lodowaty. 
Wyprawy do bicguna i ich niebczpieczenstwo_ 

Ob?'azek IV i V. Kicdy powstaltl rzeczpospolita 
Stanów Zjednoczonych? "Wojna z Anglią. Kto 
w nićj brał udział? Jakie jest urządzenie t ego 
kraju? Ile stanów bylo z początku, a ile ich jest 
teraz? Liczba ludności w Stanach Zjednoczonych; 
przybysze (emigranci). Swoboda. Kto był W tI
szyngton? Kto był Franklin? Konduktory . Nie
dawna wojna w Stanach Zjednoczonych i zniesieni c 
niewolnictwa. LinkoIn. Rozwój Stanów Zjedno
czonych. Wady i zalety obywateli tego kraju. 
Emancypacya kobiet. Miasto stołeczne i inne wię
ksze. Kalifornia. 

Ob1"azek VI. Gdzic żyjc grzechotnik? Jego 
długość, grubość, kolor, ogon, zęby, jad. Czem ię 
żywi? Kiedy i jak napada na człowieka? Czar 
grzechotnika . 

Obrazek VII. Co to jest wicloryb? Gdzie żyje? 
J ego długość i grubość; ogon, paszcza, nozdrza, 
oczy. Tępicnie wiclorybów. Polowanie na wielo
ryby i jego niebezpieczenstwa. Produkta otrzymy
wane z wieloryba . 

-------
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Australia czyli Oceania. 
Wstęp· 

ustralia (co znaezy z łacińskiego 
Ziemia Wschodnia) albo Oceania 
(tak zwana dla tego, że składa 

si ę z samych wysp, rozrzuconych na Oceanie 
Wielkim), jest to piąta część 5wiata, naj
później, już po .Ameryce, odkryta, bo do
piero w XVI, XVII i XVIII wieku przez że
glarzy hiszpańskich; holenderskich i angiel
skich. Największa z tych wysp, mało co 
mniejsza. od całej Europy i dl a trgo uważan1L 
za l ąd stały .Australii-· wiecie bowiem, że 
i lą:dy stałe są to olbrzymie wyspy-nazywa się 
N ową: Holandyą; inne ważniejsze wyspy są: 
Nowa Gwinea, N owa Zelandya, wyspy 'r'aiti 
czyli 'l'owarzyskie, wyspy Sandwich z kilkoma 
wulkanami i inne. Niektóre z tych wysp, 
jak np. Karolińskie, są godne uwagi, jako ko
ralowe, to jest z,tożone ze skał, które są na
gromadzeniem niezmiernego mnóstwa dro
bnych zwierzątek-korali. Korale zwane są 
także zwierzokrzewami dla tego, że mają ga
łęzie i rosną w morzu, jak krzewy czyli krzaki, 
lecz wewnątrz żyją: zwierzątka. Gałęzie te 
są twarde i zrastając się tworzą skały j całe 
wyspy. Z czerwonych korali wyrabi ają, jak 
wiecie, paciorki i inne ozdoby. Do Oceanii 
zaliczają też czasem i dalej na północ poJ'ożone 
ogromne wyspy, Malajskiemi zwane od Malaj
czyków brunatnego koloru, którzy je zamiesz
kują: Borneo, Jawę, Sumatl ę i inne, które inni 
geografowie rachują do wysp azyatyckich. 

Klimat w .Australii w ogólnośc i gorący. Ro
ślin i zwierząt niewiele, ale niektóre oso
bliwsze, zupel'nie odmienne od znajdujących 
si ę w innych częściach ś wiata, tak, że zdaje 

. się , jakby wiele rzeczy w naturze było tu na
wspak wywróconych. 'rak np . drzewa austra
lijskie, 7.e ster~zącemi do góry gałęźmi i liśćmi, 
nie dają cienia, a wieje z nich zrzuca corocznie 
ni e li ście, lecz korę. Drzewo, zwane chlebo
wem daj e owoce, które po upieczeniu mają 
smak świeżego chleba. Rośnie tam także 
wiśnia, której owoue mają pestki nie we
wnątrz, lecz na wierzchu. Ptaszki w Australii 
nigdy nie śpiewają; łabędzie, gdzieindziej 
białe, tu są czarne; podobnież wróbl e. O niektó
rych najdziwniejsz:vch zwier7. ętach powiemy 
wkrótce osobno. N a, wyspach Malajskich ro
ślinno ść daleko obfitsza: rosną tam gwoździki, 
cynamon, muszkatowa gałka, drzewo kauczu
kowe (z którego soku wyrabia się kauczuk 
czyli gumelastyka), si); słonie, m ałpy i inne 
~wi erzęta. 

Wyspy .Australii po części stanowią nieza
leżne państewka, po części należą do państw 
europejskich-do .Anglii i Francyi, a wyspy 
okolo .Azyi leżące-także do Holandyi i Hisz
panii. Ludność .Australii bez tych wysp wy
nosi 41/~ milionów; na owych zaś wyspach 
b ędzie może dwa razy tyl e. Ludność ta składa 
się z Europejczyków i z krajowców, o których 
powiemy niżej. 

Obrazek pier-w-szy. 
Wybrzeże Nowej Holandyi. 

Nowa Holandya nal eży do .Anglii, lecz An- I większość zaś lądu mało jest znana i nieprzy-
glicy znaj't i zamieszkują: tylko jej wybrzeża; s tępna, z powodu niezdrowego klimatu, pias-
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czystych pustyń, braku wody, wysokich gór 
i d:tikości mieszkańców. Obrazek przedsta
wia część wybrzeża tego kraju i kilku dzikich 
jego mieszkańców przy ognisku i w łódce. 
W 1851 roku ziomek nasz Edmund Strzelecki 
odkry~ w Australii kopalnie złota, czyli piaski 
złotodajne: od tego czasu wielu ludzi rzuci~o 
się do poszukiwania tego drogiego kruszcu. 
Kopacze wypłukuj ą pewną ilość piasku w wo· 
dzie i znajdują więcej Jub mniej drobnych 
ziarnek z~ota. Czasami znajdują: nawet ogro
mne kawaly kilkufuntowe: bywają ludzie, 
którym szczęście sprzyja, tak, że bogacą się 
bardzo prędko; drudzy, przeciwnie, kopią 
długo i albo nic nie znajdą albo tak mało, że 
z tego wyżyć niepodobna. Oprócz tego, w ko
palniach panuje wielka drożyzna, gdyż han
dlarze także chciwi są złoLa i każą sobie dro
go płacić za chleb, mięso i inne rzeczy, po
trzebniąjsze od złota, bo można, mają:c 
złoto, umrzeć z g.todu, jak tego o mało, że nie 
doświadczył Robinson (Tab. I). Widok złota 
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wzbudza nadto zawiść i cbciwość: często ci, 
którzy mało znaleźli, okradają lub zabijają, 
szczęśliwszych. Dla tego życie w kopalniach 
niebardzo jest przyjemne, a przy niepewno
ści, czy się co znajdzie, lepiej pracować spo
kOJnie i pov,'oli, niiJi rzucać l:lię do szukania 
z.tota. Ułównem miastem Nowej Holandyi, 
gdzie przebywa zarząd angielski, jest Sydnej 
na południowem wybrzeżu. Piękne to i bo
gate miasto, podobne do europejskich, ma 
100,000 mieszkańców, pomiędzy którymi znaj
duje się wielu zamo~nycb, którzy albo znaleźli 
dużo złota w kopalniach, albo dorobili się ma
jątku handlem. Anglicy wysyłają do Nowej 
Holandyi na mieszkanie czyli na osiedlenie 
za karę rozmaitych przestępców, jak rozbój
ników, z~odziei i t. p. Takicb wygnańców 
nazywają depo1'towanymi i oni to głównie sta
nowią w Australii ludność europejskI):. Wielu 
z tych ludzi tam się poprawia i stają się uczci
wymi i zamożnymi obywatelami. 

Obrazki drugi, trzeci i cz-w-arty. 
Australijczycy. 

Krajowcy, zamieszkujący Australią, należą 
do dwóch plemion: malajskiego, barwy bru
natnej, dość ksztaHMgo, i czarnego plemienia 
Papuasów albo N egrytów, dziki ch i brzydkicb, 
Malajczycy są usposobienia dość łagodnego 
i chętnie się cywi li zują, to jest przyjmują wia
rę chrześciańską, urJ\ądzeniiL, tryb życiit, i oby
c7-aje europejskie. Papuasy podobni są do 
Murzynów, tylko kolor skóry mają nieco ja
śniejszy, nosy długie (nie, jak u Murzynów 
spłaszczone), i długie niemal wiszące uszy. 
N egryei chodzą najczęściej nago, malują i ta
tuuja cia~o, a w uszacb, nozdrzach i wargach 
noszą kółka, kawałki drzewa i inne ozdoby. 
Na obraz1,ru 2-gim widzicie Negryta z pod
dłużną tarczą i długą piką ż kościanem lub 
krzemiennem ostrlem; rysunki 3 i 4: przed
stawiają kamienne ich narzędzia i broń: młoty 
i maczugi. Z począ.tku wszystkie narody uży
wały tylko kamienia i kości; potem poznano 
śpiż (bronz), złoto i srebro, a na ostatku że
lazo. Dla tego powiadają, że ludzkość prze-

bywaJa najprzód wiek kamienny, potem bron
zowy, :~ w końcu żelazny. Australijczycy zaś 
pozostają dotą:d na stopniu najniższym i nie 
dos~li jeszcze do poznanja i szLuki obrabiania 
metalów. Dziwną jest rzec7-'}, że nie używąją 
łuku i strzaJ', jak prawie wszystkie ludy dzikie. 
N egryci nie zajmują się aui rolnictwem, ani 
żadną inną pracą: do życia w ciepłym ich 
kraju niewiele potrzeba, jedzą zaś wszelkie 
żyjątka-ryby, węże, owady, najczęściej su
rowe. Nauki i oświaty nie mają żadnej; po
wiada,ją nawet, że niewszystkie plemiona 
australijskie mają religią. Wierzą jednak nie
którzy w dobrego i ~ego ducha i oddają się 
najniedorzeczniejszym i naj grubszym zabo bo
nom. Niektóre plemiona dawniej oddawały 
się ludożerstwu, ale teraz, jak mówią podróżni, 
szkaradnego tego zwyczaju zaniechano. Chwa
lą nawet niektórzy ~agodność Australijczyków, 
którzy są daleko lepsi od innych d:likicb ple
mion, nie są tak podstępni, cbytrzy, chciwi, 
ani okrutni. 

, 



88 

Obrazek pi~ty. 
K a z u a r. 

Jest to największy z ptaków australiiskich: 
mniejszy trochę od strusia, . ale w postawie 
stojącej, równy wzrostem czd'owiekowi. mowę 
ma czerwoną, szyję niebieską, a zamiast piór
d.l'ugie wł'osy brunatne lub czarne, podobne 
do włosia ko:ńskiego. Skrzydeł ani ogona 
nie ma wcale i latać nie mo'i.e. Nogi mają po 

trzy pake: broniąc się od psów i myśliwych. 
I~azuar. Lije nogami z taką siłą. 'i.e może zabić. 
Zywi się owocami j robactwem. Jaja kazuara, 
tak wielkie prawie jak strusie, są ulubionem 
pożywieniem krajowców. Mięso jest, t.ak:i.e 
jadalne, podobne Zf\ smaku do wołowiny. 

Obrazek szósty. 

K a n g u r. / 

/' 
I 

Najosobliwszćm ze zwierząt aust.ralijskich 
jest kangur, przedstawiony na obrazku. Jest 
on zarazem największem w Austn:l\ii zwierzę
ciem: długości ma, prócz ogona. około 2 łokci, 
a sam ogon jeszcze II!? łokcia .. Stanąws~'y 
na tylnych łapach, kangur dOSięga prawle 
wzrostu człowieka. Najdziwniejszem jes~ to, 
że tylne łapy kangura są; kilka razy dJ'uższe 
od przednich, tak, że to zwierzę może skakać 
na tylnych łapach, jak pchła. Cały tułów 
jest także u dołu szerszy, a u góry węższy; 
pod brzuchem samica kangura ma worek czyli 
torebkę, w której nosi swoje dzieci. Pasąc 
się na trawie, kangur stoi na czterech łapach, 
ale od czasu do czasu podnosi się na tylne 
łapy dla spożycia. pokarmu. Uciekając przed 

myśliwymi, kangur skacze zawsze na dwóch 
łapach; biega szybko, a od psów . broni się 
ostrymi pazurami-jedyną bronią, kt.órą po
siada. Często kang1ll' ucieka od psów do 
rzeki, na dnie której skacze, broniąc się od 
psów, za nim płynących, co przedstawia za
bawny widok. Pociesznie także wygląda, 
gdy samica kangura pasie się na trawie, a małe 
jej dzieci skubią także trawę, wychyli~szy 
główki z worka pod brzuchem matki. Sci
gana przez myśliwych, samica wyrzuca młode 
z worka, ażeby tern łatwiąj uciekać, ale z ża
lem i smutkiem ogląda się na porzucone dzieci. 
Dzicy jadają mięso kangura, a skóry jego uży
wają na odzież. 
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Obrazek siódIllY. 

D z i o b a k. 
Jestto także dziwne zwierzę australijskie, 

podobne nieco do ptakrt., a mianowicie: nie ma 
wC[I.)e uszu, ma chiób zupełnie do kaczego po
dobny, pomiędzy palcami b~ony, jak 11 ptaków 
wodnych , a samce mają nawet 11 tylnych łap 
ostrogi, jak kogut. Ogon jest płaski i sierścią 
pokryty. Futro dziobab jest gęste, CI~arne. 
Zwjer~ątlm są niew ielkie, (U!1gości około łok
cia. Zywi ą się roślinami. Ż:;yją na brzegach 

rzek, gdzie kopią sobie jamy z dwoma wcho
dami: jeden pod wodą, drugi od strony lądu. 
Pływah wybornie, widzą i s.tyszą doskonale, 
są czujne i os trożne, dla tego ni ebtwo ich 
upolować~ zwykle je zabijają w tej chwili, gdy 
pływając, nakrótko wynurzają się z wody, ale 
trzeba mierzyć w gł'owę, gdyż pn>:CiI gęste fu
tro kula przechodzi z trudności[\.. Poluja na 
dziobaki głównie dla pi ęknego futra.. . " 

Streszczenie i Pytania 
z Tablicy Siedellluastćj. 

Wstęp. Co to j cst Austl":lli:l i co ?:Uflczy t:l nazwa? 
Jak ta C7.r.ść świata D:l7.ywa si\) lll:1CZĆj i dh C7.cgo? 
Kiedy i pr7.ez kogo została odkrytą? L:}d stnly 
i wyspy Anstr:llii. W yspy koralowc. Wyspy JYlfI
laj skie. Klim:lt, płody roślinne i zwierzęt:l Austrnlii. 
R?:ąd. Ludność. 

Ob1'azek L Do kogo nalcży Australia? Czy jest 
dokładnie zbadaną i co temu przeszkadza? Co 
przedstawia obrazek? Kopalnie złota. Jak wydo
bywa się złoto? Czy dobre to jest zaj~cie, jakie są 
jcg o niebezpieczeństwa :i niedogodności? 

OIJ1'azki II, III i IV. Dwa plemiona Anstr:dy
czyk6w. Malajczycy. Ncgl'yci: ich powi e !"7.chowrl ośu 

i broń. Co zl1nczy wi ek kamienny, bl'ollzowy i że · 

Iazny? Zajęcie i tI-y b życia N cgrytów; iclł wy
kształcenic, zabobon)' i. obyczn.je. 

Ob"azek V. Wielkość i powierzchowność b
zallr:\. Jak się broni? Czćm ~ię żywi? J:lja i mi<:so 
kazuara. 

Obrazek VI. Co to jest kangur, jak dnżym jcst 
i jak wygląda'? Tylne łapy i worek podbrzllszny. 
Polowanie na kangura. Jaki nżytek z tego zwie
rz~cia? 

Obrazek VII. Opi sać (hiobab: jak wygląda, 
czćm si ę żywi, gdzie żyje, j:lk i dlac7.ego n ,dl po
luj ą? 

K o r E C. 

, 

Nauka o l"7.('czach. Część III. ) :2 



T E M A T A D O Ć W I C Z E Ń. 

I. KI·I.Lj C Jlm·opcjsk ic. Jakie kraje Sfl, w Europie, opróc7. naszego, których opis macie 
w ksi~żcC\? u chie leży Anglia i z ja.kich c7,Qści siQ sk~ada? Stolica Anglii i co o niej wiecie? 
Gdzie l eży Francya? Jak się llf\.zywa jej stolica i co o niej wi ecie? Gdzie leży Hiszpani ~? 
Suolica. Gd/',ie lcż, :~ Ni emcy? Stolica Niemiec. Gdzie leży Szwajcarya i co o niej wiecie? GdZIE: 
leż:1 Włochy? Stolica w.tocli. Grecya i 'furcya i ich stolice. 

II. Ocea.ll y i Morza. Wyliczyć wszystkie oceany, morza i cia ~niny, o kLórycb dowiedzie
li "cie si ę z książk i , dodając przy jakich częściach świata i, o ile wiecie, przy jakich krajach zna j-
dujf!, si ę takowe. . . 

III. Rzeki. Jakie znacie rzeki w Rosyi i w Królestwie Poj 'kiem? Jaka rzeka na)\vlększa 
'cst w l~Ul'op ie? P"'r,ez jakie kraje przepływa Ren i z czego słynie? Jakie rzeki znacie w Azyi, 
w Afryce i Amel')ce? Jaka rzelm jest najwi ększą; w św i ecie i gdzi e si ę znajduje? , 

IV. Glil'y i wulkall Y. O jakich górach w Europie słyszeliście? Gdzie są; góry Uralskie? 
Gdzie Kaukaz? Gdzie Karpaty? ('r a.t,ry i Pieniny). Jakie miejsca słyną; w tych górach z wido
ków i powietrzil.? Gdzie zllajdują; się Alpy? Gdzie są; Apeniny? Gdzie Pireneje? Gdzie góry 
Bałbńskie? Gdzie Hiulalaje? Gdzie Kordyliery? Co to jest wulb n i dla czego tak się nazywa? 
J8ki wulkan jest we Włoszech , w którój ich cr. ęśc i i z czego słynie? Jaki jeszcze jest na duż.ój 
wyspie u brzegów Włoch? Gdzie jeszcze s~ wulkany (w Ameryce i mt wyspach Oceanii). 

V. KI·II S~C(l. hkie kruszce dobywaj~ w Rosyi i gdzie mianowicie? Jakie w A.nglii? Co 
wydobywa się w Indyach? Co w Afryce? Co w Am eryce? Co w Australii? Czy szczęśliwi s ą; lu
dzi e w krajach, gdzie dobywa się złoto? Jakie są szkoclliwe skut.ki chciwo ~ci? 

VI. Plody rUŚ,Ii Il Il C . Jakie godne uwagi i niezl13,ne u nas rośliny zna,idują; się w Hiszpanii? 
Jakie we. Franeyi? Jakie we W~oszech? Jakie w Grecyi? Jakie w Azyl. a głównie w Inclyacll 
i w Cbinach? Jakie w Afi:yce? Jakie w Ameryce? Jakie roś l i ny sprowadzaj~ do nas z Am eryki 
i jakie tam przez Europejczyków sprowadzone zostaly? Jakie w Austral ii? (Podać nazwy i opisać 
w krótl 'ości użytek z tych roślin). 

VII. ZlVicrzQta d~ikie. Jalrie zwierzęta dziś już w Emopie zaginęły lub są; rzadkie i gdzie 
się znajdują? (Mamut, Zubr, Łoś, Tur). Jakie nieznane 11 nas zwierzęta znajdują; się we Wło
szech? Jakie w AZJi, ft głównie w Indyach i Chinach? Jakie w ALi'yce (z Egiptem)? Jakie 
w Ameryce? Jakie w AusLrali i? (Podane w obrazkach opisać pokrótce, inne wspomniane tylko 
wymienić). 

VIII. Zwiel'zęttt do mowe. Jakich zwierzą;t używają; do jazdy w Kamczatce? Jakich w La
ponii? Jakich w Hiszpanii? (Objaśni ć przytem dla czego w tych wszystkich krajach owe -zwie
rzęta są; dogodniejsze od koni?). Jakie zwierzęta oswajają: i do czego ich używają w Indyaclt? 
Jakie były dawniej w Królestwie Polskiem rasy zwierząt domowych? Jakie owce znajdują s i ę 
w Hiszpanii? 

IX. Gady i piaki. Jakie gady i ptaki są; wyobrażone na tablicach i wymienione w opi
sach, jako godno uwagi? Wymienić ich nazwy i oj czyznę· 

X. Wyroby. Z jakich fabryk i wyrobów sJ'ynie Anglia? Z jakich Francya? Z jakich Szwa} 
carya? Z iakich słym~ Chińczycy? 

XI. 1)lcmioJl a, czyli ('asy ludzkie i narody. Jakiego koloru bywają ludzie na świecie? vVy-
mie~ić ważn~ejs.ze lu~y ? i ałe z. oznaeze1?-iem częś c i świata i kl:aju, gc1.zie mieszkają· Gdzie żyją; 
ludZIe czarlll l Jak Slę maczeJ nazywaJą;? (W Afryce. Zkąd SI ę wZl ęh w Ameryce?) Jaki znacie 
naród koloru żółtego, gdzie mieszka, i z czego słynie? (Cll ińczycy. Pracowitość. Wynalaz.ki. 
Wyroby. HerblLta. Zastój i zacofanie). Gdzie mieszkają; ludzie koloru brunatnego? Gdzie żyja 
ludy koloru miedzianego? " 
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XII. Charaktery narodowe. Co wiecie o charhkterze Anglików? Jakie są przymioty i wady 
Francuzów? Jaki jest charakter Hiszpanów? Czem odznaczają się i czem grzeszą Włosi? 00 
mówią o zaletach i wadach Greków? 00 powiadają o przymiotach i wadach Polaków? 

XliI. Ileligie teraźniejsze. Jaką religią my wyznajemy? Jakie jeszcze z opisanych w książce 
ludów wyznają religią katolicką wszyscy lub po części? Jakie narody wyznają religią prawo
sJ'awną czyli wschodnią (grecką)? Jitkie należą do religii protestan'ckiej czyli ewangielickiej? 
Jakie wyznają religią mahometańską, kto ją założył, gdzie i kiedy, i jak nazywa się księga święta 
mahometanów? Kościoły i obrzędy mahometańskie. Jaki lud wyznaje religią bramańską, w ilu 
bogów każe ona wierzyć? Kapłani, księgi święte i kościoły tej wiary. (Jo to jest religia bud
d'yjska i jakie ludy ją wyznaj!!? Gdzie istnieje religia Konfucyusza? Gdzie istnieje jeszcze ba.lwo
chwalstwo i co to znaczy? 
. XIV. Języki. Jakim językiem my mówimy? Ozy są inne języki do naszego podobne i jak 

SIę wszystkie razem nazywają? 00 to jest język ~aciński? Jakimi j ęzykam i , mówią opisane 
w książce narody europejskie i który do którego jest podobny? Ozy języki europejskie są uiy
wane w innych częściach świata, jakie i dlaczego? Język chiński. 

XV. Wielcy ludzie. Jakich wielkich ludzi macie wizerunki na tablicach od samego po
czątku? Do jakiego narodu każdy z nich należa,t, kiedy żył i czem się wsławił? Jacy zasłużeni 
lub godni uwagi ludzie zostali tylko wzmiankowani w ksiażce, gdzie i kiedy kaidy z nich żył 
i czem się wsławi,l'? - " 

XVI. Budowle. Jakie budowle czyli zabytki architektury są wyobrażone na tablicach (od 
;:,alUego początku), gdzie się znajduj ą, czem odznaczają się i do czego służyły? 

XVII. Igrzyska. Jakie igrzyska urządzane są w Hiszpanii? Jakie by~y 11 starożytnych 
Rzymian? Jakie były u dawnych Greków? Które są naganne, a które były piękne i dlaczego? 

XVnI. Urządzenia. (Jo to jflSt cesarstwo? 00 jest królestwo? 00 jest rzeczpospolita? Ozy 
było gdzie mzem i królestwo i rzeczpospolita? Które z krajów opisanych w książce są króle~ 
stwami, cesarstwami i rzeczamipospolitemi? 

XIX. Pallstwa starożytne. Jakie kraje stanowUy najc1awniejsze państwa? Egipt gdzie leży 
i z czego slynie (Nil. Pomniki). Gdzie leży Grecya i z czego dawllićj słynęła? (Wojny perskie. 
Pomniki. Igrzyska). 00 to było cesarstwo rzymskie? Ozem słynne jest panowanie cesarza 
Augusta? 00 staro się za cesarza rfytusa (Pompeja). 

XX i XXI. Z dziejów Rosyi i Polski. W jakich częśeiach świata rozciąga się cesarstwo ro
syjskie? Jakie tytuly nosili dawnićj monarchowie rosyjscy? Kiedy żył lJiotr "Wielki? Co godne
go uwagi uczyni,l? Od jakirgo C7.asu do jakiego istnia.ło palistwo poh;kie? 
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Obrazek I Paryż . 
Obrazek II Mody paryzkie. 39 
Obrazek III Orzeł cesarstwa . 
Obrazek VI Strzelec afrykański 40 
Obrazek V 'frubadur. . . . . . . 

Streszczenie i Pytania z Tablicy VIII -

'ł'ablica IX. Niemcy 41. 

Wstęp . . . . . . 41 
Obrazek I Brzegi Renu . . 
Obraz,ek II Zygfi:yd. . . . 42 
Obrazek III Pomnik Hermana. 
Obrazek IV Karol Wielki . . 43 
Obrazek V i VI Łoś i Tur . . . . . 

Streszczenie i Pytania ź 'fablicy IX 

Tablica X. SZ\VIlJcal'ya H. 

Wstęp . . 
Obrazek I Wilhelm 'rell. • 
Obrazek II Wodospad Renu 
Obrazek III Most dyabelski. 

44 
45 

46 



Obrazki IV i V Pasterze w Alpach . . 
Obrazek VI Dzikie kozy. . . . . . 

Streszczenie i Pytania z rl'ablicy X 47 

Tablica XI. WIochy (7. 

Wstęp . . . . . . . 47 
Obrazek I Neapol. . 48 
Obrazki II i III Herkulanum i Pompe ja. 49 
Obrazki IV i V Włosi . . . . . . 52 
Obrazek VI JeŻozwi.erz . . . . . . 

Streszczenie i Pytania z 'rablicy XI 53 

Tablica XII. Grccy,t 53. 

Wstęp . . . . . . . 53 
Obrazek I Akropolis . . . . . 
Obrazek n Bogowie greccy i Zeus . 55 
Obrazek III Igrzyska olym)Jijskie . 56 
Obrazek IV Laur . . . . . . 57 
Obrazek V .Drzewo oliwne. . . 
Obrazki VI i VII Nowo Grecy. . . . 58 

Streszczenie i Pytania z 'rl~blicy XII 

Tablica XIII. Afryka 58. 

Wstęp. . . . 58 
Obrazek l Murzyni . 60 
Obrazek II Kafrowic 61 
Obrazek nf Lew . . 
Obraz"k IV Żyrafa . 62 
Obrazek V Struś. . . 63 
Obrazek VI Miasto Kap. . . . . . . 64 

Streszczenie i Pytania z 'l'ablicy Xlll -

'l'ablic,t XIV. Eg'ipt 65. 

Wstęp . . . . . . 
Obrazek I Córka P1Lraona 
Obrazek li Pomniki egivskie. 

65 
66 

II 

Obrazek ID Wielbląd . . . .. 68 
O brazek IV Beduini . . . • . . 
Obrazek V Mc~zet . . . . .. '<>0 

Obrazek VI Koń rzeczny (hipopotam). "1 U 
Stl.'eszczenie i Pytania z 'rablicy XIV 71 

'ł'ablica XV Azya 71. 

Wstęp. 71 
Obrazek I Indye . 72 
Obrazek II 'I'ygrys . 74 
Obrazek ITI Nosorożce . 75 
Obrazek IV Ohińczycy. . . . .. -
Obra\~ck V ~ieża porcelanowa w Nankinie 77 
Obrazek VI Swiątyn i a w E11orze. . . 78 

Streszczenie i Pytania z 'l'ablicy XV 

Tablica XVI. Amcl'yka 79. 

Wstęp . . . . . 79 
Obrazek I Inclyanie . 80 
Obrazek II Gauczo:,;. . 81 
Obrazek III Eskimosy . . 82 
Obrazki l V i V Waszyngton i Prctnklin 

(Stany Zjetlnoczone). . . . . 83 
Obrazek VI Grzechotnik. . . . . . 84 
Obrazek VIl Wieloryb . . . . . . -

Streszczenie i PyLltnitt z rrablicy XVI 85 

Tablica XVII. Austl'alia czyli Oceania 86. 

Wstęp. . . . . . . . . . 86 
Obrazek 1 Wybrzeże Nowej Holand)i. 
Obra.zki H, 111 i IV Australijczycy 87 
Obrazek V Kazuar . . . . . . . 88 
Obrazek Vf Kangur . . . . . . . 
Obrazek VII Dziobak. . . . . . . B 89 

Streszczenie i PytaniiL z T'ablicy XVII-

SKOROWIDZ ALFABETYCZNY. 

Liczby oznaczają stronice. 

A. Azya 7l 
Azya mniejsza 72 

Abukir 31 B. Afrodyta. 55 
Afryka 58 
afrykański strzelec. 40 Bacbus ob. Dyonizo . 
Akropol. 54 balast. 8 
Aleksandrów 18 balsamowanie cia? . 67 
Albambra 35 Baltimora. 84 
Alpy. 14,44 Baltyckie morze. .7,17 
Alzacya 42 Bałkański półwysep 53 
Amadys 40 bałwochwah:;two 22 
Amazonka (rzeka). 80 banhof 12 
Ameryka. . .. 79 batCl'ye okrętowe 8 
Ameryk Vespuzzi . 79 Batory ob. Stefan. 
amfitef1tr 59 bawełna. . 53,80 i 83 
Androkles 62 Beduini fl8, 69 
Andy 80 Belgia 12, 37 
Anglia i Anglicy 27 Berlin. 41 
angielski bandei 28 berlinki 6 
angielski język. 28 Bern 44 
Antylle . . . 80 Bernarda św. góra. 44 
Apeniny. 47 Białowiezka puszcza 25 
Apollo 55 Białystok • 17 
Arabowie. MI, 65 bieguny ziemi 79 
Arabowie w Hiszpanii 35 Bielany 24 
arabskie konie 69 Bielski 23 
arak 80 bobkowy liść. 57 
arena. 33 Bolesław I Cbrobry 22 
Ares 55 Bolesław III Krzywousty. 22 
Arminiusz ob. Herman. Boleslaw V. Wstydliwy . 25 
arrieros (mulnicy) . 35 Bonaparte ob. Napoleon. 
Artemis 55 Brama (bóstwo) 72 
Artur czarnoksiężnik . 40 bramini i braminizm 72, 73 
Arystoteles . 54 Brazylia . 80 
astronomia 23 Brenner . 14 
Atena. 54 bryg 8 
Ateny. 54 brylanty. 64 
Atlas (góra). . 59 Brytania Wielka ob. Anglia. 
atlas (zbiór map) 16 Brześć 18 
August cesarz . 42 bucldyzm, 72, 73 
August II król 19,22 bul oński lasek . 88 
August III król. 22 bulwary paryzirie 38 
Australia . . 86 burnus 69 
Au trya .14,17 i 18 burza morska 2 



bydło polskie 
byków walki 

Calais (KaJe) 
car. 
Castellamare 
Cenis (Seni). 
Cerber . . 

c. 

Ceres ob. Demetra. 
cesarstwo 
charakter narodowy i obyczaje 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

Polaków 
Anglików 
Hiszpanów. 
Francuzów. 
Niemców 
Szwajcarów 
Wlochów 
Greków 
Murzynów. 
Kafrów . , 
Beduinów. 
Indusów. 
Chińczyków 
Amerykanów . 
Indyan Ameryk. 

" " Australczyków. 

25 
33 

27 
19 
50 
14 
55 

17 

17 
28 
33 
37 
41 
44 
48 
58 
60 
61 
69 
73 
77 
83 
81 

Chili 80 
Chiny i Chińczycy. . 71, 75 i 76 
chiński język 76 
chińskie wynalazki. 76 
chlebowe drzewo 87 
Chocim (zwycięztwo pod Ch.) . 22 
Chodkiewicz. . . . . .. 23 
cukrowa trzcina. . 60, 79 i 80 
Cyrce. 50 
cytryny . . 48 
Czarne morze 7 
Czarnylas . 24 
czekolada. 79 
c7.ęści świata. 16 
Częstochowa. 17 
Czukcze 21 

daktyle. 
Dania. 
Defoe. 
Delfy 
Demetra 
derwisze 
Dniepr 

D. 
59 
80 
1 

56 
55 
69 
20 

II 

Dom Inwalidów w Paryżu 
Don ' ...... . 
Dower. 
dramata 
Drezno 
drogi public7.ne. 
dromader. 
Dublin. 
dworzec kolei ob. banbof. 
Dyabelska góra . 
Dyabelski most . 
rlyament . 
Dyana ob. ArLemis. 
Dyonizos. 
dzicy lucl7.ie 
dziobak 
dżamia ob. meczet. 

Edymburg . 

E. 

egipskie pomniki . . . 
egipska niewola 17.raelitów 
egipska wyprawa . 
Egipt. 
Ellom. . . . . . 
Elżbieta królowa ang. 
emancypacya kobiet . 

" Murzynów 
Erynnyje . 
Eskimosy. 
Eumenidy ob. E rynny je. 
Ewans . . . . . . 

faraonowie 
ferezya ob. karazya. 
fez . . . . . . 
figi. 
Filadelfia. 
Fingal 
Finlandya 
flaga oln'ętowa . 

" francuzka. 
florencki lew 
Florencya 
forum. . 

F. 

francuzczyzna . . . . 
francuzki język. . . . 
francuzki e mody i stroje. 
francuzka oszczędnoM. . 
D:ancuzlro-niemiecka wojna. 
Francya i Francuzi .. . . 
Franklin. 

38 
20 
27 
32 
41 
11 
G8 
28 

64 
46 
64-

55 
4 

89 

28 
66 
66 
31 
65 
78 
32 
-84 
83 
55 
82 

13 

65 

58 
53 
84 
31 
17 

9 
9 

62 
48 
52 
37 
37 
39 

38, 39 
37 
37 
83 

.. 

fregata 
Fulton . . . . 
Furye ob. Erynnyje. 
fustanella . . . 

galary. 
GA.licya 
Gallowie . 
Ganges 
gauczosy . 
gazy 
gąbki . 
Gdańsk 
Gea 
Genewa 

G. 

genewskie zegarki . 
geografia. 
Gerard 
Gesler. 
gesta włoskie 
Gibraltarska ciaśnina. 
Giganty 
globus 
Gniezno 
gondole 
górale karpaccy. 
gorąco wewnętrzne ziemi 
Gorgony. . . 
Gotarda św. góra 
grecka oświata. 
grecka l'eligia 
grecki język . . . . . 
greckie świątynie i posągi 
greckie wyrocznie. 
Grecya i Grecy. 
Grenada. 
Grenlandya . 
Grodno 
groty. 
Guanahani 
gumelastyka ob. kauczuk. 
gunia. 
gwoździki • • 
grzechotnik. . . . . 
gubernie Królest. Polsk. . 

H. 
Hades. 
Hamburg 
Hamlet • • 
Hawanna . . . 
hawańskie cygara. . 

8 
13 

58 

6 
18 
"=0 
72 
81 
15 
53 
18 
58 
44 
44 
17 
62 
45 
48 

31,33 
50 
16 
24 
48 
25 
49 
55 
46 
54 
56 
J7 
54 
56 
53 
32 
80 
17 
30 
79 

26 
87 
84 
17 

55 
7, 17 i 41 

32 
80 
80 

III 

Hebrydy 
Hefestos 
Hellenowie i helleńskie królestwo. 
Hera 

30 
55 
53 
55 

herbata 
berby państw 
Herman 
Hermes 
Hestia. 
hieroglify. . . 
Himalajskie góry 
hipopotam . 
Hiszpania i Hiszpanie 
Hofmanowa 
Holandya. 
Homer . 
Hotentoci . 
Hull 

I. 
Iberyjski półwysep ob. Pirenejski. 
ibis . . . . . . . . . . 
imperator. 
Indyanie amerykańscy 
Indus. . . . . . 
lndye i Indusy. . . . . . 
insygnia cesarskie i królewskie . . 
Irlandya 

J. 

77 
39 
42 
55 
55 
67 
75 
70 
33 
24 

19,41 
. 54 
61, 64 

1 

69 
19 

80,81 
72 
72 
42 
27 

Jagiellonowie 22 
jaguar. 79 
Jan III Sobieski 22 
Jankesy 83 
Japonia . . 71 
jaskinie . . 30 
jazda psami . 20 
Jerozolima . 69 
j eżozwierz • . . 52 
j ęzyki słowiańskie. .... 17 

" europejskie 28,33,37,41,44,48 i 58 
" w Afryce . . . . . . . 59 

j ęzyk chiński . . 76 
j ęzyki w Ameryce. 80 
Jowisz ob. Zeus. 
Juan Fernandez 25 
Juno ob. Hera. 

Kafrowie . 
Kair 

K. 
61 
6~ 



kajman 
kajuty. 
kakao. 
Kaletańska ciaśnina 
kalian ob. nargil. 
Kdmuki . 
Kamczadale . 
kamlot. 
Kanada 
kanarki 
Kanaryjskie wyspy 
kangur 
kantony 
Kap 
kapitan okrętu 
kaptani egipscy. 
Kara Mustafa 
karawany 
karazya 
Karol XII 
Karol Wielki 
K~rpaty 
kartofle 
kasty indyjskie. 
Kaszemir . 
kasztanowe drzewa 
Katarzyny św. góra 
kanczuk 
Kaukaz 
kawa 
Kazimierz Wielki 
kazuar 
Kielce. 
Kijów ..... 
klimat Rosyi i Polski 

" Anglii. 
" Hiszpanii. 
" Francyi 
" Niemiec 
" Szwajcaryi 
" Wroth. 
" Grecyi. 
" Afryki. 
" Azyi 
" Ameryki 
" Australii. 

kniaź wiej ki . 
kobza. . 
Kochanowski Jan . 
kogut, jako herb . 
kokosowe orzechy. 
koleje drewniane 

" kamienne 
" konne. 
" żelazne 

koliber 

. , . 

79 
8 

7Sl 
27 

20 
21 
G8 
80 
60 
60 
89 
44 
64 
9 

67 
22 
59 
26 
19 
43 
25 
79 
73 
73 
48 
17 
87 
17 
59 
22 
88 
17 
18 
17 
27 
33 
37 
41 
44 
41:$ 
53 
59 
72 
79 
86 
19 
52 
~3 
40 
59 
11 
11 
11 

• 11 
79 

IV 

kolosy. 
Kolumb 
Kolumbia. 
Koluszki. 
komedya . 
kompas 
konduktor 
konduktory 
Konfucyusz ". . 

66 
79 
79 
18 
32 

9 
12 
83 
77 

konie arabskie ob. arabskie konie. 
konie polskie. 
Konstantynopol 
Kopernik. 
Koptowie. 
korale. . 
korn.lowe wyspy. 
koran. 

. Kordyliery 
korkowy dąb 
kornak 
koronacya 
korsarze . 
kortezy 
korweta 
Kościeliska 
Kościuszko 
kotwica 
kozak. 
kozacy dońscy 

" zaporożcy 
kozice. 
Kraków 
Krakowiacy . 
Krakowska Akademia. 
kreml. . 
krokodyl . 
królestwo. 
Królestwo Polskie 
królowie w Polsce 
Kronos 
Krynica . 
kryształowy pałac 
Kl1jawiacy 
Kuba. 
kukurydza 
kumys. 
Kunegunda św .. 
kupcy w Rosyi 
Kurlandya 

lama • 
lamowie. 
Lapończycy . 
lasso . . . 

L. 

25 
22,53 

23 
65 
86 
86 
36 
86 
33 
73 
20 

2 
33 
8 

25 
83 

9 
20 
20 
20 

46,47 
14,18 

25 
23 
19 
67 
17 
17 
22 
55 
25 
29 
25 
80 
79 
20 
25 
20 
18 

4,5 
73 
21 
81 

lasy dziewicze . 
latarnia morska 
laur 
laurowe wieńce 
lawa 
lawiny 
lazaroni 
Lefort. 
Leszczyński Stanisław 
lew 
Lewiatan 
Linkoln 
liny okrętowe 
Litwa. 
Liwerpol. 
lodowce 
lokomotywa. 
Londyn . 
lordowie. 
Lublin 
lud polski i jego ubiory 
ludność Rosyi i Polski 

" Anglii 
" Hiszpanii 
" Francyi 
" Niemiec. 
" Szwajcaryi 
" Włoch 
" Grecyi 
" Afryki. 
" Azyi 
" Ameryki. 
" Australii. 

ludożerstwo. 
Lucerna . 
Luwr . 
Lwia góra 
Lwów . . 

Ł. 
łaciński język • . 

" w Pols('e 
f.,azienki w Warszawie 
łazienki rzymskie . 
Łódź. . 
Łomnica. 
łoś . 
Łowicz 
Łysa góra. 

machina parowa 
Madagaskar. 

M. 

.3,78 
7 

57 
57 
49 
44 
48 
19 
22 
61 
13 
83 

7 
18,22 

12 
44 
10 
28 
28 
17 
26 
17 
27 
33 
37 
41 
44 
48 
53 
59 
72 
80 
86 

.2,4,5i87 
44 
38 
64 
18 

14 
23 

22,24 
52 
17 
2f: 

25,43 
18 
17 

9,14 i 15 
60 

V 

Madera 
Madryt 
Magnes 
Mahomed. 
mahometańscy duchowni 
mahometańska religia 
mahometańskie nabożeJistwo 
mahoniowe drzewo 
majtek czyli marynarz 
makaron . 
Malajczycy 
Malajskie wyspy 

60 
33 

9 
36, 69 

69 
69 
70 
79 

.1,10 
49 
86 
86 
17 Małorusini 

małpy. 
Manchester 
mandaryni 

1,59,79 i 86 

Mandżurya 
mapa 
Maraton 
Mars ob. Ares. 
maszty 
maszynista 
matador 

auro wie , . 
maurytański styl 
meczet. 
Meduza 
Medyna 
Mekka. 
Meksyk 
~femfis 
menażerya 
Merkury ob. Hermes, 
merynosy. 
Mezopotamia. 
Mickiewicz Adam . 
Mieczysław I 
Minerwa ob. Atena 
Misisipi 
MisUl'i. 
Mława. 
Mojżesz 
Monachium 
Mongolia. 
Morskie oko 
Moskwa 
muezzyn 
muły . 
mumie. 
Murzyni . . . . 
muszkatowa gałka. 
Muzeum brytańskie. 
muzea w Paryżu. 

" w Neapolu 

12,14 
76 
75 
16 
54 

7 
12 
34 

35,65 
36 
69 
55 
70 
70 
80 
67 
62 

35 
72 
24 
22 

80 
80 
18 
66 
41 
75 
24 
19 
69 
34 
67 
60 
87 
29 
38 
50 



N. 
nabożeństwo na okręcie 
Nadwiślańska droga żelazna 
Nankin 
Napoleon I 
nargil . 
Nea,pol 
Negryci ob. Papuasy. 
Nelson 
Neptun ob, Poseidon. 
Newa .... 
nędza w Anglii. 

" w Polsce. 
Nibelungi 
Niemcy kraj i naród 
Niemieckie morze . 
niewola Murzynów. 
Niger. 
Nil. 
Nilu wylewy. 
nosorożec. 

Nowa Holandya 
Nowo Grecy. 
Nowy Jork 
Nowy Orlean 

obeliski 

o. 
obl ężenie Paryża 
OCleany Lodowate , 
Ocean Atlan t.ycki 
Ocean Wielki 
Oceania ob, Australia, 
Odesa. 
ogrody w Paryżu 
okręt 
okręt kupiecki 
okręt wojenny 
oleje 
oliwa i drzewo oliwne, 
Olymp. . . 
olympijscy bogowie 
olympijshie igrzyska 
OpiUłll , 

orzeł, jako herb. 
Orzechowski . 
orzechy 
osada okrętu, 
Osyan. 
Otello. 

8 
18 
77 
37 
74 
48 

32 

17 
28 
18 
42 
41 

7 
60 
59 

59,65 
65 
75 
86 
58 
84 
84 

67 
38 
79 

VI 

37,79 
79, 86 

7 
38 

1,6i7 
8 
7 

57 
57 
55 
55 
56 

74,76 
39 
23 
53 

9 
32 
32 

P. 
pagody 73 

38 Pal ais Royal. 
palmy, 
Palestyna. 
pampasy. 
Pan, . 
Panama 
pancerniki 
papier. 
Papuasy 
papugi 
papyrus 

59. 79 
72 
81 
55 
79 

para . . . 
parki angielskie 
parlament. 
Partenon. 
paryasy 
Paryż. 
Pekin. 
peron. • 
Persowie starożyt. 
Pe"sya 
Peru 

8 
67 
87 
79 
67 
14 
30 
28 
54 
73 
37 
77 
12 
54 
72 
80 
54 Perykles 

Petersburg 
Piastowie. 
Piataszek. 
pikador . 

. 17 
22, 24 

Piotr W. , 
Piotrków 
Pieniny 
pieprz. 
piferari 
piramidy, . . . . . 
Pirenejskie góry i półwysep 
platforDla . 
Plato. 
pl emię brunatne etc. ob. raba. 
Pliniusz • 
Pluton ob. Hades. 
Płock. .... 
płody mineralne i roślinne Anglii • 

" " "Hiszpanii. 
" " "Francyi. 

" Niemiec. 
" Szwajcaryi 
" Włoch 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
'l 

" 

" 
" 
" 
" 
" 
'I 

" 
" 
" 

" Grecyi 
" Afryki 
,I Indyi 
" Chin 
" Ameryki. 
" Australii . 

4 
34 
18 
18 
25 
87 
[,2 
67 
33 
12 
54 

50 

17 
27 
33 
37 
41 
44 
48 
53 
59 
72 
76 
79 
86 

podbiegunowa noc. 
podbiegunowe wyprawy 
podole 
Podróżni w Hiszpanii . 
Podróżnicy w A.fryce . 
pokład okrętu 
Polacy 
Polscy poeci. 
Polska dawna 

21 
82 
18 
34 
59 
8 

18 
24 
18 

polskie Królestwo ob. Król. Polskie. 
Polska Rzeczpospolita. . 
pomarańcze. . . . . 
Pompeja. . . . , . 
Poniatowski Stan. August 

18 
48 
50 
22 
77 
20 

porcelana chińska. 
porohy 
port 
Portici 
Portugalia . 
porucznik okrętowy 
posada (oberża hiszp). 
Poseidon. 
potrawy hiszpańskie 
Pową7.ki 
Poznań 
pożar Paryża 
Praga. . . . . . . 
prezydenci rzeczypospolitej 
proch. . 
propyleje. 
Prowancya 
prowancka oliwa 
prowansalski język. 
Prusy, . . . .. . 
przemysł i wyroby angielskie . 

,ł " francuzkie . 
" " szwajcarskie 

1. 
50 
33 
]0 
33 
55 
34 
24 
18 
38 
24 

37,83 
15 
54 

37, 40 
40 
40 
18 
28 
37 
44 

" " 
" " 

chińskie 
amerykańskie, 

76 
83 
83 Pułaski 

Pytagoras 
Pytya . 

R. 
rachuba lat i stuleci 
radżowie. 
rasa brunatna . 
" czarna 
" miedziana. 
" żółta 

Rej Mikołaj. . . . 
religia w Rosyi i Polsce 

" w Anglii 
., w Hiszpanii 
" we Francyi . 

54 
56 

11 
73 
86 
60 
80 
76 
23 
17 
28 
33 
38 

VII 

religia w Niemczech 
" w Szwajcaryi 
" we Włoszech 
" w Grecyi 
" w Afryce 
" w Azyi 
,. wIndyach. 
l' w Chinach . 
" w Ameryce. 

w Australii . 
" Ren 

renifer 
reński wodospad 
Rigi 
Robinson. 
rodzenki. 
rogatywka 
Roland 
Rosya europejs. 

" azyatycka 
Roztoki dolina . 
ruch ziemi około słońca 
rufa okrętu . 
rum ob. arak. 
rycerze. . . . 
rynki londyńskie 
rząd w Anglii . 

" we Fracyi . 
" w Niemczech 
" w Szwajcaryi 
" w Egipcie 
" w ladyaeh 
" w Chinach 
" w Stanach Zjedn, . 

rzeczpospolita . . 
Rzewuski Wacław. 
Rzym. . 
rzymskie miasta 

Sabaudczycy. 
sago 
Rilhara 
San Salvador 
Sardam 
San Francisco 
Saska Kępa. 
scena. 
Selkirk 
Semering. 
sfinksy 
Siebengebirge 
skalpowanie. 
Skarga Piotr. 
Skierniewice 

s. 

. . 

41 
44 
48 
53 
59 
72 
73 
76 
80 
86 
41 

21,82 
45 
44 

1,5 
53 
26 
42 
17 
17 
25 
23 

7 

40, 42 
29 
28 
37 
41 
44 
65 
73 
77 
81 
18 
69 
48 
51 

38 
79 
59 
79 
19 
84 
24 
32 
5 

1.4 
67 
42 
81 
23 
18 



śliz~awka loctowa 
s~oń . . 
Sokrates. . . 
solano. . . . 
Sosnowice . . 
Stabie. . . . 
stacye kolejowe 
Staffa.. . . . . 
Stany Zjednoczone 
statek parowy 
Stefan Batory 
Stefenson . 
ster okrętowy 
sternik '" 

21 
59,73 i 74 

54 
33 
18 
50 
12 

. 30 
80,83 

J3 
22 
11 

7 

stolice dawnej Polski. . . . 
Strasburg i kościół strasburski. 
Stratford . . . . 

9 
24 
42 
32 

Stołowa góra . . 
strony świata . . 
struś . . . . . 
Suez międzymorze. 
Syberya . 
Sycylia . 
Syrya. . 
Szaffuza . 
Szczawnica 
Szekspir. 
Sziwa. 
Szmekb 
szosy. . 
Szpicberg. . . . . . 
sztaba okrętu . . . . 
Szwajcarya i Szwajcarowie 
szwajcarscy pasterze . 
szwajcarski przemysl . 
szwajcarskie sery. . 
Szwecya. . . . . 
szybkość jazdy koleją. 
szyldkret . . . . . 
szyny kolejowe. 

Tabago . . 
Tamiza 
Tarnowski Jan 
'fatarzy . . 
Tatry. . . 
tatuowanie . . 
teatra rzymskie. 
Teby ... 
Tell Wilhelm 
tender. 
Terespol 

T. 

termit.v . , 

. 64 

. 9,16 
63 
58 
71 
48 
72 
45 
24 
32 
72 
25 
11 
82 

7 
44 
46 
46 
46 
19 
10 
79 
12 

80 
28 
23 

19, 22 
25 
81 
52 
66 
45 
12 
18 
79 

VIII 

termometr 
'feutoburski las. 
Torre deI Greco 
Toruń. 
Trafalgar. 
tmgedya. 
tram okrętowy . 
Treny Kochanowskiego 
trubadurowie . . . 
trz~sienia ziemi. 
'I'uilerye . 
tunele. 
tur. 
'l'urcy . 
TurCJa Azyatycka . 
tureckie państwo 
tusz 
Tybet. 
tygrys. 
tytuń . 
'l'ytus cesarz 

u. 
Uralskie góry 

w. 
wagony 
walce parowe 
wanilia 
Warmia 
Warszawa. 
Warszawsko Bydgoska kolej 

" 
Petersburgskd. . 

" 
Terespolska . 

" 
Wiedeńska. 

Waszyngton Jerzy. . 
Waszyngton (miasto) . 
Wawel . . . . . 
Wenus ob. Afrodyta. 
Wersal . 
Westa ob. Hestia. 
Westminsterskie opactwo 
Wezuwiusz. . . . . 
wiadukty 
widowiska walk morskich 
Wiedeń . . . . 
Wiednia oswobodzenie 
wiek kamienny. 

" bronzowy. 

" 
żelazny 

wiek Zygmuntowski 
wielbląd . 
Wieliczka. 

IX 

14 Wielkopolska . 18 z. 
42 Wielkorosyanie . 17 
50 wieloryb. 84,85 Zakopane 25 

18, 23 Wilanów. 22 załoga okrętu 9 

31 Wilno. 18 Zamojski Jan 23 

32 wina francuzkie 37 Ząbkowice . 18 

7 " 
z Kap 64 zbytki rzymskie 52 

23 z Madery. 60 Zeus 55 
" 40 " 

reńskię 45 złoto w Australii 87 

39 Wisła. 17,24 " 
w Kalifornii 84 

38 Wisznu 72 " w Afryce 59 

13, 14 Władyslaw IV . 24 zorza pód'nocna . 21, 22 

43 WIochy . . . 47,48 zwierzęta ś wiliJ te 67,73 

2, 22 i 53 Włosi. . . . 48, 52 Zygfryd . 42 

7l Wolga 17 . 
22 Wołyń .... 18 z. 
77 Wulkan ob. Hefestos. żagle. 8 
75 wulkany. • . • 49 ~eglarstwo 6 
74 wylęganie kurcząt . 29 Zmudź 18 
80 wyspy afrykańskie. 59 Żółkiewski St. 23 
50 " amerykańskie 80 iubr . . . 25 

" australijskie 87 Żuławy . . . 25 
życie w Paryżu. 38 
żyrafa. . . . 62 

17 

10, 12 
14 
79 
18 

17,24 
18 
17 
18 
18 
83 
83 
24 

, 

39 

29 
48,49 
J3,14 

52 
18,22 

22 
87 
87 
87 
23 

59, 68 
25 \ 
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CZYLI 

N'"" A. U"K:..A.. O :RZECZ.AC:a:: 
I ., / -

CZĘŚĆ ITr· 
!-ianka o l il'ajach i Ludach. Dla dzieci od lat 10 do 12. 

opracowana przez S. 

CZteŚĆ ta obej~uje krótki "i!:s rozmaitych krajów, (począwszy od własnego) 

i zamieslkuj~cych tamże 'narodów, a także ważniejszych osobliwości natury i sztuki, 
na świecie bożym tak obficie napotykanych. 

Niniej~.ta książka ma na celu: 

l. Zbogacenie wiedzy pożytecznemi wiadomościami. 2. Przygotowanie umysłu 

do systematycznego i specyalnego wykładu nauk, mających za przedmiot świat i to 

wszystko, co się na nim znajduje. 3. Uwielbienie dla boskiej pottegi, mądrości i do

broci, o1:Jjawiającej site w cudach natury i \v ca~en~ urzą.dzeniu ziemi. 4. Podziw dla 

wielkich dzieł ludzkich i dla wielkich n,ęź6'! - ltąd zamiłowanie lud~kości i p'r(l.cy 

na }~j kor:.:yść. 5. Zamiłowanie cnoty i szla":!lctn}ch czynów, dają.cych spokój i na- • 

gro(lte, a obrzydzenie złych postępków, Sprf)Wddzających nieszczęście i karę. 

6. Ksztakenie si~ w mowie ojczystej przez porządlJe cZy+2.n:e, poprawne opov;iada

nia i ć;wiczenia piśmienne. 

==== -

-, 

" . 
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