


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fun-
dac ę Nowoczesna Polska.

ANTONI LANGE

Nowy Tarzan
Dawno minęły te czasy, kiedy A. Lange wywołał sensac ę swo ą historią o babuni, która,
ma ąc lat , po kilkomiesięczne chorobie — akąś drogą prawie naturalną — zmieniła
się w śliczną pannę ǳiewiętnastoletnią. Żadne sztuki tam nie było potrzeba; lekarze
nie rozumieli te choroby, a choroba ta była po prostu odroǳeniem i odmłoǳeniem
zgrzybiałego organizmu. W pismach medycznych z tego powodu rozwinęła się polemika,
czy w ogóle taki fakt est możliwy; niektórzy twierǳili stanowczo, że autor zaczerpnął tę
opowieść z fantaz i; inni mówili, że przesaǳił i uogólnił fakta¹ poszczególne; u pewnych,
rzadkich ednostek w starszym wieku następu e częściowa regenerac a: odrasta ą zęby,
oczy nabiera ą połysku, skóra sta e się gładka, żąǳe młoǳieńcze buǳą się w pełni itd.;
nigdy ednak odroǳenie to nie ogarnia całego organizmu.

Minęło kilkanaście lat, a tymczasem Steinach, Woronow, Jaworski i inni lekarze
wynaleźli rozmaite eliksiry młodości — i za pomocą wszelakich operac i chirurgicznych
ożywiali starców płci obo ga, wlewa ąc w ich żyły młodość, energię, pragnienie rozkoszy,
bu ność sił żywotnych, naǳie ę powtórne egzystenc i w wydaniu nowym, ulepszonym.

Każda z tych metod miała swo e zalety, ale na większem zaufaniem cieszyła się metoda
Woronowa. Jednakże, aby przeprowaǳić należycie operac ę, konieczną dla odroǳenia
luǳi sęǳiwych, trzeba było zawsze mieć szympansa.

Niestety, liczba szympansów est na ziemi barǳo mała. Mieszkańcy nadbrzeżnych
krain aykańskich, gǳie szympansy przebywa ą, polowali na nie bez ustanku, stara ąc
się pochwycić sztuki żywe. Nie eden przecie szympans ginął w kwiecie wieku wskutek
niezręczności myśliwych. Te więc, które schwytano, dochoǳiły do naǳwycza ne ceny.
Maurowie po prostu urząǳili pasek² na szympansy i żądali po milionie anków za sztukę,
pewni zawsze, że zna dą amatora.

Wobec tego faktu kilku lekarzy ancuskich postanowiło w Ayce północne urzą-
ǳić na wielką skalę hodowlę szympansów. Byli to: dr Vingtquatre, dr Adameva oraz dr
Brun de Vignavert. Znaleźli oni odpowiednich kapitalistów, którzy im dali  milionów
anków, i w ten sposób powstała spółka akcy na z ograniczoną poręką pod nazwą Société
anonyme pour l’élevage des chimpanzés. Akc e Towarzystwa należały do na mocnie szych
na giełǳie paryskie .

Nabyli oni na granicy Algieru i Maroka około trzech włók gruntu, na którym zbu-
dowali całą osadę obliczoną na – sztuk szympansów, nie mówiąc o luǳiach.

Wystawili około  małych domków z ogrodami, zasaǳili drzewa, urząǳili łąki
i pastwiska, przeprowaǳili ale e parkowe, wybudowali mosty, wykopali studnie arte-
zy skie: słowem urząǳili wspaniałe sanatorium — letnisko. Ma ąc kilkanaście żywych
małp, zarówno samców, ak samic, zaczęli się nimi opiekować i prowaǳić ich rac onalną
hodowlę.

Dla siebie lekarze zbudowali laboratorium i salę operacy ną wraz z infirmerią, w które
mieli przebywać pac enci. Zbudowali też kilka domów wie skich dla swoich roǳin, gdyż
byli to luǳie żonaci i ǳietni.

Było nadto kilku asystentów, służba, pielęgniarki, kilku szoferów. Było nieco koni
i krów, wozy, samochody. Była sta nia, obora, garaż. Była też szkoła dla ǳieci, apteka,
czytelnia. Był nawet kinematograf.

¹fakta — ǳiś popr. forma B. lm: fakty. [przypis edytorski]
²pasek — tu: nieuczciwe pośrednictwo w handlu, spekulac a. [przypis edytorski]
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Życie płynęło tam sielankowo — w nieustanne pracy i studiach — ale nie ma na
świecie nic doskonałego.

Szympansy były barǳo zadowolone, gdyż główną troską zwierzęcia est poszukiwanie
strawy, tymczasem tu pożywienie samo do nich przychoǳiło, podawane akąś troskliwą
ręką. Oczywiście i Amor nie zapominał o nasze kolonii: po roku z dwunastu szympansów
naroǳiło się nowych sztuk trzyǳieści z górą. Był to żywioł niezmiernie ruchliwy, lubiący
łazić po drzewach i skory do wylotu w dalekie światy. Rzecz tę oczywiście przewiǳieli
z góry założyciele Towarzystwa.

Toteż całe to osiedle było dokoła otoczone sztachetą z grubego drutu, wysoką na
siedem do ośmiu piętr³. Nie dość tego: szczyt, że tak powiemy, sufit tego okratowania
był również okryty wielką siatką drucianą: w ten sposób światło i powietrze doskonale
dochoǳiły do osiedla, ale dla małp przedostać się poza sztachety dołem czy górą — było
prawǳiwym niepodobieństwem. Szympansy lubiły czepiać się krat — i spoglądać na
szerokie i dalekie drogi, widoczne poza ich olbrzymią klatką — ale rychło zrozumiały, że
est granica, poza którą wy ść nie mogą.

Kto z daleka przygląda się gromaǳie małp, temu się one wszystkie wyda ą ednako-
we. Ale z bliska łatwo mógłbyś zauważyć, że każda z nich ma swo ą własną fiz ognomię⁴
i swo ą osobowość. Zarówno lekarze, ak służba i pielęgniarze — umieli doskonale roz-
różniać indywidua małpie. W momencie, który opisu emy, uż wszystkie chaty osiedla
szympansów były zamieszkane. Koło  roǳin zasieǳiało się w chatach. Każda chata
miała numer; do każdych pięciu chat przypisany był dozorca, który czuwał nad postępo-
waniem swoich pupilów; każdy z nich miał psa, który mu pomagał.

Znali oni doskonale swoich wychowańców, ich temperamenty, ich zamiłowania itd.
Nadawali im pieszczotliwe imiona, i mięǳy dozorcą a roǳinami szympansów zazwycza
panowała przy aźń. Oczywiście hodowanie małp est trudnie sze, niż hodowla baranów
lub świń. Stworzenia te lubią łazić po drzewach, skakać z ednego na drugie, gonić się,
ukrywać — tak, że nieraz długo trzeba było szukać zaginionych. Pies mógł tylko wskazać,
gǳie dany Kiku lub Fiku się ukrywał. Ale wleźć na palmę daktylową — i to co grubszą
i mocnie szą — umiał tylko dozorca. Toteż służba nie była tu synekurą⁵: choć dobry
psycholog umiał zawsze trafić do małpie duszy — i ak zapewniał Piotr: z szympansem
nieraz łatwie dać sobie radę, ak z nie ednym rozbrykanym chłopcem.

Ostatecznie zwierzęta nawykły do tego życia i oswoiły się z ludźmi, choć nie wieǳiały
byna mnie , do akich zbrodniczych celów człowiek się z nimi tak pieści. Wiǳiały tylko,
że niektóre pewnego razu odchoǳą i długo nie wraca ą, aż wreszcie pokazu ą się znowu:
smutne, osowiałe i postarzałe.

Zakład prosperował znakomicie. Coraz nowi luǳie z różnych krańców Europy i Ame- Młodość, Sprawiedliwość,
Konflikt wewnętrznyryki przybywali do osady i oddawali się w ręce lekarzy, którzy łowili któregoś z pupilów,

aby go pozbawić życiotwórczych gruczołów i zaszczepić e człowiekowi. Coraz nowe ho-
tele i pens onaty powstawały na owym terytorium, coraz nowi goście przy eżdżali. Byli to
zazwycza luǳie barǳo bogaci, którzy prawem i lewem żyli i zdobywali ma ątek, którzy
przeżyli młodość w sposób plugawy i nieczysty i chcieli dale uprawiać tę plugawość i nie-
czystość. Słowem — była to kanalia, niegodna edne młodości, a nie dopiero drugie !
Doktór Vingtquatre nieraz mówił, że ma odrazę do swoich pac entów i zastanawiał się
nad tym, czy nie byłoby właściwie zakazać tych praktyk i nie dopuścić do odmłaǳania
tych chamowatych paskarzy. Ale przemogła w końcu miłość nauki, gdyż doświadczenia
coraz nowe wciąż ulepszały metodę wskrzeszania półumarłych.

To też dr. Adameva i dr. Brun de Vignavert, choć również czuli awers ę do te sa-
molubne i ohydne zgrai, zwracali uwagę dr. Vingtquatre’a, że ednak od czasu do czasu
z awia się tu akiś Faust, który poszuku e nowe młodości, aby w dalszym ciągu zgłębiać
ta emnicę bytu, albo wykonać ǳieło sztuki, nad którem w głębi duszy pracu e od wielu,
wielu lat.

Bądź ak bądź, szympans za szympansem dostawał się do laboratorium i ulegał luǳkie
przemocy. Człowiek oǳyskiwał młodość, ale szympans ą tracił.

³piętr — ǳiś racze : pięter. [przypis edytorski]
⁴fizjognomia — ǳiś racze : fiz onomia, twarz. [przypis edytorski]
⁵synekura (z łac. sine cura: bez troski, bez starań) — wygodne stanowisko, nie wymaga ące wysiłku, a za-

pewnia ące dostatnie życia. [przypis edytorski]
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Odmłoǳeni luǳie korzystali z drugie młodości równie bezecnie, ak z pierwsze .
Kiedy zaś szympans wracał do swo e chaty, ten niedawno rześki i pełen ognia twór

okazywał się starcem, zniedołężniałym i apatycznym. Małpy z poǳiwem mu się przyglą-
dały, obchoǳiły go dokoła, obwąchiwały — i w końcu przestawały nim się interesować.
Gdyż małpy są barǳo lekkomyślne i łatwo o wszystkim zapomina ą.

Ale i wśród małp trafia ą się osobniki poważnie sze.
Takim był właśnie pewien szympans, którego późnie nazwano Tarzanem. Od chwili Małpa

uroǳenia wyróżniał się od innych małp pewną szczególną budową głowy: była ona mnie
naprzód podana, czoło miała szersze i nos barǳie wyodrębniony z twarzy, niż to zwykle
bywa u małp; broda w dół idąca. Oczy miał niezwykle bystre i spostrzegawcze.

Na ogół czworonożni mieszkańcy osady chętnie naśladowali luǳkie gesty, ale Tarzan
wykonywał e tak, akby to czynił sam z siebie, po prostu, naturalnie. Łóżko zaściełał
sobie ak luǳie, ubierał się ak luǳie, adał ak luǳie, fa kę palił ak luǳie, i w ogóle
różnica mięǳy nim a człowiekiem była minimalna.

A mowa? Wiadomo, że małpy ma ą swó ęzyk — i słynny Amerykanin Griffith, Język
który kilka lat przemieszkiwał wśród goryli, doskonale się z nimi porozumiewał w ich
własne mowie. Był to wielki błąd ze strony założycieli osady, że nie sprowaǳili tu filologa,
który by nauczył się mowy szympansie . Małpy z sobą rozmawiały dużo, wrzaskliwie, ze
znaczną modulac ą głosów: widać, że nie edno miały sobie do powieǳenia, ale nikt tego
nie rozumiał.

Tarzan, kiedy był mały, zaprzy aźnił się z młodszemi ǳiećmi doktorów: byli to chłop-
cy po – lat, którzy się od Tarzana uczyli małpich figlów; on zaś uczył się od nich figlów
luǳkich. Prowaǳili go ci chłopcy daleko, aż pod samo laboratorium i salę operacy ną,
tak, iż od ǳiecięctwa przywykł do tych widoków — i niesłychanie był ciekawy, co się
ǳie e za tymi murami. Kiedy uż nieco dorósł, ma ąc lat trzy, cztery, sam chętnie puszczał
się na wyprawy i z wysokości drzewa obserwował ta emnice tych laboratoriów. Spene-
trował e doskonale — i zrozumiał przyczynę, dla które szympansy wraca ą do swych
chat okaleczone i stare.

Raz chłopcy zabrali go z sobą do kinematografu. Dawano Przygody Tarzana. Szym- Sztuka, Małpa, Kondyc a
luǳkapans był zachwycony: podobało mu się barǳo małpie życie na swoboǳie. Podobał mu

się Tarzan — i gdybyśmy mogli przeniknąć myśl naszego bohatera, to zapewne formuła
e byłaby taka:

— Jeżeli Tarzan nauczył się tak żyć ak małpa, dlaczego a nie miałbym nauczyć się
żyć ak człowiek?

Ponieważ barǳo głośno i nieumiarkowanie wyrażał swó zachwyt, chłopcy nazwali
go Tarzanem.

I dozorcy również go lubili: bo nieraz, kiedy która małpa ukryła się barǳo ta emnie,
on umiał wynaleźć e legowisko. Coś po swo emu zaczął gadać — uż to łagodnie, uż
oburkliwie — i małpa wychoǳiła. Widać, że miał śród nich powagę i że go słuchały,
akby przywódcy.

Chłopców wysłano do szkół średnich do Paryża — i Tarzan został sam. Miał lat
siedem, a zasób ego spostrzeżeń rósł nieustannie. Pewnego razu, ukryty na drzewie,
zauważył, ak automobil wy eżdża z garażu i dociera do sztachet. Jeden z dozorców zbliżył
się do pewnego mie sca sztachety, gǳie tkwił akiś szty żelazny; pokręcił sztyem i nagle
część sztachety rozwarła się w prawo i w lewo; automobil wy echał, a dozorca na nowo
ściągnął podwo e i sztyem e umocował — tak, że znów poza klatkę wy ść nie było
można.

Po ukończeniu te sceny Tarzan spłynął z drzewa na dół i pobiegł do bramy, uważnie
przygląda ąc się kluczowi, którym próbował manewrować ak dozorca. Po kilku dniach
takich ćwiczeń doszedł do niemałe wprawy.

Zaprzy aźnił się też z szoferem i próbował podług ego wskazówek kierować samo-
chodem. Woźnica śmiał się z całego serca:

— Wyborny byłby z ciebie szofer.
Z wolna Tarzan się rozzuchwalił. Na bezczelnie wszedł do sali operacy ne i przyglądał

się, ak dr. Vingtquatre kra ał człowieka, a potem szympansa — i ak wszystkie operac e
wykonywał. Zauważył też, że przedtem ich usypiano w pewien sposób chloroformem.
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Stał tak poważnie zamyślony i tak za ęty całą tą sprawą, ręce w tył założywszy, że
lekarze śmiać się zaczęli:

— Mógłby zostać naszym asystentem!
— Pewnie — rzekł Vignavert — bestia mądra, że szkoda go na eksperyment.
— To akiś szympans wybrany do wyższych przeznaczeń — dodał Adameva.
Ani się domyślał Adameva, że mówi prawdę. Tarzan bywał i w laboratorium i w sali

coǳiennie; odwieǳał rekonwalescentów, którzy się z nim bawili, da ąc mu figi, daktyle,
banany. Odwieǳał też szpital chorych szympansów, które mu się skarżyły na krzywdy,
doznane od luǳi. Tarzan karbował sobie w pamięci te krzywdy — i zapewne rozmyślał,
co czynić mu wypada.

Pewnego razu znikło z laboratorium kilka lancetów i inne przyrządy, wata, chloroform
itd. Ponieważ zapas tych obiektów był duży, nie zwróciło to zbytnie uwagi i mało się tym
za mowano.

Ale wielka była sensac a w całe osaǳie, gdy zginął bez śladu pewien chłopiec osiem-
nastoletni, syn ednego z pac entów, Mr. Wilsona z Chicago. Stary przy echał tu na
kurac ę, ale ma ąc edynego syna, wziął go z sobą dla towarzystwa. Młoǳieniec krążył
swobodnie po całym terytorium, aż raz ( ak to późnie opowiadał) porwały go dwie po-
tężne małpy i uniosły na drzewo, gǳie go przywiązały sznurem. W nocy go zabrały z sobą
i wciągnęły do akie ś chałupy. Był tam pewien okaleczony szympans; inny (młoǳieniec
nie wieǳiał, który, ale my wiemy: Tarzan) związawszy go, położył na podłoǳe i wykra ał
mu gruczoły, po czem za ął się chorym szympansem. Ukończywszy tę robotę, znów go
porwał i nieprzytomnego z upływu krwi — zaniósł po drzewach przed wrota szpitala.
Tam go znaleziono bez zmysłów i wezwano pogotowie.

Lekarze odgadli, że nikt inny nie mógł tego zrobić, tylko Tarzan. Ale ten się ukrył
tak ta emniczo, że nikt nie wieǳiał, gǳie się zna du e. Zaczęto teraz pilnować młodych
luǳi, a ednak mimo to dwa razy eszcze zdarzyła się taka sama historia i widoczną było
rzeczą, że się Tarzan mści za swo ą roǳinę. Młoǳieńcy porwani przez Tarzana tracili
całą żywotność i energię młoǳieńczą; natomiast pokaleczone szympansy, którym małpi
lekarz zaszczepiał siłę żywotną, na nowo wracały do młodości.

Gdyby szympansy miały pieniąǳe, to niewątpliwie stworzyłyby Towarzystwo Akcy ne Pieniąǳ, Sprawiedliwość,
Małpaku odmłaǳaniu pokrzywǳonych przez człowieka szympansów.

Tymczasem w osaǳie zapanował niepokó . Postanowiono zdwoić straże, a nawet
w razie potrzeby wezwać na pomoc siłę zbro ną.

Ale Tarzan był zbyt mądry, aby tego wszystkiego nie odgadnąć. Miał on śród małp
swoich adherentów, którym powierzył pewne ta emnice; dał wskazówki i wyznaczył ha-
sła. Pewnego razu, o północy, zabrzmiał długi, przeciągły świst śród małp. Ponieważ ta- Ucieczka
kie wrzaski nieraz się zdarzały, nie zwrócono na to uwagi. Tymczasem wszystkie zdrowe
i młode małpy, w liczbie około pięciuset, opuściły tłumnie chaty i wspięły się na drzewa.
Skacząc z drzewa na drzewo, dotarły do tego mie sca sztachet, gǳie była brama.

Wówczas Tarzan zsunął się na ziemię, kluczem bramę otworzył i szeroko ą rozwarł.
Przytem klucz wy ął i zabrał go z sobą. Za nim runęły tłumem małpy edna za drugą. Nie-
opisana wrzawa, aką czyniły małpy, obuǳiła czu ność dozorców. Ale było uż za późno.
Próżno wypuszczono psy w pogoń za małpami. Szympansy były uż na swoboǳie w lesie
pobliskim, na wysokich drzewach — i coraz dale zagłębiały się w dżunglę.

Naza utrz z rana nasi uczeni nie znaleźli ani edne małpy w swo e osaǳie, prócz
kilkunastu na nic nieprzydatnych inwalidów.

  Nowy Tarzan 
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ISBN ----
Wesprzyj Wolne Lektury!
Wolne Lektury to pro ekt fundac i Nowoczesna Polska – organizac i pożytku publicznego ǳiała ące na rzecz
wolności korzystania z dóbr kultury.
Co roku do domeny publiczne przechoǳi twórczość kole nych autorów. ǲięki Two emu wsparciu bęǳiemy
e mogli udostępnić wszystkim bezpłatnie.
Jak możesz pomóc?
Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Dołącz do Towarzystwa Przy aciół Wolnych Lektur i pomóż nam rozwĳać bibliotekę.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.

  Nowy Tarzan 
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