


 

 

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.

JULIUSZ VERNE

Przygody trzech Rosjan i trzech An-
glików w południowej Afryce
 .     

.    
W dniu  stycznia  roku dwóch luǳi, wygodnie rozciągniętych u stóp brzozy pła-
czące , prowaǳiło rozmowę. U stóp ich toczyły się szerokie nurty rzeki Oraǌe¹. Wodo-
zbiór ten, zwany przez Holendrów Wielką Rzeką, a przez Hotentotów² Gariepem, może
śmiało współzawodniczyć z trzema wielkimi arteriami aykańskiego lądu: Nilem, Za-
mbezi i Nigrem. Nie zbywa e , równie ak tamtym, ani na wodospadach, ani na prądach
gwałtownych i wylewach. Znakomici podróżnicy, ak Thompson, Alexander i Burchell³,
których imiona dobrze są znane nad brzegami te rzeki, sławią czystość e wód i czarowny
wǳięk e wybrzeży.

W mie scu, gǳie nasi wędrowcy spoczywa ą, Oraǌe zbliża się ku łańcuchowi Gór
Księcia Yorku⁴. Okolica tuta prześliczna: nieprzebyte skaliste ściany, potężne masy na-
stroszonych głazów, mnóstwo pni drzewnych skamieniałych, olbrzymie lasy ǳiewicze,
nietknięte dotąd niszczącą siekierą europe skiego przybysza — wszystko to razem, u ęte
w ramę błękitnie ących z dala Gór Gariepu, wspaniały przedstawia widok.

W górze rzeka zgnieciona skalistymi brzegami, niedozwala ącymi ciasnemu łożysku Natura, Woda
ob ąć ogromne masy wód, wre, kipi, szale e, aż wreszcie, straciwszy nagle pod sobą grunt,
rzuca się z wysokości czterystu stóp⁵ z przeraża ącym grzmotem w przepaść. Powyże wo-
dospadu szeroko rozlane nurty rozbĳa ą się o podwodne głazy, a dale opływa ą mnóstwo
kęp zielenią okrytych. Poniże czarna, niezgłębiona otchłań, w którą bez przerwy spada ą
wody z hukiem przewyższa ącym turkot gromów szalone burzy. Z przepaści te wypada ą
kłęby pary, a w kropelkach ich świetlne promienie słoneczne rozszczepia ąc się, tworzą
wieczystą tęczę.

Spomięǳy dwóch podróżnych, których tu niezawodnie zapęǳiła chęć zbadania tych
ta emniczych krain Ayki Południowe , eden prawie nie zważał na roztoczone przed nim
wǳięki przyrody. Był to myśliwiec — piękny okaz walecznego plemienia o bystrym oku
i muskularne budowie, prowaǳącego koczownicze życie w lasach.

Anglicy zowią e Buszmenami. Buszmen, po holendersku Bochjesman, znaczy do-
słownie „człowiek zarośli”. Plemiona te koczu ą w północno-zachodnie części Kolonii

¹Oraǌe — rzeka w płd. Ayce, płynąca ze wschodu na zachód, od Gór Smoczych do Oceanu Atlantyckiego;
e nazwa oznacza „pomarańczowa”; w czasach kolonialnych stanowiła linię graniczną pomięǳy bryt. Kolonią
Przylądkową a innymi terytoriami regionu. [przypis edytorski]

²Hotentoci (nazwa własna Khoikhoi) — grupa rǳennych mieszkańców Ayki Płd., spokrewnionych z Busz-
menami, prowaǳących koczowniczy tryb życia. [przypis edytorski]

³Thompson, Alexander i Burchell — Thompson, George (–), ang. kupiec i odkrywca, autor Travels
and Adventures in Southern Africa (); Alexander, James Edward (–), szkocki oficer i podróżnik, au-
tor Expedition of discovery into the interior of Africa (); Burchell, William John (–), ang. odkrywca
i przyrodnik, autor Travels in the Interior of Southern Africa (–). [przypis edytorski]

⁴Góry Księcia Yorku — wg History of the British Colonies. Possessions in Africa and Australia () grzbiet
górski położony na płd. brzegu rzeki Oraǌe, ok.  stopnia dł. geogr. zach.; zapewne okolice ob. Neusbergu.
[przypis edytorski]

⁵stopa — daw. ednostka długości równa ok. , m. [przypis edytorski]
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Przylądowe ⁶. Nie ma ą one stałych sieǳib, życie im spływa na ciągłym błąkaniu się
w krainach leżących pomięǳy rzeką Oraǌe a wschodnimi górami. Buszmeni prowa-
ǳą wieczną wo nę z osadnikami, którzy ich wyparli z żyzne roǳinne ziemi i zapęǳili
w te ałowe okolice, gǳie głaz zastępu e roślinność. Mszcząc się za to, plądru ą i palą ich
farmy, niszczą zbiory i zabiera ą cały dobytek.

Buszmen, o którym mówimy, miał około lat czterǳiestu; oǳnaczały go wysoki
wzrost i silna muskularna budowa; ciało ego nawet podczas spoczynku zdraǳało energię.
Twarz spalona słońcem, siła i łatwość ruchów przypominały sławionych piórem Coope-
ra⁷ myśliwców kanady skich; nie posiadał ednakże zimne krwi „Sokolego Oka”, którego
powieściopisarz amerykański w Ostatnim Mohikanie uwiecznił; zmiana cery za każdym
silnie szym wzruszeniem wewnętrznym dowoǳiła tego dobitnie.

Buszmen nie był ǳiki ak ego pobratymcy, dawni Saquasowie. Syn Anglika i Hoten-
totki, mieszaniec, zyskał racze , aniżeli stracił na ciągłym obcowaniu z Europe czykami.
Ubiór ego pół europe ski, pół hotentocki, składał się ze szkarłatne koszuli wełniane ,
z kaana i spodni ze skóry antylopy, z kamaszy, na które żbik⁸ swe oǳieży dostar-
czył. Na szyi miał zawieszoną torbę z nożem, fa ką i tytoniem, barania czapka pokrywała
mu głowę, pas skórzany surowcowy otaczał kibić, ręce powyże pięści zdobiły bransolety
misternie wyrzezane z kości słoniowe ; na koniec z ramion zwieszał mu się płaszcz spo-
rząǳony ze skóry lamparcie i spływa ący aż do kolan. U ego stóp spoczywał pies rasy
kra owe .

Buszmen co chwila pociąga ąc dym i puszcza ąc go kłębami, dawał widoczne oznaki
niecierpliwości.

— Uspokó się, uspokó , Mokumie — rzekł do niego towarzysz w ęzyku angielskim,
który Buszmen dobrze znał. — Nie zdarzyło mi się eszcze wiǳieć tak niecierpliwego
człowieka ak ty, gdy nie polu esz. Zastanówże się, mó zacny towarzyszu, że naszego
położenia nie esteśmy w stanie zmienić; ci, na których czekamy, pręǳe czy późnie
przybyć muszą, eżeli nie ǳiś, to utro.

Towarzysz myśliwca był człowiekiem młodym, zaledwie dwaǳieścia pięć lat liczącym,
a zupełnie odmiennym od Mokuma. Każdy ego ruch oǳnaczał się spoko em i flegmą.
Dość było spo rzeć, ażeby poznać, że to Anglik. Ubiór zbyt mie ski świadczył wymownie,
że włóczenie się po lasach nie było ego rzemiosłem. Miał minę mieszczucha zbłąkanego
w pustyni, coś na kształt buchaltera, tak że oko mimowolnie szukało pióra za uchem, które
wiecznie tkwi tam u wszystkich kas erów, buchalterów, rachmistrzów i tym podobnych
okazów z liczne roǳiny pracu ących w bankach i kantorach.

W istocie młoǳian ten nie był podróżnikiem, a tym mnie kancelistą, ale za to uczo-
nym astronomem, którego wysłano na Przylądek dla pracowania w tamecznym obser-
watorium, odda ącym od wielu lat, ak wiadomo, prawǳiwe usługi nauce.

Uczony ten, przesiedlony nagle w pustynie aykańskie, oddalony o kilkaset mil an-
gielskich⁹ od Capetown¹⁰, z trudnością powstrzymywał niecierpliwość swego towarzysza.

— Fanie Emery — rzekł Mokum czystą angielszczyzna — od ośmiu uż dni na próż-
no oczeku emy zapowieǳianych gości na punkcie zbornym nad rzeką Oraǌe, przy wodo-
spaǳie Morgheda. Jeszcze się też żadnemu z me roǳiny nie przytrafiło, ażeby na ednym
i tymże samym mie scu pozostawał przez tyǳień; pamięta pan, że esteśmy plemieniem
koczowniczym i że nam się ziemia pali pod nogami, gdy tak bezczynnie sieǳimy.

— Mó kochany Mokumie, pamięta znowu ty o tym, że ci, na których czekamy,
przybywa ą z Anglii, a więc, że można im akiś tyǳień sfolgować. Trzebaż wziąć w rachubę
rozległość oceanu, trudności, akich dozna ą, płynąc w górę Oraǌe statkiem parowym,
słowem tysiączne przeszkody połączone z podobnym przedsięwzięciem. Polecono nam,
ażebyśmy przygotowali wszystko do wyprawy ma ące na celu zapuszczenie się w głąb
południowe Ayki, a następnie oczekiwali przy wodospaǳie Morgheda mego uczonego

⁶Kolonia Przylądkowa — daw. bryt. kolonia w Ayce Płd., nazwana od Przylądka Dobre Naǳiei, istnie ąca
w latach –. [przypis edytorski]

⁷Cooper, James Fenimore (–) — amer. autor popularnych powieści przygodowych, których akc a
rozgrywa się wśród pionierów i Indian w  poł. XVIII w. (cykl Pięcioksiąg przygód Sokolego Oka). [przypis
edytorski]

⁸żbik — tu: kot kay ski (Felis silvestris cafra), południowoaykański podgatunek żbika. [przypis edytorski]
⁹mila angielska — daw. edn. odległości równa ok. , km. [przypis edytorski]

¹⁰Capetown — miasto w Ayce Płd., dawna stolica bryt. Kolonii Przylądkowe . [przypis edytorski]
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kolegi pułkownika Everesta z obserwatorium w Cambridge. Otóż esteśmy w mie scu
naznaczonym, przy wodospaǳie. Czego chcesz więce , mó zacny Nemroǳie¹¹?

Zda e się, że myśliwiec pragnął czegoś więce , bo ego palce raz po raz gorączkowo
dotykały zamka wybornego karabinu, którego stożkowe pociski¹² zatrzymywały w od-
ległości ǳiewięciuset ardów pęǳącego żbika lub antylopę; pokazu e się, że Buszmen
wzgarǳił kołczanem i zatrutymi strzałami swych o ców, a przenosił nad nie broń euro-
pe ską.

— Czy nie mylisz się tylko, panie Emery? Czy w istocie naznaczono ci spotkanie
w tym mie scu i w końcu stycznia?

— Nie inacze , mó przy acielu, oto list pana Airy, dyrektora obserwatorium w Gre-
enwich¹³, który cię przekona, że się wcale nie mylę.

Strzelec wziął list, obracał go na wszystkie strony, ale znać nieobzna miony z wyna-
lazkiem Fenic an¹⁴, oddał go na powrót Williamowi, mówiąc:

— Powieǳże mi pan, co nabazgrano na tym świstku papieru?
Młody uczony, obdarzony zaǳiwia ącą cierpliwością, powtórzył co na mnie po raz

dwuǳiesty treść listu. W ostatnich dniach zeszłego roku otrzymał pismo zapowiada-
ące prędkie przybycie do południowe Ayki pułkownika Everesta i mięǳynarodowe
komis i naukowe . O celu, w akim ą wysyłano na na dalszy koniec stałego lądu ay-
kańskiego, list nie wspominał. Pan Airy o tym zamilczał. Stosownie do otrzymanych
instrukc i, Emery udał się do Lattaku, angielskie stac i posunięte na dale na północ
w krainie Hotentotów. Przygotował tam wozy, zapasy żywności, słowem wszystko, cze-
go w pustyni mogła potrzebować karawana. Późnie , zna ąc z rozgłosu Mokuma, strzelca
kra owca, który towarzyszył Andersonowi¹⁵ w wycieczkach myśliwskich przedsiębranych
na zachoǳie Ayki i był przewodnikiem nieustraszonego Dawida Livingstone’a¹⁶, kie-
dy ten udawał się po raz pierwszy na zbadanie eziora Ngami i obe rzenie wodospadów
Zambezi — William ofiarował mu dowóǳtwo karawany.

Po zrobieniu przygotowań Buszmen, zna ący wybornie krainę, do które się karawana
miała udać, pod ął się doprowaǳić Emery’ego do mie sca, gǳie naznaczono spotkanie.
Tu miała się z nimi połączyć komis a naukowa. Rzeczoną komis ę wyprawiono na ega-
cie „Eagle” należące do marynarki królewskie . Miała ona zarzucić kotwicę przy u ściu
Oraǌe, na wysokości Przylądka Voltas, i wyprawić małą szalupę parową w górę te rze-
ki aż do wodospadu Morgheda, a tam wysaǳić uczonych na ląd. William i Mokum
przybyli tuta wozem, który pozostawili w głębi doliny. Wóz ten miał przywieźć oczeki-
wanych gości i ich rzeczy do Lattaku, w razie gdyby nie chcieli nałożyć kilku mil drogi
dla ominięcia wodospadu i odbyć podróży rzeką Oraǌe i e dopływami aż do rzeczone
stac i.

Wysłuchawszy relac i i tym razem ulokowawszy ą sobie dobrze w głowie, Buszmen
posunął się aż na krawędź otchłani, w głąb które spieniona rzeka rzuca się z łoskotem.
Astronom posunął się za nim. Mie sce to, góru ące nad biegiem wód, pozwalało ob ąć
okiem kilkumilową przestrzeń w dół wodospadu.

Przez kilka minut obydwa śleǳili pilnie powierzchnię rzeki, która o ćwierć mili po-
niże przybierała znowu postać gładkiego zwierciadła. Na e osamotnionych falach nie
widać było ani łoǳi europe skie , ani czółen kra owców.

Była goǳina trzecia z południa; w miesiącu styczniu, który tuta zupełnie odpowiada
naszemu lipcowi, upał był nie do zniesienia. Pod dwuǳiestym ǳiewiątym równoleżni-
kiem szerokości południowe promienie słońca, pada ące prawie pionowo, palą niezno-

¹¹Nemrod a. Nimrod — biblĳny prawnuk Noego, sławny myśliwy. [przypis edytorski]
¹²pociski stożkowe — używane w broni palne wydłużone pociski o stożkowym wierzchołku (w odróżnieniu

od powszechnych wcześnie pocisków o kształcie kulistym). [przypis edytorski]
¹³Greenwich — daw. przedmieście Londynu, ob. ǳielnica tego miasta, słynne z Królewskiego Obserwa-

torium Astronomicznego, przez które przechoǳi linia południka zerowego, nazywanego także „południkiem
Greenwich”. [przypis edytorski]

¹⁴wynalazek Fenicjan — alfabet. [przypis edytorski]
¹⁵Andersson, Karl Johan (Charles John) (–) — szwed. odkrywca, myśliwy, handlarz i przyrodnik-

-amator, autor wielu książek o swoich podróżach. [przypis edytorski]
¹⁶Livingstone, David (–) — szkocki mis onarz, lekarz i odkrywca, miłośnik Ayki, poszukiwacz źródeł

Nilu; uważany za ednego z na słynnie szych bohaterów Wlk. Brytanii  poł. XIX w. [przypis edytorski]
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śnie. Upał dochoǳił w cieniu do stu pięciu stopni Fahrenheita¹⁷, łagoǳił go edynie
słaby wietrzyk zachodni; gdyby nie to, byłby nie do wytrzymania dla każdego innego
człowieka, wy ąwszy Buszmena. Ale i młody uczony, budowy zawiędłe , akby z samych
nerwów i kości złożone , wcale nie cierpiał. A zresztą gęste sklepienie gałęzistych drzew,
zwiesza ących się aż ponad otchłań, nie dopuszczało promieniom słonecznym przypiekać
naszych podróżników. Pora to na gorętsza w całym dniu; podczas nie wszelkie stwo-
rzenie kry e się przed skwarem — ptak w gałęziach drzew, zwierz w gęstych zaroślach,
i gdyby nie huk wodospadu, panowałaby tuta głucha cisza.

Po ǳiesięciu minutach daremnego śleǳenia, nic nie dostrzegłszy, Mokum gwałtow-
nie uderzył nogą w ziemię, a zwróciwszy się do Williama, z niecierpliwością zawołał:

— A eżeli nie przybędą? to cóż?
— Ależ przybędą, mó ǳielny myśliwcze¹⁸! Są to astronomowie, a więc luǳie nad-

zwycza słowni i punktualni ak gwiazda przechoǳąca przez południk. Cóż wreszcie mo-
żesz im zarzucić: powieǳieli, że przybędą w końcu stycznia. ǲiś dwuǳiesty siódmy,
a zatem ma ą eszcze cztery dni czasu.

— A eżeli te cztery dni miną, a oni nie przybędą?
— W takim razie bęǳiemy mieli wyborną sposobność nauczenia się cierpliwości;

postanowiłem bowiem na nich czekać, dopóki nie przybędą lub dokąd nie otrzymam
pewne wiadomości, że zaniechali przybycia.

— Na Boga! Pan gotów byś czekać cierpliwie, aż ta rzeka przestanie spadać w otchłań!
— krzyknął Buszmen gwałtownie.

— Nie, mó celny strzelcze — odparł Emery z flegmą — trzeba się zawsze rząǳić
rozsądkiem. Otóż cóż nam mówi rozsądek? Gdyby pułkownik Everest i ego towarzysze,
struǳeni uciążliwą podróżą, pozbawieni na pierwszych potrzeb, zbłąkani w te samotne
okolicy, nie zastali nas w wyznaczonym mie scu, zasłużylibyśmy na wielką naganę. Gdyby
ulegli akiemu nieszczęściu, odpowieǳialność spadłaby na nas. Musimy więc zostać na
stanowisku, dopóki obowiązek nam to nakazu e. Zresztą cóż nam tu braku e? Nasz wóz
oczeku e w głębi doliny i da e nam barǳo wygodny nocleg; zapasów mamy pod dostat-
kiem; okolica tak piękna, tak cudowna. Dla mnie est to zupełnie nowe życie. Jakież to
szczęście spęǳić kilka dni z dala od teleskopów i sekstansów, pośród cienia tych prze-
pysznych lasów, nad brzegami te wspaniałe rzeki. A tobie, mó Mokumie, cóż braku e:
nieprzebrane mnóstwo zwierzyny skrzydlate i czworonogie uwĳa się wkoło; broń two a
nie próżnu e i coǳiennie dostarcza nam przysmaków. Idź więc i polu , zabĳa zwierzynę
i czas, mordu daniele lub bawoły. Ja sobie tymczasem będę tuta spoczywał i wyglądał
naszych gości, a ty w pole, żebyś przypadkiem nie zapomniał choǳić!

Myśliwcowi snać trafiła do przekonania rada astronoma, bo powstał z ziemi i po-
stanowił prze rzeć okoliczne zarośla. ǲielny strzelec, nawykły do błąǳenia po lasach
południowoaykańskich, nie lękał się ani lwa, ani pantery lub lamparta. Gwizdnął na
psa zwanego Top, podobnego z sierści do hieny, a pochoǳącego z pustyni Kalahari,
z rasy, z które niegdyś Balabasowie utworzyli swo e psy gończe, i skierował się ku zaro-
ślom. Roztropne zwierzę zdawało się poǳielać niecierpliwość pana, gdyż w skok zerwało
się z mie sca, a radosnym szczekaniem zdawało się potakiwać zamiarom pana. Wkrótce
i myśliwy, i pies znikli w gąszczu, którego rozlegle obszary zaległy wzgórza za wodospa-
dem.

William Emery, pozostawszy sam, rozciągnął się pod wierzbą w błogim oczekiwaniu
snu, który duszące powietrze obiecywało mu sprowaǳić, a tymczasem rozmyślał o swym
obecnym położeniu. Oddalony od osad, zna dował się nad mało znanymi brzegami Oran-
e. Oczekiwał Europe czyków, współrodaków, którzy opuścili o czyznę dla rzucenia się
w wir przygód, nieodłącznych od dalekie podróży. Ale akiż był cel te wyprawy? Jakież
zadania naukowe postanowiono rozwiązać w tych pustyniach południowe Ayki? Jakie
spostrzeżenia miano zbierać pod trzyǳiestym stopniem szerokości południowe ? Tego
wszystkiego nie wy aśniał byna mnie list szanownego Airy, dyrektora obserwatorium
w Greenwich. A że ego, Williama Emery’ego, ako uczonego obeznanego z tute szym

¹⁷sto pięć stopni Fahrenheita — ° Réaumura lub ° Cels usza. [przypis autorski]
¹⁸myśliwiec (daw.) — myśliwy. [przypis edytorski]
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klimatem wezwano do współǳiałania, więc widocznie szło o akieś ego prace naukowe
i wiadomości były niezbędne uczone komis i Z ednoczonego Królestwa¹⁹.

Podczas gdy młody astronom rozmyślał nad tymi kwestiami i zadawał sobie tysiące
pytań, na które nie mógł znaleźć odpowieǳi, upał przygniatał ołowiem ego powieki i na
koniec, nie wieǳąc kiedy, usnął głęboko. Gdy się obuǳił, słońce uż zapadło za wzgórza
zachodnie, których łagodne, sinie ące kontury wyraźnie rysowały się na szkarłatnym nie-
bie wieczornym. Kurczenie się żołądka zapowiadało mu, że się zbliża goǳina wieczerzy;
w istocie była uż goǳina szósta — czas, w którym zwykle odwieǳano wóz napełniony
prowiantami.

Prawie w te chwili rozległ się wystrzał wśród zarośli okrywa ących stoki wzgórz i do-
choǳących do piętnastu stóp wysokości. Zaraz potem wybiegł z nich Top, a tuż za nim
ukazał się myśliwiec.

Mokum wlókł za rogi zwierza, którego powalił celny strzał ego strzelby.
— Pręǳe , pręǳe , kochany szafarzu — zawołał William Emery. — Cóż nam przy-

nosisz na wieczerzę?
— Koziorożca — odrzekł strzelec, rzuca ąc u stóp astronoma piękne zwierzę, którego

potężne rogi zakrzywiały się łukiem.
Była to antylopa znana pod nazwą kozła skalnego, zna du ąca się licznie w tych oko-

licach Ayki Południowe . To piękne zwierzę cisawe barwy ma grzbiet pokryty bu nym
edwabistym włosem, podbrzusze śnieżne białości, upstrzone kasztanowatymi cętkami.
Jego mięso, wybornego smaku, miało stanowić główną potrawę ǳisie sze wieczerzy.

Myśliwy związał nogi kozła, założył e na drąg, a obydwa z astronomem, wziąwszy
go na ramiona i opuściwszy brzegi wodospadu, w pół goǳiny potem doszli do swego
obozowiska, kędy czekał na nich wóz strzeżony przez dwóch boch esmańskich przewod-
ników.
.   
Przez trzy dni następne Mokum i Emery nie opuszczali mie sca zbornego. W czasie gdy
pierwszy, ulega ąc instynktom myśliwskim, uganiał się po przyległych wodospadowi oko-
licach za płową zwierzyną i ǳiczyzną wszelkiego roǳa u, młody astronom wciąż zwracał
uwagę na rzekę. Widok te przecudne krainy, tak ǳikie a tak urocze , wprawiał go
w zachwycenie i przepełniał duszę przy emnymi wrażeniami. Matematyk ten, bez odpo-
czynku pochylony nad stolikiem przy robieniu zawikłanych obliczeń, przepęǳa ący noce
z okiem przykutym do szkła lunety, liczący goǳinami sekundy przechoǳenia gwiazd
przez południk, polu ący na chwilę, w które edna chowa się za drugą — nagle znalazł
się w ob ęciach ǳiewicze przyrody, pod ciemnym lazurem niebios, pod liściastymi skle-
pieniami pierwotnych lasów, śród wzgórz fantastycznie zatoczonych dokoła wodospadu
Morgheda. Nieznane uczucie poez i owionęło tego zapleśniałego ducha, który otrząsnąw-
szy pęta matematycznych obliczań, lubował się wǳiękiem pustych i nieznanych Euro-
pe czykom obszarów. Wrażenia te osłaǳały mu nudę oczekiwania, a duch i ciało rosły
w siły na łonie przyrody. Właśnie położenie to, całkiem dla niego nowe, wytłumaczyć
potrafi tę niezachwianą cierpliwość, które towarzysz nie zdołał ego zrozumieć. Stąd też,
gdy myśliwiec zżymał się i szerzył nieustannie skargi, uczony odpowiadał mu z słodkim
spoko em, który ednakże nie zdołał ułagoǳić nerwowe natury Mokuma.

Na koniec nadszedł  stycznia, ostateczny termin spotkania się naznaczony listem
pana Airy. Gdyby uczeni nie po awili się, Emery byłby w niemałym kłopocie. Spóźnienie
bowiem mogło przedłużyć się do nieskończoności, a dopóki miał pozostawać w takim
razie na swoim stanowisku?

— Przyszła mi pewna myśl — odezwał się w tym dniu Mokum. — Jak mniemasz,
panie Williamie, czy nie byłoby stosowne udać się w dół rzeki na ich spotkanie? Wszak
nie ma ą inne drogi ak koryto Oraǌe. Ponieważ więc płyną w górę rzeki, więc est
niemożliwe, abyśmy się z nimi rozminęli, idąc w dół.

— Przewyborna myśl, pogromco koziorożców! Idźmyż więc w dół, a w na gorszym
razie wrócimy tuta doliną południową. Ale czy znasz dobrze dolny bieg rzeki?

¹⁹Zjednoczone Królestwo — tu: Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii, hist. państwo (–),
utworzone poprzez połączenie Królestwa Wielkie Brytanii oraz Królestwa Irlandii. [przypis edytorski]
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— Ba! Przebywałem ą dwukrotnie aż do samego u ścia i znam e cały bieg, ak mo ą
kieszeń, od przylądka Voltas aż do połączenia się z nią Harta²⁰, na granicy Republiki
Transvaalu²¹.

— Czy od wodospadu aż do u ścia cała est żeglowna?
— Wy ąwszy, że na pięć lub sześć mil przed u ściem przy schyłku pory suche wo-

dy ma barǳo mało. Tworzy się tam wtenczas roǳa mielizny, o którą bĳą wściekle od
zachodu fale oceanu.

— Mnie sza o to, bo w czasie kiedy ą nasi przy aciele przebywali, wody eszcze było
pod dostatkiem, a zatem nie istnie e żaden powód, który by im nie dozwolił przybyć na
czas — i przybędą.

Buszmen nie odrzekł słowa, zarzucił strzelbę na ramię, gwizdnął na psa i poprzeǳa ąc
towarzysza, ruszył wąską ścieżką, która spuszcza ąc się z wyżyny wodospadu o czterysta
kroków poniże , zbiegała na brzeg rzeki.

Było to około goǳiny ǳiewiąte z rana. Dwa badacze, których tym mianem goǳi się
obdarzyć, szli lewym brzegiem rzeki w kierunku u ścia. Ścieżka ta nie miała na mnie sze-
go podobieństwa ze zwykłymi nadbrzeżnymi drogami, akie służą do holowania statków
w górę. Urwiste i strome brzegi gęsta pokrywała roślinność; girlandy Cynanchum filifor-
me, wspominanego przez Burchella, przeskaku ąc z drzewa na drzewo, rozciągały gęstą
sieć na droǳe wędrowników. Nóż Buszmena wciąż szerzył zniszczenie, wycina ąc w tym
żywym murze zieleni prze ście.

William Emery pełną piersią wciągał balsamiczny oddech lasów, a szczególnie prze-
nika ącą woń, którą rozsiewały wkoło niezliczone kwiaty diosmów.

Wędrówka więc, ak wiǳimy, nie mogła odbywać się śpiesznie. Szczęściem, mie sca-
mi brzegi były obnażone, a tam oba podróżni przyśpieszali kroku, wynagraǳa ąc czas
stracony na przebywanie gąszczów.

Do goǳiny edenaste przebyli zaledwie cztery mile angielskie. W te odległości łoskot
wodospadu zaledwie dawał się słyszeć, bo powiew zachodni niósł go w przeciwną stronę,
tym łatwie za to mogli uchwycić uchem szmery dochoǳące z dołu rzeki.

William Emery i myśliwiec, zatrzymawszy się w tym mie scu, mogli prze rzeć przy-
na mnie na trzy mile w dół łożysko rzeki, wrzyna ące się tuta głęboko, o brzegach urwi-
stych, które kredowym wzgórzem wybiegały blisko na dwieście stóp ponad zwierciadło
wód.

— Zaczeka my w tym mie scu — odezwał się astronom — i odpocznĳmy. Nie mam
twoich stalowych nóg, Mokumie, bo estem barǳie przyzwycza ony do przebiegania
okiem przestrzeni niebieskich, aniżeli do mierzenia nogami ziemskich odległości. Stąd
możemy co na mnie prze rzeć trzy mile biegu rzeki, a eżeliby tylko statek parowy ukazał
się na ostatecznym zakręcie, łatwo go bęǳiemy mogli dostrzec.

Młody astronom oparł się o pień wilczomleczu drzewnego, którego wierzchołek
strzelał na czterǳieści stóp w górę. Stąd ego wzrok sięgał daleko. Strzelec, nieprzyzwy-
cza ony do sieǳenia, w był ciągłym ruchu, nie zważa ąc wcale na Topa, który uwĳa ąc się
dokoła, płoszył chmury ǳikiego ptactwa.

Nie upłynęło pół goǳiny, gdy William dostrzegł, że Buszmen, sto ący w oddaleniu
stu kroków, robił ǳiwne poruszenia, da ąc poznać, że coś zauważył. Czyżby dostrzegł
statek, tak niecierpliwie wyglądany?

Natychmiast zerwawszy się ze mchu, na którym chwilę spoczywał, pośpieszył ku my-
śliwcowi.

— Czy wiǳisz co, Mokumie? — zapytał z niepoko em.
— Dotąd nie wiǳę nic, ale mniemam, żem coś usłyszał. Ucho mo e, nawykłe do

odgłosów przyrody, zda mi się pochwyciło akiś niezwykły szmer w dole rzeki.
Po czym zaleciwszy cichość astronomowi, położył się na ziemi, przytknął do nie ucho

i słuchał z wytężoną uwagą.
Po kilku minutach podniósł się, a wstrząsłszy głową, rzekł:

²⁰Hart, ǳiś popr.: Harts — płn. dopływ rzeki Vaal, na większego dopływu Oraǌe; naturalna granica daw.
burskie republiki Transvaalu. [przypis edytorski]

²¹Republika Transvaalu (niderl. Transvaal Republiek, dosł.: Republika za rzeką Vaal) — pot. nazwa Repu-
bliki Południowoaykańskie , hist. państwa założonego przez Burów (potomków osadników niderlanǳkich),
istnie ącego z przerwami w latach –. [przypis edytorski]
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— To nic, pomyliłem się. Odgłos, aki słyszałem, est poświstem wiatru igra ącym
z liśćmi albo też szumem wody rozbĳa ące się o głazy łożyska… A ednak… — I znowu
wytężył słuch, lecz i tym razem nadaremnie.

— Mokumie — zauważył uczony — eżeli łoskot, który słyszałeś, pochoǳi od ma-
szyny parostatku, to, aby go rozróżnić, należy ze ść na dół i przyłożyć ucho do powierzchni
wody. Woda przenosi dźwięki wyraźnie i szybcie niż powietrze.

— Masz pan słuszność; kilkakrotnie uż wytropiłem tym sposobem płynącego konia
rzecznego²².

I z niezwykłą lekkością zbiegł na brzeg wody, wszedł w nią po kolana, a schyliwszy
się, przyłożył ucho do e po wierzchni.

— Słyszę, wyraźnie słyszę! Tam w dole rzeki, w znaczne odległości, słychać akieś
uderzenia bĳące gwałtownie w wodę. Pluskanie monotonne w e głębi.

— To skrzydła śruby parowe , mó drogi — zawołał z radością William.
— A więc ci, na których tyle dni czekamy, są uż niedaleko.
Emery, zna ący dobrze bystrość słuchu syna puszcz, nie wątpił byna mnie o prawǳi-

wości ego słów. Myśliwy wrócił na dawne stanowisko i obydwa w niemym oczekiwaniu
wytężali wzrok ku zachodowi, wygląda ąc niecierpliwie, kiedy potwierǳi się to, co im
słuch zapowiadał.

Pomimo cierpliwego usposobienia młody uczony przepęǳił następne pół goǳiny
w wielkim niepoko u. Czas mu się dłużył, co chwila zdawało mu się, że dostrzega kontury
statku prześlizgu ącego się po zwierciadle rzeki, lecz zawsze się mylił. Nareszcie z dumania
wyrwał go donośny głos strzelca woła ącego:

— Dym! dym!
William, zapuściwszy wzrok w kierunku wskazanym przez Buszmena, z trudnością

zaledwie dostrzegł lekki biały obłoczek, unoszący się nad wodą. Nie było uż wątpliwości.
Statek posuwał się szybko w górę rzeki. Wkrótce dostrzegli i ego komin, wyrzuca ący
kłęby czarnego dymu pomieszanego z białymi obłoczkami pary. Widocznie załoga nie
żałowała węgla, ażeby spotęgować siłę pary i na wyznaczony czas stawić się na mie scu.

Statek zna dował się eszcze w odległości siedmiu mil angielskich od wodospadu Mor-
ghedy.

Słońce dochoǳiło połowy ǳiennego biegu, a ponieważ mie sce, w którym zna do-
wali się oczeku ący, nie było odpowiednie do wylądowania, przeto astronom postanowił
wrócić do wodospadu. Uwiadomił o tym Mokuma, który w mie sce odpowieǳi puścił
się z powrotem wyciętą przez siebie drogą. William szedł za nim, a obe rzawszy się eszcze
raz w dół rzeki, u rzał na tylnym maszcie flagę Wielkie Brytanii.

Powrót odbył się szybko. O goǳinie pierwsze astronom i strzelec wstrzymali się
o ćwierć mili od wodospadu, w mie scu, gǳie brzeg, zatacza ąc się w półkole, tworzył małą
zatokę, barǳo przydatną do wylądowania, w tym bowiem mie scu głębia wody dochoǳiła
do samego brzegu.

Statek, płynący daleko szybcie , aniżeli idący pieszo, był uż zapewne niedaleko. Do-
strzec go nie było można, bo zarośla wysokie, zbiega ące aż do samego krańca wody,
zasłaniały widok; lecz słyszeli wyraźnie eżeli nie turkot śruby rozbĳa ące fale, to przy-
na mnie przeraźliwy gwizd maszyny parowe , góru ący nawet nad grzmotem bliskiego
wodospadu.

Gwizd nie ustawał. Znać komenderu ący dawał sygnał oczeku ącym przy wodospaǳie
o przybyciu statku.

Myśliwiec na to hasło odpowieǳiał wystrzałem ze sztucera, którego huk powtórzyły
kilkakrotnie nadbrzeżne skały.

Statek ukazał się wreszcie. Obydwóch oczeku ących spostrzeżono. Na znak dany przez
astronoma statek, skierowany ku lewemu brzegowi, przybił do lądu. Myśliwiec pochwycił
wyrzuconą linę i przymocował do drzewa.

W te chwili człowiek wysokiego wzrostu wyskoczył lekko na brzeg, zwrócił się ku
Williamowi, reszta załogi także wysiadła na ląd. William Emery poszedł naprzeciw wy-
siada ącego i zagadnął:

— Pan pułkownik Everest?

²²koń rzeczny — hipopotam (z gr. hippos: koń, potamos: rzeka). [przypis edytorski]
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— Pan William Emery?
Młody astronom i kolega ego z obserwatorium w Greenwich powitali się, poda ąc

sobie ręce.
— Panowie — rzekł pułkownik, zwraca ąc się do swych towarzyszy — pozwólcie

sobie przedstawić szanownego Williama Emery’ego z obserwatorium w Capetown, który
był łaskaw oczekiwać nas przy wodospaǳie Morgheda.

Czterech podróżnych otacza ących pułkownika powitało kole no Emery’ego, a na-
stępnie z angielską flegmą Everest ofic alnie prezentował swych towarzyszów Williamo-
wi.

— Panie Emery, oto rodak twó , sir John Murray z Devonshire; pan Mateusz Strux,
astronom z Pułkowa²³, pan Mikoła Palander z obserwatorium w Helsingforsie²⁴ i pan
Michał Zorn, z obserwatorium w Kĳowie, trzech uczonych rosy skich reprezentu ących
rząd cara w nasze mięǳynarodowe komis i.
. 
Po przedstawieniu wza emnym William Emery ofiarował przybyłym swo e usługi. Ja-
ko pomocnik głównego astronoma w Captown, uważał on uczonego Everesta za swego
zwierzchnika, delegowanego rządu królowe , który wraz z Struksem ob ął prezydium ko-
mis i naukowe . Znał on go ako barǳo wykształconego astronoma, który z ednał sobie
rozgłos w uczonym świecie badaniem mgławic i obliczaniem zaćmień gwiazd stałych.
Mąż ten liczący około pięćǳiesiąt lat, zimny, systematyczny, rozłożył sobie za ęcia, go-
ǳiny za goǳiną z matematyczna ścisłością. Wszystkie prace przedsiębrał podług chro-
nometru, a każdą wykonywał z punktualnością gwiazdy przechoǳące przez południk.
Wieǳąc o tym, Emery był przekonany, że komis a stawi się na mie scu przeznaczenia
w umówionym czasie.

William oczekiwał na wy aśnienie ze strony pułkownika, w akim celu komis a zo-
stała wysłana do południowe Ayki, lecz Everest milczał, a William nie śmiał go badać.
Zapewne eszcze nie był stosowny czas do ob awienia celu mis i.

Emery znał także z opinii Johna Murraya, współzawodnika Jamesa Rossa²⁵ i lorda
Elgina²⁶; ten bogaty uczony, chociaż nie w służbie rządowe , ale mimo to pracował uży-
tecznie na polu astronomicznym w Anglii. Poświęcił dwaǳieścia tysięcy funtów szterlin-
gów na wybudowanie olbrzymiego reflektora, walczącego o lepsze z teleskopem z Parson
Town, za pomocą którego obliczono ściśle elementy pewne liczby gwiazd podwó nych.
Był to mąż czterǳiestoletni, o pańskie minie, lecz którego powierzchowność nie zdra-
ǳała byna mnie ego charakteru. Co do panów Struksa, Palandra i Zorna, nazwiska ich
nie były obce Emery’emu, ale nie znał ich osobiście. Palander i Zorn okazywali Struksowi
pewne względy, odnoszące się być może nie do zasług na polu naukowym, ak racze do
za mowanego przezeń stanowiska.

Jedną tylko rzecz zauważył Emery, to est, że liczba uczonych obo ga narodów była
równa, a nawet załoga statku, noszącego nazwę „Królowa i Cesarz”²⁷, składała się z ǳie-
sięciu luǳi, z których po pięciu należało do dwóch narodowości.

— Panie Emery — zagaił pułkownik zaraz po przedstawieniu — znamy się dobrze, ak
gdybyśmy wspólnie odbyli podróż z Londynu do Przylądka Voltas. Poważam pana barǳo
za pracę, które pomimo swe młodości zawǳięczasz zasłużoną sławę. Na mó wniosek
rząd królowe wezwał pana do wzięcia uǳiału w ważnych pracach, akich komis a pragnie
dokonać w Ayce Południowe .

William skłonił się na znak poǳiękowania i mniemał, że dowie się nareszcie, w akim
celu komis a mięǳynarodowa została wysłana na południową półkulę, lecz pułkownik
wcale nie dotknął te kwestii; zapytał tylko:

²³Pułkowo — miasto ros.  km na płd. od Petersburga. [przypis edytorski]
²⁴Helsingfors — oryginalna szweǳka nazwa miasta Helsinki; w latach – funkc onowało autono-

miczne Wielkie Księstwo Fińskie, wchoǳące w skład imperium rosy skiego. [przypis edytorski]
²⁵Ross, James Clark (–) — bryt. oficer marynarki i odkrywca, badacz Arktyki. [przypis edytorski]
²⁶lord Elgin — tu zapewne: Thomas Bruce (–), siódmy hrabia Elgin, bryt. dyplomata, który zasłynął

rabunkiem starożytnych rzeźb (tzw. marmurów Elgina) z ateńskiego Partenonu i wywiezieniem ich do Anglii.
[przypis edytorski]

²⁷„Królowa i Cesarz” — imperium bryty skim rząǳiła wówczas królowa Wiktoria, zaś cesarstwem rosy skim
Mikoła I. [przypis edytorski]
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— Czy pan ukończył przygotowania?
— Zupełnie — odpowieǳiał. — Stosownie do instrukc i nadesłane mi przez pana

Airy, przed miesiącem wy echałem z Capetown do Lattaku. Przybywszy tam, zgroma-
ǳiłem wszystkie przedmioty niezbędne do odbycia dłuższe podróży w głąb lądu: wozy,
konie, żywność i przewodników. Eskorta złożona ze stu uzbro onych luǳi oczeku e pa-
nów w Lattaku, a e dowódcą est doświadczony myśliwiec, Buszmen Mokum, którego
pozwoli sobie pułkownik przedstawić.

— Buszmen Mokum! — wykrzyknął Everest, wychoǳąc po raz pierwszy na chwilę
z flegmatycznego usposobienia. — Buszmen Mokum! — powtórzył. — Ależ to nazwisko
est mi znane.

— Jest to nazwisko zręcznego i nieustraszonego myśliwca — odezwał się John Mur-
ray, zwraca ąc się do niego — któremu Europe czycy, pomimo swe zarozumiałości, nie
zdoła ą zaimponować.

— Myśliwiec Mokum — rzekł Emery, przedstawia ąc go pułkownikowi.
— Ach! ach! Przypominam sobie — mówił Everest, zwróciwszy się do strzelca. —

Twe imię est doskonale znane w Z ednoczonym Królestwie. Wszak to pan byłeś przy-
acielem Anderssona i przewodnikiem Dawida Livingstone’a, który zaszczyca mnie swą
przy aźnią? Przez mo e usta Anglia składa ci poǳiękowanie, a a panu Emery’emu, że cię
wybrał na naczelnika nasze karawany. Strzelec taki ak pan zapewne est miłośnikiem
piękne broni. Mamy tu z sobą cały arsenał, zechcie spomięǳy wszystkich wybrać tę,
która ci się na lepie podoba. Wiemy, że się dostanie w dobre ręce.

Buszmen zarumienił się z radości. Uznanie, akiego używał w Anglii, pochlebiało mu,
ale barǳie zachwycił podarek pułkownika. Poǳiękował dobranymi wyrazami i usunął się
na bok, aby nie przeszkaǳać rozmowie toczące się pomięǳy Emerym a nowo przybyły-
mi. Sprawozdanie co do przygotowań zrobionych przez uczonego z Capetown zachwyciło
pułkownika. Szło teraz o ak na prędsze dostanie się do miasta Lattaku, gdyż karawana
wyruszyć miała w pierwszych dniach lutego, natychmiast po przeminięciu pory dżdżyste .

— Racz, pułkowniku, wyznaczyć sposób, w aki pragniesz dostać się do Lattaku.
— Rzeką Oraǌe, a następnie uchoǳącym do nie Kurumanem, nad którym leży

Lattaku.
— Jakkolwiek szybki i wyborny est twó statek, nie zdoła ednak wpłynąć w górę

wodospadu Morgheda.
— Ominiemy go — odpowieǳiał spoko nie pułkownik. — Szalupa przewieziona

zostanie o kilka mil w górę wodospadu, skąd, o ile mi wiadomo, Oraǌe znowu est
spławna dla statków biorących mało wody.

— Spławna est, lecz akimże sposobem przewieźć tak ciężki parowiec? — zauważył
Emery.

— To na mnie sza. Statek nasz est arcyǳiełem warsztatów Learda i Spółki w Liver-
poolu, rozbiera się na drobne części i składa z na większą łatwością. Klucz i pewna ilość
nitów aż nadto wystarczy luǳiom, którzy się za mą tą robotą. Czy pan masz aki wóz
przy wodospaǳie?

— Opodal stąd w dolinie, gǳie est nasze obozowisko — odpowieǳiał William.
— Dobrze więc. Panie Mokum, każ sprowaǳić ten wóz do mie sca, gǳieśmy wylą-

dowali. Za ego pomocą przewieziemy kole no część łoǳi, a następnie i maszynę, która
również się rozbiera, na mie sce, odkąd rzeka zaczyna być żeglowna.

Rozkazy pułkownika wykonano. Mokum, przyrzekłszy sprowaǳić wóz za goǳinę,
znikł w gęstwinie. Podczas ego nieobecności szybko opróżniono szalupę. Ładunek nie
był zbyt wielki; tworzyły go skrzynie z instrumentami fizycznymi, poważny zapas wy-
borowe broni z fabryki Purdey Moore z Edynburga, kilka baryłek wódki i suszonego
mięsa, skrzynka amunic i, tłumoczki możliwie małe ob ętości, płótno na namioty i dobór
utensyliów, pochoǳących akby z akiego bazaru, urząǳonego wyłącznie dla podróżnych,
wreszcie łódka kauczukowa, za mu ąca nie więce mie sca ak dobrze zwinięty i skrępowa-
ny pled; na koniec roǳa wachlarzowate kartaczownicy²⁸, niezbyt eszcze udoskonalone ,
ale straszliwe dla tych, którzy by chcieli na przekór woli załogi dostać się do statku.

²⁸kartaczownica — szybkostrzelna broń wielolufowa; w odróżnieniu od karabinu maszynowego wymagała
przeładowywania ręcznego, dźwignią lub korbą. [przypis edytorski]
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Wszystko to złożono na brzegu. Maszyna parowa o sile ośmiu koni i waǳe dwu-
stu ǳiesięciu kilogramów, składała się z trzech części: kotła, ogrzewacza, który do niego
umocowany był na gwintach, a wreszcie śruby przytwierǳone do sztuki drzewa na spo-
ǳie statku. W miarę wynoszenia tych części statek się opróżniał. Szalupa, oprócz mie sca
obe mu ącego maszynę parową, miała eszcze dwie ka uty: tylną dla oficerów, przednią dla
członków załogi. W mgnieniu oka ściany przegród znikły, a rzeczy i posłania wyniesiono
na brzeg; pozostało edynie akby pudło na woǳie.

Pudło statku, długie na ǳiesięć do edenastu metrów, składało się z trzech części,
podobnie ak szalupa „Mâ-Robert”, w które Livingstone odbył pierwszą prze ażdżkę po
Zambezi. Sporząǳono e z galwanizowane stali, nader lekkie i wytrzymałe , z blach
po edynczych spo onych nitami, które w razie potrzeby można było od ąć. Blachy przy-
stawały naǳwycza szczelnie, a nity spa ały części statku tak dokładnie, że kropla wody
przesunąć się wewnątrz nie mogła.

William Emery zachwycał się prostotą budowy, składu i szybkością, z aką rozbierano
łódź. Nie upłynęła eszcze goǳina, a była uż w kawałkach, gotowa do ładowania; właśnie
też i Mokum w towarzystwie dwóch Buszmenów przyprowaǳił wóz.

Wóz ten, barǳo pierwotne konstrukc i, spoczywał na czterech ciężkich kołach; zło-
żony z dwóch półwozi osobnych, odǳielonych od siebie dwuǳiestostopową odległo-
ścią, podobny zupełnie do podwód północnoamerykańskich używanych przez przebywa-
ących stepy. Tę ciężką machinę, które skrzypiące przeraźliwie osie wystawały na stopę
z piast, ciągnęło sześć oswo onych bawołów, zaprzężonych w trzy pary i naǳwycza czu-
łych na popęǳa ący ich kolec woźnicy. Takich to silnych zwierząt trzeba było użyć, ażeby
uciągnąć tę machinę ciężarem naładowaną. Mimo zręczności powożącego, nieraz więznął
w wybo ach.

Załoga „Królowe i Cesarza” za ęła się władowaniem szalupy na wóz, przestrzega ąc,
aby ciężar wszęǳie równo był rozłożony. Znana est cudowna zręczność marynarzy. Ła-
dowanie było dla nich igraszką! Na cięższe sztuki umieścili ponad osiami, to est w na -
mocnie szych częściach wozu. Pomięǳy nimi układali inne części statku, w samym zaś
środku przedmioty, które należało ak na mnie narażać na wstrząśnienia. Podróżni poszli
pieszo, przebycie czterech mil angielskich było dla nich przechaǳką.

O goǳinie trzecie z południa ukończono załadunek, a pułkownik Everest dał znak
od azdu. On i ego towarzysze ruszyli przodem pod przewodnictwem Williama Eme-
ry’ego. Buszmen, poganiacze wołów oraz załoga statku otaczali wóz.

Pochód nie zmęczył podróżnych. Pochyłość ku górze wodospadu wznosiła się lekko,
a tym samym barǳo sprzy ała transportowi ciężkiego wozu. Poświęceniem nieco dłuż-
szego czasu zdążało się do celu tym pewnie .

Członkowie komis i naukowe wspinali się lekko na wzgórze, prowaǳąc rozmowę
ogólną. O celu wyprawy nikt ednak nie wspominał. Europe czycy zachwycali się wspa-
niałością dokoła roztoczonych kra obrazów: urocza w całe swe ǳikości przyroda wpra-
wiała ich w takież samo zachwycenie, akiego doznawał Emery. Świeże wrażenia nie prze-
syciły ich eszcze pięknością tych stron Ayki. Poǳiwiali cuda stworzenia, lecz z pewną
wstrzemięźliwością, właściwą Anglikom, wrogom wszystkiego, coby zakrawało na akieś
żywsze uniesienie. Wodospad ze swe strony otrzymał także pochwały, ale barǳo oględ-
ne. Anglicy w tym razie podobni byli akby do owych wielkich znawców teatralnych,
którzy raczą dawać autorom i aktorom oklaski końcami palców, trzyma ąc się wreszcie
maksymy „nil admirari”²⁹.

William Emery uważał, iż ego obowiązkiem est pełnienie względem przybyszów
obowiązków gospodarza w Ayce Południowe , a czynił to z pewną dumą, okazu ąc im
piękność swego parku, podobnie do dorobkiewiczów, którzy oprowaǳa ąc gościa po
swoim domu, usiłu ą zwrócić ego uwagę na wszystko, co tylko się w nim zna du e.

Około goǳiny wpół do piąte Europe czycy, ominąwszy wodospad, stanęli na wy-
żynie, z które widać było górny bieg Oraǌe. Rozłożyli się tu obozem, oczeku ąc na
przybycie wozu. Pół goǳiny potem przybyła reszta luǳi w celu wzięcia statku. Prze-
wóz odbył się szczęśliwie. Everest polecił im, aby wyładowali i złożyli na powrót statek,
zapowiada ąc, że o świcie wyruszą w dalszą podróż.

²⁹nil admirari (łac.) — niczemu się nie ǳiwić. [przypis edytorski]
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Całą noc spęǳono na rozmaitych pracach. Kadłub statku złożono w ciągu goǳiny.
Po przytwierǳeniu maszyny parowe i śruby, założono przegrody ka ut, a następnie po-
wnoszono rzeczy i przybory. Szybkie i dokładne wykonanie tych prac dobrze świadczyło
o zręczności załogi statku. Ma tkowie obu narodowości byli ludźmi karnymi i zręcznymi.
W wyborze ich widać starano się o to, ażeby mieć załogę, na którą można liczyć w każde
okoliczności.

Naza utrz, dnia  lutego o świcie statek był gotów do podniesienia kotwicy. Z komina
buchały uż kłęby czarnego dymu, a od czasu do czasu rozǳierały go gęste obłoki pary.
Maszyna o wysokim ciśnieniu, bez kondensatora, za każdym poruszeniem tłoku traciła
część pary, na wzór lokomotywy. Kocioł, zaopatrzony w genialnie skomplikowane rury,
które przedstawiały ogniowi barǳo wielką powierzchnię, nie potrzebował więce niż pół
goǳiny dla wywiązania dostateczne ilości pary. Załoga nagromaǳiła wielki zapas he-
banu i gwa aku³⁰, w które okolice te barǳo obfitowały, i tym drogocennym materiałem
podsycano ho nie ognisko.

O szóste pułkownik dał znak od azdu. Pasażerowie i ma tkowie wsiedli na statek.
Myśliwiec, obzna miony dokładnie z rzeką, wstąpił na pokład w charakterze pilota, po-
leca ąc Buszmenom doprowaǳenie wozu do Lattaku.

W chwili gdy podnoszono kotwicę, Everest, zwróciwszy się do Williama, zagadnął:
— Ale, ale, czy wiesz, panie Emery, po cośmy tu przybyli?
— Nie wiem, mó pułkowniku.
— Zadanie barǳo proste. Przy echaliśmy wymierzyć łuk południka w Ayce Połu-

dniowe .

.        
Od niepamiętnych, można powieǳieć, czasów luǳie genialni myśleli nad wynalezieniem
powszechne , a niezmienne miary, które podstawę wyznaczałaby sama przyroda. Szło
im głównie o to, ażeby miara ta, mimo akichkolwiek przewrotów mogących za ść na kuli
ziemskie , nie zaginęła, a racze , aby mogła być odnaleziona. Przypuścić należy, że i staro-
żytni o tym marzyli, stały im ednak na przeszkoǳie brak odpowiednich instrumentów
i metody do e wyznaczenia z możliwą dokładnością.

Na lepszym i na odpowiednie szym środkiem wynalezienia takie miary byłoby zmie-
rzenie części obwodu kuli ziemskie , który nie ulega zmianom, ale należało pomiar ten
wykonać z matematyczną dokładnością.

Już starożytni próbowali wyznaczyć ten pomiar. Arystoteles³¹, według podania nie-
których współczesnych mu uczonych, uważał stadium³² egipskie z czasów Sezostrysa ako
stutysięczną część czwarte części obwodu ziemi. Erastotenes³³ w czasach Ptolemeuszów
obliczył z dosyć przybliżoną dokładnością stopień długości Nilu pomięǳy Syeną a Alek-
sandrią. Ale ani Pose donios³⁴, ani Ptolemeusz³⁵, pode mu ąc prace geodezy ne w tym
roǳa u, nie mogli im dać potrzebne dokładności.

Pierwszy Picard zaczął we Franc i wydoskonalać metodę używaną do zmierzenia stop-
nia. W roku  wyznaczył on długość łuku ziemskiego i niebieskiego pomięǳy Amiens
a Paryżem na pięćǳiesiąt siedem tysięcy sześćǳiesiąt sążni ancuskich (toise)³⁶.

³⁰gwajak — drewno pochoǳącego z Ameryki Środkowe gwa akowca, ciężkie i barǳo twarde. [przypis
edytorski]

³¹Arystoteles (– p.n.e.) — gr. filozof i przyrodoznawca, za mu ący się również teorią państwa i pra-
wa, ekonomiką i logiką formalną; na wszechstronnie szy z uczonych staroż., osobisty nauczyciel Aleksandra
Wielkiego; ego dorobek i system filozoficzny wywarły wielki wpływ na rozwó nauki i filozofii europe skie ,
zwłaszcza w średniowieczu. [przypis edytorski]

³²stadium (łac.) a. stadion (gr.) — staroż. gr. miara długości, równa  stopom, zależnie od regionu odpo-
wiada ąca ok. – m. [przypis edytorski]

³³Erastotenes (– p.n.e.) — gr. astronom, geograf, matematyk; ako pierwszy wyznaczył obwód kuli
ziemskie , uzysku ąc wielkość   stadionów; stosował poprawną metodę, ale obliczenia opierał na przy-
bliżonych wielkościach. [przypis edytorski]

³⁴Posejdonios (ok.–ok. p.n.e.) — gr. filozof i uczony, astronom, geograf i historyk; wyliczył obwód
Ziemi metoda odmienną niż Eratostenes, uzysku ąc   stadionów. [przypis edytorski]

³⁵Ptolemeusz (Ptolemeusz Klaudiusz) (ok. –ok. ) — gr. astronom i geograf; rozwinął geocentryczny
model świata, spisał kompendium wieǳy astr.; opisał zasady tworzenia map, stworzył atlas geogr. ze współrz.
ok.  mie sc. [przypis edytorski]

³⁶sążeń francuski (toise) — daw. miara długości, pod koniec XVII w. równa ok. , m. [przypis edytorski]
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Dominik Cassini i Lahire pomięǳy latami  a  przedłużyli pomiary Picarda
od Dunkierki do Callioure. W r.  Franciszek Cassini i Lahire za mowali się oblicze-
niem tegoż łuku od Dunkierki aż do Perpignan. Na koniec Méchain przedłużył pomiar
południka do Barcelony w Hiszpanii. Méchain umarł ze zbytnie pracy w  r., a ǳie-
ło ego pod ęli Arado i Biot w  r. Ci dwa uczeni posunęli e aż do Formentery,
edne z wysp Balearów. Wymierzono więc łuk od Dunkierki do Formentery, wynoszą-
cy °’”; sam ego środek przecinał równoleżnik północny czterǳiesty piąty, leżący
w równe odległości od bieguna i równika, a właśnie z tego powodu nie zachoǳiła po-
trzeba brania w rachubę przybiegunowego spłaszczenia ziemi. Pomiar ten, wykonany
z możliwą dokładnością, wskazywał ako przeciętną długość ednego stopnia południka
ziemskiego , sążni ancuskich.

Jak wiǳimy, to po ǳiś ǳień edynie uczeni ancuscy za mowali się wyznaczeniem
te pracy, wymaga ące naǳwycza ne ścisłości. Na wniosek Talleyranda Zgromaǳenie
prawodawcze³⁷ wydało w r.  dekret, poleca ący Akademii Francuskie , ażeby dla
wszelkiego roǳa u miar i wag obmyśliła wzór niemogący ulec zmianie. Akademia wy-
wiązała się z zadania. Raport e , podpisany przez sławnych uczonych Bordę, Lagrange’a,
Laplace’a, Monge’a i Condorceta, przedstawiał Zgromaǳeniu prawodawczemu pro ekt,
ażeby za podstawę miary długości przy ęto edną ǳiesięciomilionową część południka
ziemskiego, a dla miar ob ętości sześcian, którego każda krawędź miałaby długość ǳie-
siąte części powyższe miary, za ednostkę zaś wagi ciężar wody destylowane ob ęte tym
sześcianem; proponowano też dla wszystkich miar przy ąć system ǳiesiętny.

Dokonywano przedtem, a w następnych czasach przedsięwzięto nowe pomiary połu-
dnika w różnych częściach ziemi, w celu uzyskania ak na dokładnie sze przeciętne ego
długości. Wiadomo, że kula ziemska nie est sferoidą, ale elipsoidą, więc też trzeba było
licznych pomiarów, ażeby za ich pomocą wyznaczyć przybiegunowe spłaszczenie ziemi.

Z dawnie szych wyliczamy następu ące:
W r.  Maupertuis, Clairant, Camus, Lemonnier, Outier i Szwed Celsius mie-

rzyli łuk w Laponii i wyznaczyli ego długość na pięćǳiesiąt siedem tysięcy czterysta
ǳiewiętnaście toazów.

W r.  La Condamine, Bouguer, Godin i dwa Hiszpanie Juan i Antonio Ulloa
obliczyli długość południka w Peru na pięćǳiesiąt sześć tysięcy siedemset trzyǳieści
siedem sążni ancuskich.

W r.  Lacaile podał, że długość południka na Przylądku Dobre Naǳiei wynosi
pięćǳiesiąt siedem tysięcy trzyǳieści siedem tychże sążni.

W r.  O cowie Maire i Boscovich, mierząc południk mięǳy Rzymem a Rimini,
obliczyli ego długość na pięćǳiesiąt sześć tysięcy ǳiewięćset siedemǳiesiąt trzy.

W latach  i  Beccaria wyznaczył długość południka piemonckiego na pięć-
ǳiesiąt siedem tysięcy czterysta sześćǳiesiąt osiem.

W r.  astronomowie Mason i Dixon w Ameryce Północne , na granicy mięǳy
Marylandem a Pensylwanią, znaleźli południk ziemski w tym mie scu długi na pięćǳiesiąt
sześć tysięcy osiemset osiemǳiesiąt osiem toazów.

Ganos w Hanowerze na pięćǳiesiąt siedem tysięcy sto dwaǳieścia siedem.
W późnie szych znowu czasach, a mianowicie w ciągu ǳiewiętnastego stulecia, mie-

rzono wiele innych południków, mięǳy innymi w Bengalu, Indiach Wschodnich, Pie-
moncie, Finlandii i Kurlandii, Prusach Książęcych, Danii itd., ale Anglicy i Ros anie
mnie od innych narodów za mowali się tymi mozolnym pomiaramii. Główną pracę geo-
dezy ną na tym polu przedsięwziął w  generał ma or Roy³⁸, a to w celu uregulowania
stosunku miar angielskich do ancuskich. Z tych rozlicznych powyże przytoczonych
pomiarów można było wziąć za zasadę, że średnia długość stopnia południka ziemskie-
go wynosi pięćǳiesiąt siedem tysięcy sążni ancuskich, czyli  dawnych mil (lieues)³⁹,

³⁷Zgromaǳenie prawodawcze — tu: Zgromaǳenie Narodowe ǳiała ące podczas rewoluc i ancuskie (Kon-
stytuanta). [przypis edytorski]

³⁸Roy, William (–) — szkocki inżynier wo skowy, geodeta; dokonał pomiarów Szkoc i, połączył
geodezy nie Brytanię i Franc ę. [przypis edytorski]

³⁹dawnych mil (lieues) — mowa o mili ancuskie (. lieue), równe ok.  km, w odróżnieniu od mili an-
gielskie (. mille), równe ok. , km. [przypis edytorski]

   Przygody trzech Rosjan i trzech Anglików w południowej Afryce 



a mnożąc te  mil przez  stopni, wyznaczyć obwód ziemski w kierunku e osi na
ǳiewięć tysięcy tychże mil.

Z przytoczonych atoli powyże liczb wiǳimy, że szczegółowe pomiary łuku połu-
dnikowego dokonywane w rozmaitych mie scach kuli ziemskie nie zgaǳały się z sobą.
Pomimo to ednak, według przy ęte średnie ego długości, obliczone na pięćǳiesiąt
siedem tysięcy toazów, ustanowiono miarę metra, który wynosić ma edną ǳiesięcio-
milionową część ćwierci południka⁴⁰, przebiega ące od bieguna do równika, co stanowi
, sążnia, czyli trzy stopy, edenaście linii⁴¹ i dwieście ǳiewięćǳiesiąt sześć ty-
sięcznych linii⁴².

Wartość ta est w istocie za niska: podług na nowszych obliczeń spłaszczenie ziemi
przy biegunach wynosi /, a nie /, ak dawnie wyrachowano. Ćwierć południka
nie zawiera zatem ǳiesięciu milionów metrów, ale ǳiesięć milionów osiemset pięćǳiesiąt
sześć. Różnica ta w stosunku tak ogromne długości est nieznaczna, niemnie biorąc
rzeczy z dokładnością matematyczną metr nie oznacza ściśle ǳiesięciomilionowe części
południka ziemskiego. Jest to błąd skraca ący metr o dwie ǳiesięciotysięczne linii⁴³.

Tak wyznaczony metr został przy ęty przez większą część państw ucywilizowanych.
Belgia, Hiszpania, Włochy, Grec a, Holandia, a w ostatnich czasach Austria, dale dawne
kolonie hiszpańskie w Ameryce, mianowicie Ekwador, Nowa Grenada, Kostaryka i wiele
innych używa ą miar metrycznych. Anglia pomimo wyższości miar metrycznych, wierna
swym zachowawczym tradyc om, aż dotąd wzbraniała się e zaprowaǳić.

System ten może by nie napotkał oporu w Z ednoczonym Królestwie, gdyby nie zawi-
kłania polityczne wichrzące Europę w końcu osiemnastego wieku, gdyby nie zapamiętała
niechęć ku wszystkiemu, co z Franc i pochoǳi.

Zgromaǳenie prawodawcze, uchwala ąc przytoczony dekret w dniu  ma a  roku,
zaprosiło uczonych angielskich, ażeby wspólnie z ancuskimi za ęli się rozstrzygnięciem
kwestii. Szło mianowicie o to, co wziąć za podstawę do wyznaczenia miary zasadnicze :
czy długość wahadła sekundowego, czy akąś cząstkę ednego z wielkich kół ziemskich.
Wiadomo ednak, aką nienawiścią tchnęła wówczas Wielka Brytania ku wszystkiemu, co
było ancuskie, porozumienie więc za ść nie mogło.

Dopiero w r.  rząd angielski, ocenia ący od dawna korzyści systemu metrycznego,
a wiǳąc z drugie strony stowarzyszenie uczone i handlowe, tworzące się w celu ego
zaprowaǳenia, zdecydował się go przy ąć.

Ale rząd postanowił decyz ę swą zachować w ta emnicy aż do chwili, gdy pod ęte
przezeń nowe prace geodezy ne pozwolą wyznaczyć z ak na większą ścisłością długość
stopnia. Do wzięcia uǳiału w te pracy zaprosił trzech uczonych rosy skich w naǳiei,
że kiedyś może i rząd cesarski skłoni się do wprowaǳenia u siebie miar metrycznych.
W tym celu wybrano na biegle szych uczonych.

Komis a ta, zgromaǳona w Londynie, postanowiła, że przede wszystkim nastąpi po-
miar południka na południowe półkuli. Po dokonaniu te czynności takaż sama przed-
sięwzięta zostanie na półkuli północne , a po porównaniu obu tych pomiarów bęǳie
można wyprowaǳić średnią, odpowiada ącą ściśle warunkom ułożonego programu.

Pozostawało zrobić wybór pomięǳy koloniami angielskimi położonymi z tamte
strony równika, Przylądkiem Dobre Naǳiei, Australią i Nową Zelandią. Dwie ostat-
nie, leżące na przeciwległe stronie kuli ziemskie , zmuszały uczonych do odbycia zbyt
długie podróży. Z drugie strony ǳikie plemiona Australii i Maorysi Nowe Zelandii,
wiodący nieustanną wo nę ze swymi na eźdźcami, mogli pomiarowi przeszkaǳać. Kolo-
nia Przylądkowa, przeciwnie, miała za sobą wiele dogodności. Na pierw położenie pod
tym samym południkiem, co ziemie przerznięte Wisłą, a więc po dokonaniu pomiaru na

⁴⁰ćwierć południka — autor południkiem (méridien) nazywa zamkniętą, zbliżoną do okręgu linię na po-
wierzchni Ziemi, przechoǳącą przez bieguny i obiega ącą ą wokół. Obecnie południkiem nazywa się połowę
takie linii, od bieguna do bieguna. Stąd też wg obecne terminologii metr est równy w przybliżeniu edne
ǳiesięciomilionowe części połowy południka. [przypis edytorski]

⁴¹trzy stopy, jedenaście linii… — . miara długości toise (tu: sążeń) ǳieliła się na  stóp, zaś stopa na 
linie. [przypis edytorski]

⁴²[metr stanowi] trzy stopy, jedenaście linii i dwieście ǳiewięćǳiesiąt sześć tysięcznych linii — tak długość metra
definiowała ustawa . Zgromaǳenia Narodowego z  imaire’a roku VIII ( grudnia ). [przypis edytorski]

⁴³skracający metr o dwie ǳiesięciotysięczne linii — t . o ok. , mm, co dawałoby różnicę  metrów na
ćwiartkę obwodu Ziemi, nie zaś  metrów, ak wcześnie stwierǳa autor. [przypis edytorski]
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południowe półkuli można było tenże sam południk zmierzyć na północne . Po wtóre
podróż do Przylądka wymagała nierównie krótszego czasu, a wreszcie połączeni astrono-
mowie mieli wyborną sposobność skontrolowania pomiaru Lacaille’a⁴⁴, pracu ąc w tych
samych mie scach, gǳie on przed upływem wieku za mował się mierzeniem i sprawǳa-
niem, czy obliczył dobrze, wyznacza ąc w tym mie scu długość południka na pięćǳiesiąt
siedem tysięcy trzyǳieści siedem toazów.

Postanowiono więc, że pomiar odbęǳie się w Kra u Przylądkowym. Zatwierǳone
komis i uǳielono obszernego kredytu. Wszystkich narzęǳi pomiarowych sprawiono po
dwa komplety. William Emery otrzymał rozkaz przygotowania wyprawy w głąb kra u,
a egata wo enna marynarki angielskie „Eagle” otrzymała rozkaz przewiezienia uczonych
do u ść Oraǌe.

Oprócz zebrania plonów naukowych, grała tu także niemałą rolę narodowa miłość
własna. Szło o przewyższenie Franc i w dokładności obliczeń, o prześcignięcie uczonych
ancuskich w pod ętych przez nich pracach, a to wszystko w krainach ǳikich i pra-
wie nieznanych. Uczonych też obu narodów prze mował zapał; gotowi byli poświęcić
wszystko, a nawet i życie, byleby tylko osiągnąć cel korzystny dla umie ętności, a zara-
zem zaszczytny dla ich roǳinnych kra ów.

Otóż teraz wiemy, dlaczego młody astronom William Emery zna dował się ostatnich
dni stycznia  roku nad brzegami Oraǌe, przy wodospaǳie Morghadu.

.  
Podróż w górę rzeki odbywała się z wielką szybkością. Wprawǳie w tym czasie rozpo-
czynała się pora dżdżysta, ale podróżnym, pomieszczonym wygodnie w ka utach, wcale
nie dokuczały ulewy. Parowiec płynął wybornie, nie napotyka ąc ani mielizn, ani skał
podwodnych, a że nurt był słaby, więc statek mógł rączo sunąć pod prąd.

Brzegi Oraǌe wciąż zachwycały oko czarowną panoramą. Lasy drzew na rzadszych
i na rozmaitszych zmieniały się wciąż, a po wierzchołkach wyniosłych leśnych olbrzymów
uwĳały się stada przepysznie upierzonego ptactwa.

Niektóre knie e rozciągały się na kilka mil od brzegów, ocienionych wszęǳie wierz-
bami płaczącymi. Mie scami widać było rozległe bezleśne przestrzenie. Były to wielkie
równiny, zarosłe niezliczonymi kolokwintami⁴⁵, z których zrywały się ro e małych ptasząt
o miłym głosie.

Świat skrzydlaty zaǳiwiał swo ą rozmaitością. Buszmen wciąż zwracał nań uwagę
Johna Murraya, wielkiego miłośnika wszelkie zwierzyny. Wspólność zamiłowań wnet
obuǳiła wza emną sympatię. Anglik, spełnia ąc obietnicę pułkownika Everesta, ofia-
rował Mokumowi przepyszny, dalekonośny sztucer systemu Pauly’ego. Zbędne byłoby
opisywać radość, aką ten dar sprawił namiętnemu myśliwcowi.

Obydwa strzelcy rozumieli się barǳo dobrze. Jakkolwiek uczony Anglik uchoǳił za
na lepszego myśliwca na lisy w stare Kaledonii, to przecież z za ęciem, a nawet pewną
zazdrością, słuchał opowiadań swego na wpół ǳikiego kolegi. Jego oczy iskrzyły się, gdy
Mokum wskazywał mu ukazu ące się na krańcu lasu przeżuwacze, bawoły mierzące sześć
stóp od grzbietu do ziemi, uzbro one w czarne skręcone rogi, żyra pęǳące niezgrabnym
galopem w stadach po kilkanaście sztuk liczących, gnu, pół wołu, pół konia, gromady
wielkich danieli o groźnych tró kątnych rogach. Spomięǳy gąszczów wypadały co chwi-
la na przerywa ące e łąki stada rozmaitych antylop, gazeli, kóz, którymi roi się Ayka
Południowa. Nie byłaż to szalona pokusa dla tak zapalonego myśliwca ak John Murray?
Czyż ego nudne wyprawy na szkockie lisy mogły iść w porównanie z łowami, akich tuta
używał taki Cumming⁴⁶, Andersson lub Baldwin⁴⁷?

⁴⁴Lacaille, Nicolas Louis de (–) — . astronom; w latach – dowoǳił wyprawą Francuskie
Akademii Nauk na Przylądek Dobre Naǳiei, gǳie katalogował gwiazdy płd. półkuli nieba i zmierzył pierwszy
łuk południka w Ayce Płd. [przypis edytorski]

⁴⁵kolokwinta — arbuz kolokwinta (Citrullus colocynthis), zwany też gorzkim abłkiem, roślina z roǳiny dy-
niowatych, ma ąca żółte, gorzkie owoce wielkości abłka. [przypis edytorski]

⁴⁶Cumming, właśc. Gordon-Cumming, Roualeyn George (–) — szkocki podróżnik i zapalony my-
śliwy, autor Five Years of a Hunter’s Life in the Far Interior of South Africa (). [przypis edytorski]

⁴⁷Baldwin — Baldwin, William Charles (–), myśliwy, autor; opisał swo e wyprawy myśliwskie do
Ayki Płd. (–). [przypis edytorski]
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Wyznać należy, że towarzysze Murraya nie doznawali takich ak on wzruszeń na wi-
dok tego ogromu zwierzyny. William Emery studiował z wielką uwagą swoich towarzyszy
i starał się zbadać, co się kryło pod ich lodowatą powłoką. Pułkownik Everest i Mateusz
Strux, obydwa niemal równego wieku, równo też byli powściągliwi, ostrożni i prze-
strzega ący form. Rozmawiali z sobą z powolnością i można było co rano przypuszczać,
że znali się zaledwie od wczora . Nie należało się spoǳiewać, ażeby kiedykolwiek zawią-
zały się mięǳy nimi akieś poufalsze stosunki. Rzecz niezawodna, że dwa kawałki lodu
położone obok siebie mogą wza emnie przylgnąć, ale nigdy dwa uczeni za mu ący równe
stanowisko w krainach nauki.

Mikoła Palander, liczący lat pięćǳiesiąt pięć, był ednym z tych luǳi, którzy nigdy
nie byli młoǳi, ale też za to nigdy się nie zestarze ą. Astronom z Helsingforsu, wiecznie
za ęty swoimi rachunkami, mógł być genialnie urząǳoną maszyną, pewnym roǳa em
abakusa⁴⁸, gatunkiem powszechnego rachmistrza, ednym z tych cudów, którzy w pamięci
mnożą przez siebie kilkucyową liczbę i wyciąga ą pierwiastki sześcienne.

Michał Zorn tak wiekiem, ako i żywym usposobieniem, dobrym humorem zbliżał się
do Williama Emery’ego. Te miłe przymioty nie przeszkaǳały mu wcale być znakomitym
astronomem i używać zasłużone opinii. Poczynione przez niego odkrycia w przedmiocie
mgławicy konstelac i Andromedy z ednały mu rozgłos po europe skich obserwatoriach,
a z rzeczywistą zasługą łączył ǳiwną skromność i trzymał się prawie zawsze na boku.

William Emery i Michał Zorn powinni byli zostać przy aciółmi: łączyły ich te same
upodobania, te same dążności. Na częście rozmawiali ze sobą. W tymże samym czasie
Everest i Strux obserwowali się nawza em w milczeniu; Palander, nie zwraca ąc byna -
mnie uwagi na czarowne okolice, wyciągał w myśli pierwiastki sześcienne, a John Murray
z Buszmenem układali plany olbrzymich łowów.

Podróż odbywała się bez na mnie szego wypadku. Niekiedy zbliżone ku sobie grani-
towe ściany łożyska zdawały się zagraǳać dalszą drogę. Często lesiste ostrowy sterczące
w pośrodku koryta zapowiadały niebezpieczne prze ście, lecz pilot nie zawahał się nigdy;
ednym skręceniem steru wyprowaǳał statek na właściwy prąd, wymĳał haki i mielizny,
a sternik słuchał wskazówek Mokuma z wielkim za ęciem.

We czterech dniach szalupa przebyła przestrzeń dwustu czterǳiestu mil angielskich,
odǳiela ących wodospad Morgheda od wpada ącego do Oraǌe Kurumanu, nad którym
leży Lattaku. W osaǳie te wyprawa statku miała oczekiwać Everesta. W tym mie scu
rzeka skręcała, zmienia ąc dotychczasowy kierunek z wschodu na zachód na południowo-
-zachodni; załom ten tworzył kąt ostry, stanowiący północną granicę Kolonii Przylądko-
we ; stąd znowu zwracała się ku północnemu zachodowi i ginęła w puszczach Republiki
Transvaalu.

W dniu  lutego o wczesnym ranku parowiec wśród rzęsiste ulewy dosięgnął stac i
„Klaarwater”, osady hotentockie , w pobliżu które Kuruman uchoǳi do Oraǌe. Puł-
kownik Everest, nie chcąc tracić chwili czasu, przepłynął szybko obok kilku chat busz-
mańskich tworzących tę wieś i zwiększywszy liczbę obrotów śruby, wpłynął na Kuruman,
posuwa ąc się w górę rzeki z szybkością trzech mil na goǳinę.

Wkrótce potem Mokum zwrócił uwagę oficerów na hipopotamy, zna du ące się w rze-
ce w znaczne ilości. Te gruboskóre olbrzymy, które Holendrzy Kolonii Przylądkowe
przezwali krowami morskimi, otyłe i ciężkie, a długie na ǳiesięć stóp, nie okazywały
byna mnie wo owniczego usposobienia. Szum płynącego parowca i pluskanie śruby pło-
szyły e. Znać szalupa wydawała im się akimś nowym potworem, któremu nie było co
dowierzać, i w same rzeczy wobec zgromaǳonego na nie straszliwego arsenału zbliżenie
się do statku było dla nich niebezpieczne. Sir John Murray miał niepospolitą chęć posła-
nia im kilku kul, lecz Buszmen zapewnił go, że w górze rzeki byna mnie ich nie braknie,
a szanowny dżentelmen zdecydował się oczekiwać na przy aźnie szą łowom porę.

W pięćǳiesięciu goǳinach przebyto przestrzeń odǳiela ącą u ście Kurumanu od
Lattaku, a w dniu  lutego o goǳinie trzecie po południu parowiec znalazł się na wy-
sokości te osady.

⁴⁸abakus — daw. przyrząd do liczenia, deska z wyżłobionymi rowkami na poszczególne grupy ednostek
liczbowych, używany przez staroż. Greków i Rzymian, w Europie do XVIII w. [przypis edytorski]
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Skoro szalupa zarzuciła kotwicę, człowiek pięćǳiesięcioletni, poważnego, lecz do-
brotliwego oblicza, wstąpił na pokład, a spostrzegłszy sir Williama Emery’ego, podał mu
rękę. Astronom przedstawił nowo przybyłego swoim towarzyszom mówiąc:

— Wielebny Tomasz Dale, delegat towarzystwa misy nego w Londynie, dyrektor
stac i Lattaku.

Europe czycy powitali mis onarza, który pozdrowiwszy ich, ofiarował swo e usługi.
Miasto, a właściwie osada Lattaku, est stac ą misy ną wysuniętą na dale na pół-

noc od Przylądka. ǲieli się ona na starą i nową. Stara, do które statek przybił, liczyła
eszcze na początku bieżącego stulecia przeszło dwanaście tysięcy ludności, która następ-
nie wyemigrowała ku północnemu wschodowi. Miasto upadłe ustąpiło mie sca nowemu,
zbudowanemu opodal na równinie porosłe niegdyś mimozami.

To nowe Lattaku, do którego udali się nasi Europe czycy prowaǳeni przez Tomasza
Dale’a, składało się z czterǳiestu może gromad domów, zamieszkałych przez pięć do
sześciu tysięcy ludności z plemienia Beszuanów.

W tym to mieście Dawid Livingstone przepęǳił trzy miesiące w , zanim udał się
w swo ą pierwszą podróż w porzecze Zambezi, która miała go przenieść przez cały obszar
środkowo-południowe Ayki. Wiadomo, że podczas te podróży przebył nieznane ziemie,
począwszy od zatoki Loanda w Kongu aż do portu Kilman na wybrzeżach Mozambiku.

Po przybyciu na mie sce pułkownik Everest wręczył mis onarzowi list doktora Li-
vingstone’a, poleca ący swemu przy acielowi komis ę naukową. Tomasz Dale, odczytaw-
szy ten list z widoczną przy emnością, zwrócił się ku naczelnikowi wyprawy, zapewnia ąc,
iż bęǳie się starał wszystko, czego by mogli od niego żądać, spełnić ak na lepie . Imię
Livingstone’a, znane i szanowane we wszystkich okolicach te części Ayki, wywierało
na nań magiczny wpływ.

Członków komis i pomieszczono w zakłaǳie misy nym, w baraku obszernym i schlud-
nie zbudowanym na wzgórzu, a otoczonym dokoła akby twierǳą nieprzebytym żywo-
płotem. Europe czycy rozmieścili się tuta daleko wygodnie , aniżeliby mogli w budyn-
kach Beszuanów. Nie dlatego, iżby mieszkania kra owców grzeszyły brakiem czystości.
Przeciwnie, podłogi ich chat stanowi udeptana glina, na które pyłu dostrzec trudno,
a zaopatrzone są w wyborne poszycie nieprzepuszcza ące kropli wody. Zawsze to ednak
tylko chaty, do wnętrza których zamiast drzwi prowaǳi okrągława ǳiura, niewygodna
do we ścia. W chatach tych mieszka się wspólnie, a bezpośrednie zetknięcie z Beszuanami
przy emności sprawić nie może.

Naczelnik plemienia, nazwiskiem Mulibahan, uważał za swo ą powinność złożyć Eu-
rope czykom uszanowanie. Człowiek ten dość przy emny, niema ący murzyńskich warg
nabrzmiałych ani spłaszczonego nosa, twarzy pełne , niezwężone u dołu ak u Hotento-
tów, ubrany był w płaszcz misternie ze skór uszyty oraz roǳa fartucha, zwanego w ęzyku
kra owców pukoje. Na głowie nosił skórzaną czapeczkę, a na nogach sandały. Bransolety
z kości słoniowe zdobiły ego ręce, przy uszach wisiały kolce z blachy mieǳiane , będące
zarazem kolczykami i amuletami. Od czapki spadał mu w tył ogon antylopy, a laskę zdo-
bił pęk czarnych piór strusich. Naturalne barwy ciała naczelnika Beszuanów nie można
było rozpoznać spod grube warstwy ochry, którą się wysmarował od stóp do głowy. Kil-
ka nacięć na uǳie, nieda ących się zatrzeć, wskazywało liczbę nieprzy aciół położonych
trupem przez Mulibahana.

Wóǳ Beszuanów, może eszcze poważnie szy od Mateusza Struksa, zbliżał się kole no
do każdego z Europe czyków, biorąc ich za nosy. Operac a ta niezbyt przypadała do smaku
Anglikom, poddawali się e wszakże, gdy im powieǳiano, że tym obrządkiem Mulibahan
zapewnia ich uroczyście o swe przychylności i gościnnym przy ęciu.

Ukończywszy tę ceremonię, Mulibahan cofnął się, nie przemówiwszy słowa.
— A teraz, skorośmy otrzymali prawa obywatelstwa — rzekł Everest — nie traćmy

chwili czasu i za mĳmy się naszymi czynnościami.
Wzięto się na gorliwie do pracy, a ponieważ zorganizowanie tak znakomite wyprawy

wymaga wiele zachodu i pamięci o na mnie szych szczegółach, przeto komis a naukowa
mogła wyruszyć w drogę dopiero z początkiem marca. Nie spóźniono się ednak wcale, bo
właśnie czas ten wyznaczył pułkownik. W te części roku kończy się pora deszczów, a na-
gromaǳona podczas nie woda zapewniała podróżnym dostatek tego cennego artykułu
w pustyni.
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Wyruszenie w pochód wyznaczono na ǳień  marca. W dniu tym cała karawana,
oddana pod dowóǳtwo Mokuma, była w pogotowiu. Europe czycy pożegnali mis onarzy
z Lattaku i opuścili ich zabudowanie o siódme z rana.

— Dokąd uda emy się, pułkowniku? — zapytał William Emery, gdy minęli ostatnie
chaty osady.

— Prosto przed siebie, panie Emery — odparł pułkownik — aż do chwili, gdy zna -
ǳiemy mie sce dogodne do zbudowania bazy.

O goǳinie ósme karawana przybyła na szczyt płaskich wzgórz otacza ących doko-
ła Lattaku, a stąd roztoczył się przed wędrowcami nowy widok: nieprze rzana pustynia,
kry ąca w swym głuchym i ta emniczym łonie niebezpieczeństwa, wypadki, trudy i cier-
pienia, akie w przyszłości oczekiwały przybyszów.

.    
Eskorta dowoǳona przez Buszmena składała się ze stu luǳi. Byli to sami Boch esmano-
wie, ród pracowity, łagodny, niekłótliwy, zdolny znosić na większe trudy fizyczne. Nie-
gdyś, przed przybyciem mis onarzy, ciż sami Boch esmanowie byli kłamcami, niegościn-
nymi; szerzyli dokoła mordy i łupieże i zwykle korzystali ze snu swych nieprzy aciół,
ażeby ich mordować. Mis onarze znacznie złagoǳili ich ǳikie obycza e, wszelako nie
mogli w zupełności oduczyć od pustoszenia osad i uprowaǳania bydła.

ǲiesięć wozów podobnych do owego, o którym wyże wspominaliśmy, tworzyło
tabor ekspedyc i. Dwa spomięǳy nich, zbudowane na kształt wagonów zaopatrzonych
w pewne wygody, służyć miały za mieszkania dla starszyzny. Pułkownik Everest i ego
towarzysze mieli tym sposobem pomieszkanie drewniane, z suchą podłogą, dobrze za-
bezpieczone pokryciem z płótna nieprzemakalnego od deszczu, a zaopatrzone w łóżka
i przybory toaletowe. Skoro miano rozłożyć się obozem, wagon taki miał tę dogodność,
że zaoszczęǳał czasu potrzebnego do rozbĳania zwykłych namiotów.

Jeden z tych wozów przeznaczony był do pomieszczenia Everesta, sir Johna Murraya
i Williama Emery’ego, drugi dla Struksa, Palandra i Zorna. Dwa inne wozy urząǳone na
ten sam wzór, ale daleko proście , przeznaczono dla ma tków obu narodowości, po pięciu
w każdym.

Rzecz prosta, że rozebrany na sztuki parowiec pomieszczono na dwóch wozach. W kra-
inie tak obfite w rzeki i eziora, ak południowa Ayka, wyprawa miała e często napo-
tykać. Statek więc mógł e oddawać znakomite usługi.

Na pozostałych wozach umieszczone były narzęǳia pomiarowe, żywność, pakun-
ki podróżników, broń, amunic a, stoliki triangulacy ne, rewerbery⁴⁹ i mnóstwo na roz-
maitszych instrumentów oraz rzeczy przeznaczone dla stu luǳi eskorty. Żywność Bo-
ch esmanów głównie stanowił biltong, to est mięso antylop, bawołów i słoni pokra ane
w długie pasy i suszone na słońcu lub nad ogniem, które tym sposobem przyrząǳone
dawało się przechowywać miesiącami. Ten roǳa przechowywania mięsa ma i tę korzyść
za sobą, że zaoszczęǳa soli i est barǳo użyteczny w krainach nieposiada ących te dro-
gocenne przyprawy. Chleb zwykli Boch esmanowie zastępować rozmaitymi korzeniami,
ak migdałami cibory, bulwami pewnych gatunków mesembriantów, figami kra owymi,
kasztanami słodkimi, wreszcie rǳeniem pewne odmiany zamii, zwanym tu zwykle chle-
bem Kaów⁵⁰. Zapasy te roślinne żywności zna dywane być miały na droǳe. Pożywienia
mięsnego dostarczać mieli należący do wyprawy myśliwcy, którzy umieli z nieporówna-
ną zręcznością używać swoich łuków i aloesowych asagai, to est ǳirytów. Lasy pełne
wszelkie zwierzyny zapewniały obfitość świeżego mięsa.

Do każdego wozu zaprzęgano trzy pary wołów z rasy tute sze , kra owe ; długie nogi,
wysokie łopatki i wielkie rogi cechu ą tę silną rasę; uprzęż cała zrobiona była z bawolich
rzemieni. Same wozy przypominały swo ą arcypierwotną budową ǳiecinne lata sztuki
kołoǳie skie . Posuwały się barǳo wolno i ciężko na grubych kołach, ale za to były mocne

⁴⁹rewerber (daw.) — lusterko przy lampie odbĳa ące światło; także lampa z takim lusterkiem. [przypis edy-
torski]

⁵⁰Kafrowie — daw. nazwa ludów Bantu ze wsch. części Ayki Płd., nadana im przez Arabów (ar. kafir:
niewierny), używana w XVIII–XIX w. [przypis edytorski]
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i można było przebywać na nich na gorsze drogi, spaǳistości i wybo e bez na mnie sze
obawy.

Wierzchowce przeznaczone na użytek uczone wyprawy pochoǳiły ze znane rasy
małych koników hiszpańskich, którą przed laty sprowaǳono do Ameryki Południowe .
Są to zwierzęta łagodne, wytrwałe, po na większe części maści kare lub siwe , a dla
swych przymiotów barǳo cenione. Oprócz tego zebrano sześć kwagg⁵¹, zwierząt spo-
krewnionych z roǳiną osłów, a maścią zbliża ących się do zebry. Nogi ich cienkie, ciała
zaokrąglone, a głos podobny do szczekania psów. Kwaggi te miały przenosić instrumenty
geodezy ne na mie sca, gǳie by ich dowieźć nie było można.

Mokum wy ątkowo dosiadał osobliwszego wierzchowca, wzbuǳa ącego poǳiw w sir
Johnie Murrayu, wielkim znawcy i miłośniku koni. Była to prześliczna zebra, o białe
sierści poprzerzynane w poprzek brunatnymi pasami. Długość e od pyska do ogona
mierzyła stóp siedem, od ziemi do zadniego kłębu cztery. Zwierzę to, trwożliwe i niedo-
wierza ące z natury, barǳo rzadko da e się oswoić, ale Buszmen, sławny myśliwiec, nie
tylko dokazał tego, lecz nadto potrafił e u eźǳić.

Kilka psów, kształtem i długimi uszami przypomina ących wyżły europe skie, z rasy
wpółǳikie , którą tu niewłaściwie nazywa ą „hienami myśliwskimi”, biegło po bokach
odǳiału.

Taki był skład te karawany ma ące zapuścić się w głąb Ayki, a widok e , ciągnący
się wierzchołkami wzgórz, przedstawiał za mu ący obraz. Woły kroczyły wolno, popęǳane
kolcem wolarzy.

Dokąd mieli się skierować z Lattaku?
— Pó ǳiemy wprost przed siebie — mówił pułkownik Everest, opuściwszy osadę.
Możemy zapewnić, że ani on, ani Mateusz Strux, drugi naczelnik, sami eszcze nie

wieǳieli, gǳie im wypadnie się udać. Do rozpoczęcia prac pomiarowych potrzeba było
bowiem znaleźć obszerną równinę, o ile być może ak na równie szą, i należało na nie wy-
mierzyć podstawę pierwszego z tró kątów, których siecią mieli pokryć część południowe
Ayki na przestrzeni kilku stopni.

Pułkownik ob aśnił Mokumowi, o co iǳie, ale ob aśnienia te nie na wiele się przydały.
Uczony astronom, przywykły do terminów naukowych i zwycza ny posługiwać się nimi
w potoczne rozmowie, prawił o triangulac i, kątach ostrych i rozwartych, o podstawie
i prostopadłe , o wysokości zenitu, a prawił tak niezrozumiale i rozwlekle, że myśliwiec
zniecierpliwiony, przerywa ąc, zawołał:

— Pułkowniku, nie rozumiem ani ednego słówka; co mi tam po waszych zenitach
i tym podobnych zwierzętach. Nie wiem nawet, po coście puścili się w głąb pustyni.
Z wszystkiego ednak co słyszałem wnoszę, że tu iǳie o akaś wielką równinę, na które
zamierzacie rozpocząć swo e obrządki. Barǳo dobrze, poszuka się i tego.

Na skinienie Mokuma karawana, która tylko co miała minąć wzgórza otacza ące Lat-
taku, zaczęła się z nich spuszczać w kierunku południowo-zachodnim, to est w krainę
przerżniętą wodami Kurumanu. Buszmen spoǳiewał się w okolicach zraszanych tą rzeką
znaleźć równinę odpowiednią do zamiarów Everesta.

Od te chwili Mokum postępował na czele wyprawy. Sir John Murray, adący na do-
brym koniu, nie odstępował go na chwilę, a niekiedy rozlega ący się wystrzał dawał znać,
że szlachetny Anglik zaczynał zawierać zna omość z tute szą zwierzyną. Pułkownik, zato-
piony w myślach o przyszłych pracach komis i, zdał się na wolę konia i pozwolił się nieść,
ak się zwierzęciu podobało. Mateusz Strux przesiadał się to na wóz, to na wierzchowca,
był ciągle w ruchu, ale nikogo słówkiem nie obdarzył. Palander, naǳwycza lichy kawa-
lerzysta, przykrzył sobie tę azdę i po na większe części maszerował pieszo, ale za to ego
umysł wciąż pracował nad rozwiązywaniem na trudnie szych zadań matematycznych.

Jeżeli noc rozǳielała Emery’ego i Zorna, zmuszonych przepęǳać ą w osobnych sy-
pialniach, to za to w ǳień wynagraǳali sobie to rozłączenie. Ci dwa łoǳi luǳie z każ-
dym dniem zawierali ściśle szą przy aźń, którą przygody wyprawy miały eszcze silnie
zespolić. Częstokroć oddalali się od głównego odǳiału, to zbacza ąc, to wyprzeǳa ąc

⁵¹kwagga — podgatunek zebry stepowe , ży ący w Ayce Płd. do XIX w.; od innych zebr odróżniała się
występowaniem wzoru brązowych i białych pasów wyłącznie na przednie części ciała; obecnie wymarłe. [przypis
edytorski]

   Przygody trzech Rosjan i trzech Anglików w południowej Afryce 



go, zwłaszcza w równinach, gǳie na odległą przestrzeń wiǳieć mogli ekspedyc ę. W ta-
kich chwilach czuli się niezmiernie swobodni w tych rozległych przestworach, wówczas
inny świat rozwĳał się przed nimi. Liczby, zagadnienia, obserwac e, rachunki, wszystko
to pogubiwszy po droǳe, rozmawiali o przedmiotach żywych i pięknych. Nie byli to dwa
astronomowie przykuci do lunety południkowe albo oblicza ący elementy akie ś nowo
odkryte asteroidy, ale akby dwa studenci używa ący rozkosznych wakac i. Przeǳiera-
nie się przez bory, wyścigi po rozległych równinach cieszyły ich ak ǳieci; całą piersią
wciągali orzeźwia ący oddech przestrzeni. Śmiech serdeczny, zapomniany w obserwato-
riach przy poważne i żmudne pracy, doścignął ich tuta i wetował sobie lata stracone
na przebywaniu z kometami i gwiazdami spada ącymi. Z nauki byna mnie nie szyǳili,
bo eżeli kiedy niekiedy wymknął się któremu dowcipny żarcik z marmurowe powagi
mędrców adących na czele karawany, tobyś w nich cienia złośliwości nie dostrzegł. Du-
sze te młode, kocha ące, zdolne do uczuć, miłości, przy aźni, poświęceń, ǳiwnie odbĳały
od zimnych naczelników Everesta i Struksa, z których nauka i słowa porobiły automaty,
poruszane sprężynami powagi i chłodu.

Właśnie za mu ąc się rozmową o tych uczonych mężach, obydwa uǳielali sobie
o nich ob aśnień.

— Czy wiesz, kochany Williamie — mówił Michał Zorn — podczas nasze prze-
prawy z Europy przekonałem się, że oni sobie nawza em zazdroszczą naczelnictwa nasze
ekspedyc i. Wprawǳie pułkownik nosi tytuł naczelnika, ale w warunkach umowy za-
strzeżono wyraźnie stanowisko Struksa. Obydwa są dumni i rozkazu ący, ale rozǳiela
ich na gorsza ze wszystkich zazdrości: zazdrość nauki.

— Taka zazdrość w podobne ak nasza wyprawie nie ma na mnie szego sensu — od-
parł Emery. — Tu właśnie eden drugiemu winien ak na serdecznie pomagać, bo wszy-
scy korzystamy z pracy każdego. Że uwagi twe są prawǳiwe, estem aż nadto przekonany,
ale to rzecz smutna dla naszych zamiarów, bo trzeba ak na większego porozumienia się,
chcąc, aby tak trudne przedsięwzięcie uwieńczył pomyślny skutek.

— Masz na większą słuszność, ale lękam się, by to porozumienie było możebne. Po-
myśl sobie, co to bęǳie, eżeli na mnie szy szczegół naszych prac, ak na przykład obranie
podstawy, sprawǳanie obliczeń, rozmieszczenie stac i wywoła spory. Albo się mylę, albo
też przeczuwam wza emne szykany. Gdy przy ǳie do sprawǳenia prac dokonanych przez
obie strony, gotowi się sprzeczać o edną ǳiesiątą milimetra.

— Zastraszasz mnie, drogi Michale. Byłoby to fatalne, gdyby tak ważne zadanie miało
się rozbić na drugim końcu świata o wza emną zarozumiałość. Da Boże, aby się two e
obawy nie sprawǳiły.

— Pragnę, aby były płonne, lecz w czasie podróży przysłuchu ąc się ich uczonym
dysputom, nie ednokrotnie miałem sposobność przekonać się, że obydwa ma ą się za
nieomylnych. A na dnie tego wszystkiego wiǳę żałosną zazdrość.

— Ależ ci dwa panowie nie rozłącza ą się na edną chwilę. Jeden bez drugiego się nie
ruszy i może nawet więce od nas dwóch przebywa ą z sobą.

— Tak est, lecz spęǳa ąc całe dnie razem, nie mówią do siebie. Czuwa ą wciąż nad
sobą, szpiegu ą się nawza em, a eżeli eden nad drugim nie weźmie przewagi, to nasze
prace barǳo niefortunnie wypadną.

— A ty… — zagadnął z pewnym wahaniem się William — któremu z dwóch uczo-
nych życzyłbyś ulegać?

— Mó drogi — odrzekł Zorn z szczerością — uznam prawowitym naczelnikiem
tego, który zdoła nad drugim wziąć przewagę. W rzeczach naukowych nie mam uprzeǳeń
i nie znam narodowe miłości własne . Mateusz Strux i pułkownik Everest są to dwa
znakomici luǳie. Jeden wart drugiego, a cały świat ucywilizowany ma prawo do owoców
ich pracy. Mnie sza o to, który z nich bęǳie kierować wyprawą, byle tylko nam to korzyść
przyniosło. Czyż nie esteś tego samego zdania?

— Na zupełnie , mó przy acielu. Nie da myż się więc zbić z toru niedorzecznymi
przesądami, a w granicach naszych obowiązków z ednoczmy nasze siły dla dobra po-
wszechnego. Może nam się też powieǳie odbĳać razy, akie na siebie będą wymierzali
dwa przeciwnicy. Ale, ale, a cóż w tym razie powie Palander?
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— On? — zawołał, śmie ąc się Michał — on nic nie bęǳie wieǳiał, nic nie usłyszy
i nic nie zrozumie. On się nie pyta, z kim i dla kogo liczy, byle tylko liczył. Jemu wszystko
edno czy Hiszpan, czy Chińczyk; nie ma żadne narodowości i est kosmopolitą. Ot
i wszystko.

— Nie mógłbym tego powieǳieć o moim współrodaku Johnie Murrayu. Jego do-
sto ność est na wylot Anglikiem, lecz eszcze więce est zapamiętałym strzelcem, a więc
chętnie puści się na pole, którym pęǳi żyrafa, niż na sporną wycieczkę naukową. Liczmy
zatem tylko na własne siły, gdy przy ǳie zapobiec starciu dwóch zapaśników uczonych.
Zbytecznym byłoby zapewniać się nawza em, że cokolwiek wypadnie, bęǳiemy się zawsze
trzymać ze sobą wiernie i szczerze.

— Zawsze wiernie i szczerze, cokolwiek mogłoby za ść — odrzekł Michał, ściska ąc
silnie dłoń przy aciela.

Tymczasem wyprawa posuwała się wciąż naprzód, pod dowóǳtwem i w kierunku
wskazanym przez Mokuma.

W dniu  marca w południe wędrowcy nasi dosięgnęli południowo-zachodniego
krańca łańcucha wzgórz, wzdłuż których odbywali podróż od czasu opuszczenia Lattaku.
Myśliwy nie omylił się wcale, wyprowaǳił karawanę na równinę, ale równina ta była
eszcze zanadto falista, ażeby mogła być wzięta za podstawę triangulac i. Nie przestano
więc posuwać się naprzód. Mokum stanął na czele ezdnych i taboru, zaś John Murray,
William Emery i Michał Zorn znacznie go wyprzeǳili.

Przy schyłku dnia karawana zatrzymała się przy stac i Burów, koczu ących holender-
skich osadników, którzy w mie scach obfitu ących w paszę przebywa ą po parę miesięcy
ze swoimi stadami.

Koloniści przy ęli nader gościnnie naszych podróżnych. Naczelnik liczne roǳiny,
Holender, nie chciał w zamian za swe usługi przy ąć na mnie szego wynagroǳenia. Go-
spodarz ten był ednym z owych luǳi odważnych, wstrzemięźliwych i pracowitych, którzy
z małym kapitałem bogacą się z chowu bydła i kóz. Kiedy edno pastwisko wyczerpie się,
luǳie ci, na wzór patriarchów biblĳnych, przenoszą się w inne mie sce, szuka ąc żywności
dla swego dobytku.

Kolonista wskazał pułkownikowi, gǳie ma się udać, ażeby znaleźć mie sce odpowied-
nie do rozpoczęcia prac geodezy nych. Równina ta leżała o piętnaście mil angielskich od
obecnego ich stanowiska.

Naza utrz,  marca o świcie ruszono w dalszy pochód. Na mnie szy wypadek nie prze-
rwałby spoko nego pochodu, gdyby nie to, że John Murray ubił z odległości tysiąca dwu-
stu metrów osobliwsze zwierzę, ma ące pysk wołu, długi, biały ogon, a na czole dwa
spiczaste rogi. Była to gnu, gatunek ǳikiego wołu.

Buszmen poǳiwiał celność strzału, od którego zwierz od razu padł trupem z tak
ogromne odległości. Zwierz ten dochoǳił pięciu stóp wysokości, miał na sobie dużo
wybornego mięsa i z tego powodu zalecono myśliwym karawany, aby na gnu szczególnie
zwracali swe strzały.

Około południa do echano do wskazane równiny. Był to step rozciąga ący się ku
północy bez granic, równy ak stół. Mokum, obe rzawszy się wkoło, rzekł do Everesta:

— Pułkowniku, oto na pięknie sza równina w tych stronach.
.   
Pracą naukową stanowiącą zadanie komis i było, ak wiadomo, zd ęcie triangulac i w ce-
lu wymierzenia ednego stopnia południka ziemskiego. Zmierzenie ednego lub kilku
stopni południka za pomocą metalowych przymiarów kłaǳionych eden za drugim by-
łoby wadliwe, bo brakowałoby mu ścisłości matematyczne . Trudnoż i znaleźć równinę
płaską zupełnie, a ma ącą kilkaset mil kwadratowych powierzchni, aka edynie mogła-
by się nadać do podobnego pomiaru. Na szczęście istnie e inny sposób mierzenia, a do
tego daleko dokładnie szy: ǳielenie całego regionu, przez który ma przechoǳić linia
południkowa, na pewną liczbę tró kątów, których obliczenie est szybsze i łatwie sze.

Tró kąty te otrzymu e się, celu ąc za pomocą teodolitu, narzęǳia astronomicznego
służącego do mierzenia kątów, ku punktom wyniosłym, ak na przykład końce wież, ty-
ki albo tró kąty piramidalne z drzew, zwane celownikami. Trzy takie punkty stanowią
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tró kąt, którego kąty oblicza się wybornymi instrumentami z matematyczną ścisłością.
W lunetach do patrzenia na wspomniane punkty zna du ą się przed szkłami wewnątrz
przeciągnięte włosy, ułożone w kratkę. Tym sposobem można wyznaczyć tró kąty ma-
ące boki na kilka mil i więce długości. Tym sposobem Arago połączył brzegi Walen-
c i z Wyspami Balearskimi, otrzymu ąc ogromny tró kąt, którego bok na wspomniane
przestrzeni wynosił przeszło   sążni ancuskich (toise).

Wiadomo z geometrii, że dla obliczenia powierzchni tró kąta dość est znać długość
ednego boku i miarę kątów przylega ących do niego. Z danych wiadomą est wartość
trzeciego kąta, a długość dwóch pozostałych boków barǳo łatwo obliczyć. Biorąc eden
z boków tego tró kąta za podstawę i pomierzywszy kąty doń przyległe, otrzymu e się
nowy tró kąt i tak postępu ąc wciąż dale , prowaǳi się pomiar aż do granic łuku, który
postanowiono wymierzyć. Za pomocą te metody otrzymu e się długości wszystkich linii
prostych zawartych w sieci tró kątów, a przez szereg obliczeń trygonometrycznych łatwo
wyznaczyć wielkość łuku południka, który przechoǳi przez sieć tró kątów pomięǳy
dwiema końcowymi stac ami.

Powieǳieliśmy, że powierzchnię tró kąta, w którym długość ednego boku i wartość
dwóch przyległych mu kątów est znana, obliczyć łatwo. Otóż pomiaru obydwóch kątów
za pomocą teodolitu łatwo dokonać, lecz wymierzenie linii, którą ma się obrać za podstawę
pierwszego tró kąta, a więc całego systemu, est na trudnie szym zadaniem, bo potrzeba
e uskutecznić na ziemi z niesłychaną ścisłością.

Kiedy Delambre i Méchain wymierzali południk przecina ący Franc ę od Dunkierki
do Barcelony, mieli za podstawę pierwszego tró kąta kierunek prosty na gościńcu bie-
gnącym z Melun do Lieusaint, w departamencie Sekwany i Marny. Postawa ta miała
dwanaście tysięcy pięćset metrów, a na e wymierzenie potrzeba było czterǳiestu pięciu
dni. Jakich sposobów użyli oni dla otrzymania pomiaru ściśle matematycznego, dowie-
my się z czynności pułkownika Everesta i Mateusza Struksa, którzy trzymali się metody
dwóch wspomnianych astronomów ancuskich. Zobaczymy, ak daleko należało zacho-
wać tę ścisłość.

Pierwszą pracę geodezy ną przedsięwzięto zaraz  marca, ku ogromnemu zǳiwieniu
Mokuma, który nic a nic nie zrozumiał, o co iǳie. Zdawało mu się, że uczeni robią
sobie akąś zabawkę, mierząc ziemię liniami na sześć stóp długimi, przytyka ąc ich końce
kole no. Wieǳiał tylko tyle, że mu polecono wyszukać równinę ak na równie szą, toteż
ą odszukał.

Mie sce w istocie było doskonale wybrane do wymierzenia proste podstawy. Pokryta
suchą i niską trawą równina rozciągała się aż do granic widnokręgu i była akby umyśl-
nie wyrównana. Niezawodnie Delambre i Méchain nie mieli tak gładkie powierzchni
na rzeczonym gościńcu. W tyle naszych mierniczych równina ta podnosiła się, tworząc
wzgórza stanowiące od południa granicę pustyni Kalahari; ku północy wydawała się bez-
graniczna; na wschód kończyła się łagodnym stokiem w pagórki otacza ące Lattaku.

Ku zachodowi równina eszcze barǳie obniżała się i tworzyła moczary; wody sto ące,
którymi grunt był przesiąkły, podsycały rzekę Kuruman.

Mateusz Strux, rozpatrzywszy się po całe okolicy, odezwał się do Everesta:
— Pułkowniku, mniemam, że skoro obierzemy stałą podstawę, bęǳiemy mogli tuta

wyznaczyć końcowy punkt naszego południka.
— Poǳielę w zupełności szanowne zdanie pańskie — odrzekł Anglik — ak tylko

wyznaczymy ściśle długość tego mie sca. Zanim przeniesiemy ą na kartę, trzeba bęǳie
rozpatrzyć się dobrze, czy łuk ten w dalszym przeprowaǳeniu nie napotka niemożliwych
do przezwyciężenia przeszkód, które by przerwały nasze prace geodezy ne.

— Nie przypuszczam, ażeby podobne przeszkody istniały — odparł Strux.
— Ha, zobaczymy — mówił Anglik. — Zmierzmyż na pierw podstawę w tym mie -

scu, tak przydatnym do te czynności, a potem rozważmy, czy nam bęǳie dogodnie po-
łączyć ą szeregiem tró kątów pomocniczych z siecią tró kątów, przez które przechoǳić
ma łuk południka.

Po zgoǳeniu się na to rozpoczęto natychmiast mierzenie podstawy. Czynność ta
miała zabrać dużo czasu, gdyż uczona komis a postanowiła wykonać pomiar z ak na więk-
szą ścisłością. Członkowie e postanowili dokładnością swe pracy przewyższyć poprzed-
ników, którzy wymierzali z Melun podstawę swego pierwszego tró kąta; a przecież praca
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tamtych astronomów była tak dokładna, że przy wyznaczeniu nowe podstawy koło Per-
pignan, na południowym krańcu Franc i, a więc na przeciwległe granicy, w zde mowane
przez nich triangulac i na długości trzystu trzyǳiestu tysięcy sążni ancuskich znale-
ziono zaledwie edenaście cali różnicy pomięǳy miarą otrzymaną bezpośrednio a miarą
wynikłą z obliczeń matematycznych.

Przed rozpoczęciem prac należało się urząǳić w nowe sieǳibie. Everest wydał sto-
sowne rozkazy i w krótkim czasie w te puste okolicy powstała akby nowa wieś, niby
hotentocka osada, w ęzyku kra owców zwana kraalem. Porozstawiano wozy na sposób
domów mieszkalnych, ale tak, że po edne stronie stały wozy trzech Anglików, po dru-
gie Struksa, Palandra i Zorna. Środek pomięǳy dwoma grupami za mował wspólny plac,
a za resztą wozów ustawionych w półkole pasły się konie i bydlęta pod strażą poganiaczy.
Na noc wpęǳano e w środek taboru, dla zabezpieczenia od napaści drapieżnych zwierząt,
w tych okolicach południowe Ayki nader obfitych.

Mokum, niezna ący się na matematyce, ale za to myśliwiec znakomity, wziął na sie-
bie zaopatrywanie karawany w świeże mięso. Sir John Murray, którego obecność przy
pomiarach była niepotrzebna, gorliwie za to pomagał Nemrodowi. Zależało rzeczywiście
na oszczęǳaniu mięsa suszonego, a więc ǳiczyzna miała e zastąpić. ǲięki zręczności
i niezmierne wprawie w tropieniu i ściganiu zwierza, a gorliwości ego podkomendnych,
nie zabrakło ǳiczyzny. Łowcy plądrowali okolice na kilka mil w krąg zaimprowizowane
osady, a echa wystrzałów, co chwila dobiega ące do uszu pozostałych w obozie, świad-
czyły, że myśliwi nie tracą czasu na próżno.

Dnia  marca przystąpiono do pomiaru podstawy. Część przygotowawczą wykonać
mieli dwa na młodsi astronomowie.

— W drogę, koleżko — zawołał wesoło Michał Zorn — oby bóstwo ścisłości mate-
matyczne użyczyło nam swe potężne opieki.

Prace rozpocząć należało od wytyczenia linii proste ma ące służyć za podstawę pierw-
szego tró kąta. Ponieważ grunt na równie szy był z południowego zachodu na północny
wschód, przeto postanowiono linię prowaǳić w tym kierunku, ażeby ą wytyczyć ak na -
proście . Emery wbĳał w pewnych odległościach paliki, zaopatrzone na górnych końcach
w stalowe ostrza. Zorn, uzbro ony w lunetę, sprawǳał prostość kierunku. Do tego celu
służyła mu luneta, które obiektyw był w środku przeǳielony na pół prostopadle prze-
ciągniętym włosem. Jeżeli więc włos ten był na edne linii z cienkimi ostrzami sto ących
za sobą palików, to wytyczenie linii proste było dobre.

Linie te, ma ące, ak uż mówiliśmy, stanowić podstawę pierwszego tró kąta, wyty-
czono na przestrzeni ǳiewięciu mil angielskich, a pracę tę, cztery dni trwa ącą, mło-
ǳieńcy wykonali ak na dokładnie .

Następnie miano zmierzyć długość wytyczone linii za pomocą sztabek metalowych,
układanych ak na proście edna za drugą. Zda e się, że to rzecz łatwa, a ednakże a-
kichże ona wymaga ostrożności, tym większych, że od nie głównie zależy dokładność
triangulac i.

Oto metoda, akie się trzymano przy tym mierzeniu.
W dniu  marca z rana poustawiano na ziemi, na wytyczone palikami linii pro-

ste , drewniane podstawki. Było ich dwanaście, a każda spoczywała na trzech żelaznych
śrubowatych nóżkach, długich na kilka cali. Nóżki te nie pozwalały podstawce się ześli-
zgnąć i utrzymywały ą w położeniu nieruchomym. Na podstawkach układano następnie
drewniane listwy, barǳo starannie wygłaǳone, a zaopatrzone z obu boków w wysta ące
brzeżki. Na tych dopiero kłaǳiono metalowe sztabki będące właściwą miarą.

Na tak przygotowanych podstawkach, po umieszczeniu na nich drewnianych liste-
wek, oba naczelnicy komis i, Everest i Strux, przy pomocy Emery’ego i Zorna, za ęli
się ułożeniem pierwszych sztabek. Mikoła Palander stał nad nimi z papierem i ołów-
kiem w ręku, gotowy do notowania w podwó nym re estrze liczb, które mu tamci mieli
podawać.

Sześć sztabek metalowych, wyrobionych z ak na większą dokładnością, służyć miało
do pomiaru. Każda była długa na eden dawny sążeń ancuski (toise), szeroka na dwa-
naście, a gruba na dwa milimetry. Wykonano e z platyny, ako metalu opiera ącego się
na silnie i w każde porze roku wpływom powietrza. Ale i platyna ulega wpływom tem-
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peratury i kurczy się przy oziębieniu, a przy rozgrzaniu przedłuża. Zmiany te długości
należało brać w rachubę, więc też każdą ze sztabek zaopatrzono w metalowy termometr,
urząǳony na własności kurczenia się i rozszerzania metali przy zmianie temperatury.
Każda też sztabka platynowa pokryta była drugą, zrobioną z mieǳi, a nieco krótszą.
Poǳiałka, umieszczona przy końcu linii mieǳiane , miała wskazywać ściśle względne
wydłużanie się mieǳi, co znowu pozwalało obliczyć bezwzględne rozciąganie się sztab-
ki platynowe . Nadto za pomocą te że poǳiałki można było wyznaczyć rozszerzanie się
choćby nader nieznaczne sztabki platynowe . Z aką dokładnością brano się do pracy,
dość powieǳieć, że do poǳiałki zastosowano mikroskop dozwala ący wyznaczyć ćwierć
edne stutysięczne części sążnia ancuskiego.

Sztabki platynowe tak układano na drewnianych listwach, ażeby koniec edne nie
przytykał do końca drugie , gdyż trzeba było wystrzegać się na lże szego nawet wstrzą-
śnienia. Pułkownik Everest i Mateusz Strux pierwszą sztabkę sami ułożyli na listwach
w kierunku wytyczone linii proste . O sto sążni od nie zna dowało się na paliku ostrze,
niby cel, do którego miano się stosować. Każda sztabka miała na dwóch końcach cie-
niuchne stalowe szty, wbite na same e osi. Otóż eżeli dwa rzeczone szty i ostrze
palika zakryły się wza em, to nie zboczono z kierunku linii proste .

Emery i Zorn, położywszy się na ziemi, przekonali się, że tak było w istocie.
— Teraz — odezwał się pułkownik — trzeba wyznaczyć punkt, od którego rozpo-

czynamy nasz pomiar. Ten punkt wskaże nam nitka obciążona ołowiem, a dotyka ąca
zewnętrznego końca pierwsze sztabki. Ponieważ nie ma w pobliżu góry, przeto nic nie
odciągnie ciężarka pionu od ściśle prostopadłe ⁵², a tak wyznaczymy barǳo dokładnie
szukany punkt.

— Ścisłość zależy od tego — odezwał się Strux — ażeby wziąć także w rachubę połowę
grubości nici dźwiga ące pion.

— Ależ ma się rozumieć — odparł Everest.
Wyznaczono więc omawiany punkt z ak na większą ścisłością i miano zacząć dal-

szą robotę, ale ułożenie sztabek metalowych edna za drugą w kierunku linii proste nie
wystarczało eszcze do ścisłych obliczeń. Należało nadto wziąć w rachubę ich położenie
względem poziomu.

— Mniemam — zauważył znowu Everest — iż nie możemy wymagać, ażeby sztabki
metalowe układane były w położeniu zupełnie poziomym.

— Któż by się o to kusił — odpowieǳiał Strux. — Wystarczy wyznaczyć ich położe-
nie względem poziomu, a tego dokażemy za pomocą libelki⁵³; tym sposobem wyznaczy-
my kąt nachylenia, który nam da porównanie długości mierzone z długością rzeczywistą.

Ponieważ obydwie powagi naukowe zgoǳiły się na edno, przystąpiono więc do po-
mierzenia kąta nachylenia. Libelka na ten cel wymyślona składała się alidady⁵⁴ ruchome ,
obraca ące się około osi umieszczone na wierzchołku węgielnicy⁵⁵. Poǳiałka zna du ąca
się na nie wskazywała różnicę przez porównanie linii nieruchome (ma ące na sobie łuk
ǳiesięciostopniowy z pięciominutowymi odstępami) z linią ruchomą alidady.

Libelkę ustawiono na platynowe sztabce i wyznaczono kąt nachylenia. W chwili
gdy Palander zabierał się do obliczenia wynikłych stąd liczb, Strux zażądał, ażeby libelkę
ustawić odwrotnie, gdyż tym sposobem da się skontrolować pierwsze obliczenie. Uwagę
Struksa przy ęto barǳo dobrze i odtąd stosowano się prawie zawsze do ego doświadczo-
nych rad.

Dotąd więc dokonano dwóch ważnych prac: wytyczono kierunek linii ma ące two-
rzyć podstawę pierwszego tró kąta i zmierzono kąt e nachylenia względem poziomu.
Wyniki otrzymane z tych dwóch czynności Palander wpisał do dwóch odrębnych re e-
strów, a wszyscy członkowie komis i stwierǳili prawǳiwość tych liczb swymi podpisami
na marginesie re estrów.

⁵²nie ma w pobliżu góry, przeto nic nie odciągnie ciężarka pionu od ściśle prostopadłej — góra, ako obiekt duże
masie, znacząco przyciągałaby ciężarek, zmienia ąc kierunek nici. [przypis edytorski]

⁵³libella a. libela — przyrząd pomiarowy do wyznaczania małych kątów pochylenia prostych lub płaszczyzn
w stosunku do poziomu lub pionu. [przypis edytorski]

⁵⁴alidada — ruchoma, górna część instrumentu geodezy nego, w postaci ramienia lub koła z poǳiałką,
mogąca obracać się względem dolne części. [przypis edytorski]

⁵⁵węgielnica — przyrząd geodezy ny i murarski służący do wyznaczania lub sprawǳania kąta prostego; tu
w postaci kątownika. [przypis edytorski]
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Ale pozostało eszcze dopełnić dwóch, niemnie ważnych czynności: to est na pierw
odnotować zmianę, akie uległa sztabka platynowa pod wpływem ciepła, a następnie ak
na dokładnie wyznaczyć wymierzoną przez nią długość.

Pierwsza była łatwa do wykonania. Wystarczało na to obrachowanie różnicy pomię-
ǳy sztabką platynową i mieǳianą. Strux i Everest kole no obserwowali tę różnicę przez
mikroskop, a obserwac a ta wskazała absolutną wartość zmiany długości sztabki platyno-
we . Zmianę zapisano w re estrach, a późnie miano ą zredukować do temperatury +°C.
Otrzymane cyy także potwierǳili członkowie komis i podpisami swymi na marginesie
re estrów.

Szło wreszcie o wyznaczenie długości wymierzone przez sztabkę platynową. Aby
spełnić to zadanie, Everest położył na listwie drewniane drugą platynową sztabkę w prze-
dłużeniu pierwsze , ale tak, aby ich końce nie stykały się ze sobą. Następnie na młodsi
członkowie komis i sprawǳili, czy cztery szty sztabek zna du ą się na edne linii i czy
pada ą także na ostrze palika.

Na koniec potrzeba było wymierzyć przerwę pozostawioną pomięǳy dwoma koń-
cami sztabek. Na końcu pierwsze sztabki, w mie scu gǳie sztabka mieǳiana nie po-
krywała platynowe , zna dował się ęzyczek platynowy, da ący się za lekkim dotknięciem
tam i na powrót posuwać mięǳy dwoma rowkami. Pułkownik posunął ten ęzyczek aż
dotknął następne sztabki. Zna dowała się na nim poǳiałka na ǳiesięciotysięczne części
toaza, a że skala umieszczona na ednym z rowków, a opatrzona mikroskopem, poka-
zywała stutysięczne części tegoż sążnia, można więc było przerwę zostawioną pomięǳy
dwoma sztabkami wyznaczyć z matematyczną ścisłością. Liczbę stąd otrzymaną wpisano
w re estry i potwierǳono, podobnie ak otrzymane pierwe .

Dla otrzymania wyników ak na dokładnie szych przy ęto następu ącą uwagę Zorna:
Wiadomo, że sztabka mieǳiana pokrywała platynową. Otóż pierwsza, leżąca na wierz-

chu, była barǳie wystawiona na ǳiałanie promieni słonecznych, a tym samym rozgrze-
wała się i rozszerzała więce . Ażeby zaś tego uniknąć, przykryto obie sztabki wysokim na
kilka cali daszkiem, w ten sposób, iżby nie przeszkaǳał obserwac om. Wreszcie ponieważ
z rana i nad wieczorem promienie słoneczne padały ukośnie i dostawały się pod daszek,
przeto urząǳono eszcze zasłonę płócienną, zakrywa ącą sztabki z boku od strony słońca.

Podobne czynności uczeni wykonywali z niezmordowaną cierpliwością i pedantyczną
dokładnością przez cały miesiąc. Skoro cztery sztabki ułożone dały rezultaty liczbowe, pod
czterema powyże wymienionymi okolicznościami ak na dokładnie sprawǳone i zapi-
sane, rozpoczynała się na nowo ta sama praca z czterema następnymi sztabkami. Mier-
niczowie musieli przenosić podstawki i listwy, ustawiać e na przedłużeniu poprzednich,
a pomimo wprawy i zręczności mierzących, robota posuwała się arcywolno i nie wy-
mierzano więce ǳiennie ak dwieście do trzystu sążni. Nieraz, gdy powstał silny wiatr
i wstrząsał podstawkami, musiano przerywać pracę.

Na trzy kwadranse przed zachodem słońca astronomowie zaprzestawali pomiaru i przy-
gotowywali pracę na ǳień następny za pomocą następu ących czynności.

Sztabkę oznaczoną numerem pierwszym układano tymczasowo, a na gruncie ozna-
czano punkt, w którym miał przypaść e koniec. W mie scu tym robiono w ziemi ǳiu-
rę, w które umieszczano palik z przymocowaną ołowianą płytką. Następnie nadawano
pierwsze sztabie stałe położenie, a po zapisaniu nachylenia, zmian długości pochoǳące
ze zmiany ciepłoty i kierunku, zapisywano przedłużenie linii, wymierzone sztabką ozna-
czoną numerem czwartym. Potem za pomocą pionu przedni kraniec pierwsze sztabki
oznaczano kreską na płycie ołowiane palika. Przez ten punkt starannie wytyczano dwie
linie pod kątem prostym: edną wyznacza ącą kierunek podstawy, a drugą w kierunku
prostopadłym. Przy zachowywaniu przytoczonych ostrożności, gdyby nawet przez akiś
wypadek narzęǳia zostały poruszone w nocy, nie potrzebowano roboty rozpoczynać od
początku na nowo.

Naza utrz odkrywszy płytkę, mierniczowie układali sztabkę w położeniu tym samym,
w akim zna dowała się poprzedniego dnia przy zamknięciu robót, a to za pomocą pionu,
którego czubek musiał padać dokładnie na punkt przecięcia dwóch linii.

Oto prace, akimi nasi uczeni za mowali się przez trzyǳieści trzy dni na równinie
tak przy azne rozpoczęciu pomiaru. Rzecz prosta, że wszystkie obliczenia zapisywano ak
na sumiennie i stwierǳano podpisami.
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Pomięǳy dwoma naczelnikami wyprawy zachoǳiły niekiedy maleńkie spory. Na -
częście przy odczytywaniu cy na poǳiałce wszczynała się delikatna sprzeczka o cztery
stutysięczne sążnia. Wymieniali wówczas pomięǳy sobą kilka słów słodko-cierpkich,
lecz gdy kwestia sporna poddana pod głosowanie wszystkich członków komis i przeszła
większością głosów, oponent musiał ustąpić.

Jedna tylko kwestia wywołała spór tak żywy, że dopiero wdanie się sir Johna Mur-
raya położyło mu koniec. Poszło im o długość, aką miała mieć podstawa pierwszego
tró kąta. Rzecz asna, że im podstawa bęǳie dłuższa, tym kąt e przeciwległy barǳie
rozwarty, a więc łatwie szy do zmierzenia. Nie sposób ednak było przedłużać podstawy
do nieskończoności. Everest proponował, ażeby obrać podstawę długą na sześć tysięcy
ancuskich sążni, czyli aby miała tę samą długość, ak przy ęta przez Delambra i Mécha-
ina na droǳe pod Melun. Mateusz Strux żądał, aby ą przedłużyć do ǳiesięciu tysięcy
sążni, gdyż równina na to dozwalała.

W kwestii te Everest był nieugięty. Strux postanowił także nie ustępować. Po wy-
czerpaniu obustronnych argumentów, mnie lub więce słusznych, zaczęto robić osobiste
przytyki. Nie był to uż spór dwóch uczonych mężów, ale sprzeczka dwóch cuǳoziem-
ców, spiera ących się o pierwszeństwo swoich narodowości. Na szczęście słota przerwała
to za ście, umysły ochłonęły, a komis a postanowiła większością głosów, że podstawę
przy mą na osiem tysięcy sążni długą, i tym sposobem waśń się zakończyła.

Krótko mówiąc, roboty prowaǳono z wielką ścisłością i pomyślnym skutkiem. Ażeby
ich rzetelność sprawǳić z matematyczną ścisłością, komis a postanowiła zmierzyć drugą
podstawę, na północnym końcu południka.

Podstawa ta, bezpośrednio zmierzona, wynosiła osiem tysięcy trzyǳieści siedem sążni
i siedemǳiesiąt pięć setnych. Od nie miała się poczynać i na nie opierać sieć tró kątów,
którą uczeni zamierzali pokryć Aykę Południową na przestrzeni kilku stopni.
.    
Wymierzanie podstawy zabrało czterǳieści pięć dni. Rozpoczęto pracę dnia  marca,
a skończono  kwietnia. Zaraz potem astronomowie wzięli się do rozpoczęcia triangulac i.

Przede wszystkim należało wyznaczyć szerokość południowego punktu, od którego
zaczynał się łuk południka, aki miano wymierzać. Podobną czynność należało potem
ponowić na punkcie kończącym tenże łuk na północy, a z różnicy obu szerokości obra-
chować liczbę stopni mierzonego łuku.

W dniu więc  kwietnia rozpoczęto ak na ściśle sze obserwac e w celu wyznaczenia
szerokości mie sca. Już poprzednich nocy, w czasie zawieszenia robót ǳiennych około
wymierzania podstawy, William Emery i Michał Zorn zmierzyli wysokość wielu gwiazd
kołem powtarza ącym⁵⁶ Fortina. Młoǳi ci luǳie wykonali tę pracę z taką ścisłością, że
odchylenia, wynika ące zapewne z różnego stopnia odbicia, stosownie do gęstości różnych
warstw atmosfery, nie przekraczały dwóch sekund kątowych.

Z tak drobiazgowo wykonanych badań okazało się, że punkt południowego końca
łuku leży pod , stopnia szerokości południowe .

Ma ąc szerokość, przystąpiono do obliczenia długości wschodnie , znaleziony punkt
przeniesiono na mapę Ayki Południowe , sporząǳone na wielką skalę. Mapa ta obe -
mowała wszystkie na nowsze odkrycia dokonane w te części stałego lądu, były na nie
narysowane drogi przebyte przez podróżników i naturalistów takich ak Livingstone,
Anderson, Magyar, Baldwin, Burchell, Vaillant, Lichtenstein. Szło o wybranie na karcie
te południka, który miano wymierzyć pomięǳy dwiema oddalonymi stac ami, tak, aby
południk ten zawierał w sobie dostateczną ilość stopni. Łatwo po ąć, że im ten łuk bęǳie
więce zawierać stopni, czyli im bęǳie dłuższy, tym bęǳie łatwie zmnie szać wpływ moż-
liwych błędów popełnianych przy mierzeniu. Południk zmierzony pomięǳy Dunkierką
i Formenterą wynosił stopni , minut , sekund  i  terc i⁵⁷.

⁵⁶koło powtarzające (. cercle répétiteur) a. koło Bordy — repetycy ny instrument geodezy ny wynaleziony
w  przez . konstruktora Étienne Lenoira, pracu ącego na zlecenie matematyka i inżyniera Jeana Charles’a
de Bordy, który późnie ulepszył ten wynalazek; w  usprawniony przez Jeana Nicolasa Fortina. [przypis
edytorski]

⁵⁷tercja — tu: edna sześćǳiesiąta część sekundy kątowe . [przypis edytorski]
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Otóż w zamierzone przez uczoną komis ę triangulac i należało wybrać południk z ak
na większą przezornością; unikać zatem przeszkód naturalnych niemożliwych do przeby-
cia, ak na przykład niedostępnych pasm gór, szeroko rozlanych wód, które by mogły
wstrzymać pochód karawany. Szczęśliwym trafem ta część Ayki wybornie nadawała się
do tego roǳa u prac. Wzgórza tam były łagodne i niewysokie, rzeki wąskie i łatwe do
przebycia. Jeżeli czego należało się obawiać, to tylko niebezpieczeństwa, ale przeszkody
naturalne nie istniały.

Te obszary południowe Ayki zaległa w znaczne części pustynia Kalahari, ogromna
przestrzeń, rozciąga ąca się na północ od Oraǌe aż do eziora Ngami, pomięǳy ǳie-
więtnastym a dwuǳiestym ǳiewiątym stopniem szerokości południowe , w kierunku
zaś poprzecznym od Atlantyku na zachoǳie do dwuǳiestego południka (według ob-
serwatorium w Greenwich) na wschoǳie. Tym to południkiem postępu ąc w kierunku
północnym, a trzyma ąc się granic pustyni, Livingstone w roku  dotarł aż do eziora
Ngami i do wodospadów Zambezi. Co do pustyni, nie zasługu e ona na tę nazwę w ści-
słym słowa znaczeniu. Nie są to wcale równiny Sahary, nieprze rzane równiny piaszczyste,
ałowe i pozbawione roślinności, a z tego powodu niemożliwe do przebycia. Kalahari wy-
da e mnóstwo roślin, e grunt pokrywa ą obfite bu ne trawy, posiada obszerne zarośla
i lasy o ogromnych drzewach, ro ące się mnóstwem zwierzyny i drapieżnych, niebez-
piecznych bestii. Mieszka ą w nie stale lub prowaǳą życie koczownicze liczne plemiona
Boch esmanów i Bakalaharisów. Ale przez znaczną część roku braku e e wody, a więc
barǳo wiele potoków wysycha, a właśnie ten brak wody est główną przeszkodą do zba-
dania e wnętrza i osiedlenia się tuta . W każdym ednak razie, w czasie rozpoczęcia
wyprawy przez uczoną komis ę tylko co skończyła się pora deszczów, a więc nie mieli
powodu obawiać się braku wody.

Takich to ob aśnień Mokum uǳielił naszym wędrowcom. Znał barǳo dobrze krainę
Kalahari, bo przebywał w nie często, uż to ako myśliwy, uż ako przewodnik towarzy-
szący akie ś wyprawie geograficzne . Tak Mateusz Strux, ak i pułkownik Everest zgaǳali
się na to, że ten rozległy obszar przedstawia wszelkie korzystne warunki potrzebne do do-
bre triangulac i.

Pozostawało obrać południk, na którym miano wymierzyć kilkustopniowy łuk. Czy
południk ten miał się zaczynać od ednego z końców podstawy, przez co uniknięto by
potrzeby łączenia e za pomocą tró kątów z innym punktem pustyni Kalahari?

Okoliczność tę dokładnie roztrząśnięto, a po e zbadaniu komis a uznała, że może
przy ąć południowy koniec za punkt wy ścia. Południk ten był dwuǳiestym czwartym
na wschód Greenwich; za mował obszar siedmiu stopni, mięǳy dwuǳiestym a dwuǳie-
stym siódmym równoleżnikiem, a w przebiegu swym nie napotykał żadne przeszkody,
a przyna mnie na mapie wcale się nie zna dowały. Po długie naraǳie uczeni zgoǳili się,
ażeby przedsięwziąć pomiar łuku na dwuǳiestym czwartym południku, który w swym
przedłużeniu przebiega przez południową Ros ę. Korzyść to widoczna, gdyż można po-
tem powtórzyć pomiar w Europie. Roboty więc rozpoczęto, a astronomowie za ęli się
wyborem punktu, który miał być wzięty za wierzchołek pierwszego tró kąta.

Pierwszą stac ę obrano na prawo od południka. Było to odosobnione drzewo leżące
na małym podniesieniu ziemi w odległości mnie więce ǳiesięciu mil. Widać e było
doskonale, tak z południowo-wschodniego, ak z północno-zachodniego końca podsta-
wy, z punktów, na których pułkownik kazał wbić dwa pale. Astronomowie na pierw
wymierzyli kąt, który wymienione drzewo tworzyło z punktem południowego końca
podstawy. Do pomiaru użyto koła Bordy, zastosowanego do prac geodezy nych. Dwie
lunety tego przyrządu były tak wymierzone, że oś optyczna edne padała na północ-
no-zachodni koniec podstawy, drugie zaś na samotne drzewo, zna du ące się w stronie
północno-wschodnie ; ich rozsunięcie wskazywało odległość kątową rozǳiela ącą te dwa
punkty. Zbyteczną rzeczą byłoby dodawać, że przyrząd ten, wyrobiony z osobliwszą do-
kładnością, pozwala obserwu ącemu sprowaǳać omyłki do na drobnie szych rozmiarów.
W same istocie omyłki da ą się wza emnie kontrolować i znosić przez powtarzanie kilka-
krotne pomiarów. Inne też instrumenty, ak poǳiałki, libelki, węgielnice, grundwagi⁵⁸,

⁵⁸grundwaga— prosty przyrząd do wyznaczania linii poziome , tró kątna deseczka ze zwisa ącym z wierzchoł-
ka sznurkiem z ciężarkiem na końcu oraz z zaznaczoną rysą na środku przeciwległego boku. [przypis edytorski]
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przeznaczone do zapewniania przyrządom horyzontalnego położenia, nie pozostawiały
nic do życzenia. Komis a posiadała cztery koła powtarza ące. Dwa z nich służyć miały
do obserwac i geodezy nych, ak zde mowanie kątów, które miano mierzyć; dwa pozo-
stałe, z kołami ustawionymi pionowo, do obrachowywania wysokości gwiazd, a więc do
wyznaczenia choćby w ciągu edne nocy szerokości stac i z dokładnością do drobnego
ułamka sekundy.

Przy pracy takie doniosłości ak wymierzanie łuku południkowego nie dosyć by-
ło otrzymywać ścisłą wartość każdego kąta z tworzących tró kąt geodezy ny, ale nadto
w pewnych przerwach mierzyć wysokość gwiazd w zenicie, wysokość dla każde stac i
odmienną.

Prace rozpoczęto  kwietnia. Pułkownik Everest, Michał Zorn i Mikoła Palan-
der obliczali wartość kąta, aki koniec południowo-wschodni tworzył z drzewem, gdy
tymczasem Mateusz Strux, William Emery i sir John Murray przenieśli się na koniec
północno-zachodni dla wymierzenia kąta, który on tworzył z tym samym drzewem.

Podczas tych prac zwinięto obóz, zaprzężono woły, a karawana pod przewodnictwem
Buszmena udała się w mie sce, gǳie zna dował się pułkownik i gǳie miano się znowu
zatrzymać. Dwie kwaggi niosące narzęǳia zostawiono przy astronomach.

Pogoda sprzy ała dotąd robotom, naczelnicy ednak postanowili, aby w razie, gdyby
czas utrudniał zde mowanie punktów, pracować w nocy, przy świetle rewerberów lub też
światła elektrycznego, w które komis a była zaopatrzona.

Pierwszego dnia pomierzono dwa kąty; po starannym sprawǳeniu obliczeń zapisano
e w podwó ny re estr. Wieczorem zgromaǳili się wszyscy około drzewa, które służyło
za celownik.

Był to ogromny baobab (Adansonia digitata), ma ący w obwoǳie pnia osiemǳiesiąt
stóp⁵⁹. Niezwykła barwa kory nadawała mu szczególny wygląd. Pod olbrzymimi kona-
rami tego drzewa, którego rozłożyste gałęzie zamieszkiwała niezliczona ilość wiewiórek,
naǳwycza lubiących ego a owate owoce, zmieściła się cała karawana. W ciągu dnia
myśliwi splądrowali okolice i ubili kilkanaście antylop. Kucharz osady za ął się ich przy-
rząǳeniem, a wkrótce ponętna woń pieczystego poczęła drażnić powonienie uczonych
mężów, rozbuǳa ąc szalony apetyt, na którym struǳonym całoǳienną pracą wcale nie
zbywało.

Po wieczerzy pokrzepieni astronomowie udali się do swoich sypialni, gdy tymcza-
sem Mokum rozstawił czaty naokoło obozu. Dwa wielkie ogniska, podsycane uschłymi
gałęziami baobabu, utrzymywano przez całą noc, a to w celu odstraszenia drapieżnych
zwierząt, przywabionych wonią krwawego mięsa.

Po dwóch goǳinach spoczynku William Emery i Michał Zorn wstali. Ich praca
wymierzenia wysokości gwiazd nie była eszcze ukończona. Chcieli znaleźć szerokość
mie sca, na którym założono ǳisia obóz. Obydwa bez względu na wczora sze trudy za-
siedli przy lunetach. Ciszę nocy przerywało wycie hien podobne do luǳkiego śmiechu
i grzmiący ryk lwa rozlega ący się daleko w pustyni. Nie przeszkaǳało to w pracy mło-
ǳieńcom; wyznaczyli barǳo ściśle zmianę zenitu, aka zaszła z powodu przeniesienia
stanowiska.
. 
Na drugi ǳień, to est  kwietnia, prowaǳono bez przerwy roboty geodezy ne. Spod ba-
obabu wymierzono lunety na dwa krańcowe punkty opuszczone podstawy, ażeby spraw-
ǳić, czy wczora szy pomiar był dobry, następnie obrano dwa punkty, po prawe i po
lewe stronie południka. Jednym miał być wyniosły pagórek, wznoszący się śród równiny
o sześć mil angielskich od obozowiska, drugim żerdź, wbita w odległości siedmiu mil.

W ten sposób prowaǳono triangulac ę przez trzy tygodnie bez przeszkody. Do 
ma a astronomowie, po ustawieniu i obliczeniu siedmiu tró kątów, posunęli się o eden
stopień na północ.

Pułkownik Everest i Strux podczas tych prac barǳo rzadko ze sobą rozmawiali. Wi-
ǳieliśmy, że przy pode mowaniu prac na dwóch odǳielnych punktach rozǳielali się

⁵⁹ogromny baobab (…) mający w obwoǳie pnia osiemǳiesiąt stóp — Adanson w zachodnie Ayce mierzył
baobab ma ący  metrów obwodu. [przypis autorski]
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chętnie, pracowali prawie zawsze oddaleni od siebie o kilka mil, a rozǳiał ten chronił
ich od sprzeczek, do akich łatwo mogła ich przywieść miłość własna. Wieczorem, po po-
wrocie do obozu, obydwa udawali się do swych sypialni. Przy obieraniu stac i wszczynały
się wprawǳie często spory, ale nie dochoǳiło do groźnie szych za ść. Michał Zorn i ego
przy aciel nabierali otuchy, że ǳięki ciągłemu rozǳiałowi dwóch rywali prace geodezy ne
będą przeprowaǳone do końca bez wywołania za ścia, które by mogło dwóch uczonych
doprowaǳić do zupełnego zerwania stosunków.

Dnia  ma a obserwatorowie, ak powieǳiano, przemieściwszy się o eden stopień
od południowego punktu południka, zna dowali się na równoleżniku Lattaku. Wieś ta
położona była o trzyǳieści pięć mil angielskich na zachód od ich obozowiska.

W mie scu tym założono świeżo obszerny kraal. Było to mie sce barǳo dogodne,
a na wniosek Johna Murraya postanowiono wypocząć tu przez kilka dni. Dwa na młodsi
uczeni mieli skorzystać z te sposobności, aby dokonać pomiaru wysokości słońca. Pa-
lander z swe strony za mował się redukc ą, ażeby różne położenia celów wybieranych na
wierzchołki tró kątów, a zna du ących się na rozmaitych punktach wzniesienia, sprowa-
ǳić do poziomu morza. John Murray także odbywał obserwac e, ednak ani tak mozolne,
ani tak nudne, gdyż zamiast gwiazd na niebie lub punktów trygonometrycznych obser-
wował zwierzynę i nie teodolitem, ale ze strzelby do nie mierząc, bez wielkiego trudu
zbierał owoce swe pracy.

ǲikie plemiona południowe Ayki nazywa ą kraalem roǳa przenośne osady, którą
w miarę spasienia bydłem okolicy przenosi się w inną. Osada taka liczy zwykle około
trzyǳiestu mieszkań i stu lub więce mieszkańców.

Kraal, około którego zatrzymała się nasza wyprawa, utworzony był przez znaczną ilość
szałasów rozłożonych w półkole po obu brzegach Kuramanu. Szałasy, wykonane z nie-
przemakalnych plecionek z sitowia, które uczepiono do drewnianych słupków, wyglądały
ak niskie ule. Otwory drzwi zasłonięte były skórami zwierząt, a tak niskie, że wchoǳiło
się do środka na czworakach. Przez ten edyny otwór wydobywał się na zewnątrz dym
ogniska. Przebywanie w dymne i ciasne , pełne wyziewów chacie dla Europe czyka było
nieznośne, ale Boch esmanowie i Hotentoci żyli tu rozkosznie.

Przybycie karawany poruszyło całą osadę. Psy, poprzywiązywane u we ścia chat, z za a-
dłością szczekały. Wo ownicy osady, zbro ni w asaga e, noże i maczugi, a chronieni przez
skórzane tarcze, śmiało wystąpili naprzód. Było ich około dwustu, co wskazywało, że kra-
al był niepospolicie wielki; akoż liczba szałasów dochoǳiła do osiemǳiesięciu. Dodać
należy, że całą osadę opasywał roǳa żywopłotu, na pięć stóp wysokiego, z kolczaste aga-
wy, który utrudniał przystęp zarówno wrogom, ak i ǳikim zwierzętom. Z zachowania
się wo owników kraalu wnieść było można ich nieprzy azne usposobienie, lecz kilka słów,
które Mokum szepnął naczelnikowi, wystarczyło do porozumienia. Naczelnik pozwolił
karawanie rozłożyć się pod ogroǳeniem na lewym brzegu Kurumanu. Boch esmanowie
nie zabronili przybyłym paszenia koni i bydląt, tym barǳie , że bu ne pastwiska ciągnęły
się na kilka mil wkoło. Zwierzęta należące do taboru mogły więc się paść do woli bez
na mnie szego uszczerbku mieszkańców kraalu.

Wnet stosownie do rozporząǳeń Mokuma rozbito obóz, zwykłym porządkiem usta-
nowiono wozy w półkole i każdy udał się do swe pracy.

Sir John Murray, pozostawiwszy swym towarzyszom paralaksy, aberrac e i tym po-
dobne awantury wymyślone na męczenie luǳi, postanowił nie marnować czasu i zaraz
udać się na polowanie. Skinął na Mokuma, wskoczył na siodło swego ulubionego konia,
a myśliwiec dosiadł zebry i obydwa puścili się stepem. Trzy psy biegły obok łowców,
szczeka ąc radośnie. Strzelcy tym razem uzbro eni byli w sztucery nabĳane kulami eks-
plodu ącymi, co okazywało, że się wybrali na drapieżnego zwierza. O parę mil od kraalu
rozciągał się nieprzebyty las, ku niemu więc skierowawszy wierzchowce, prowaǳili żywą
rozmowę.

— Przypominam ci, Mokumie — zaczął John Murray — że przy wodospaǳie Mor-
gheda obiecałeś zaprowaǳić mnie w okolicę obfitu ącą we wszystkie roǳa e zwierza.
A musisz i o tym wieǳieć, że nie dlatego puściłem się na drugi koniec świata, żeby
strzelać sarny lub tropić lisy. Tego tałała stwa i u mnie w domu nie braknie. Pragnę nim
upłynie goǳina zwalić…
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— Nim goǳina upłynie? — przerwał Mokum. — Och, mó panie, to troszeczkę za
prędko. Przede wszystkim dobry myśliwiec powinien być cierpliwy. Ja estem barǳo ży-
wy, ale na polowaniu zachowu ę wielką cierpliwość, a przez nią wynagraǳam wszystkie
niecierpliwości mego żywota. Przecież wielce szanowny pan ako znakomity myśliwiec
powinieneś wieǳieć o tym, że polowanie na grubego zwierza est akby pewną gałęzią
umie ętności. Trzeba przede wszystkim rozpoznać starannie mie sce, na którym ma się
polować, znać dobrze obycza e zwierza, zbadać ścieżki, którymi choǳi, obchoǳić go
całymi goǳinami, aby mu za ść pod wiatr. Wszak musisz i o tym wieǳieć, że trzeba
podchoǳić zwierzynę ak na cisze : edno stąpnięcie na zeschłą gałązkę, odezwanie się
głośnie sze, spo rzenie nie w porę może ą spłoszyć. Mó panie, a wzrosłem w lasach,
przepęǳiłem trzy czwarte życia na polowaniach, a ednak przyznać się muszę, że eżeli po
trzyǳiestu sześciu goǳinach tropienia bawołu lub koziorożca powiodło mi się go ubić,
nie uważałem tego czasu za stracony.

— Barǳo dobrze, mó przy acielu — zawołał John Murray — odda ę i siebie, i mo ą
cierpliwość pod twe rozkazy. Pamięta ednak, że w tym mie scu zabawimy na dłuże cztery
dni, więc nie bęǳiemy mogli trawić dwóch dni na tropienie ednego bawołu.

— Zapewne, że warto się nad tym zastanowić — mówił Mokum tak spoko nym
tonem, że nikt by w nim nie poznał owego niecierpliwego myśliwca, który nad wodo-
spadem Morgheda nie mógł edne chwilki spoko nie dosieǳieć. — Zabĳemy, co nam
na strzał przy ǳie, ale wybierać nie bęǳiemy mogli. Antylopa czy daniel, gnu lub gazela,
każda zwierzyna dobra est dla strzelca, któremu się tak spieszy.

— Antylopę lub gazelę! — krzyknął John. — Miałżebym po to przybyć tak daleko,
żeby strzelać gazele?

Po chwili ednak dodał, akby pochlebia ąc staremu Nemrodowi:
— Powieǳ no, mó ǳielny strzelcze, co mi też zamyślasz wytropić na początek?
Buszmen spo rzał na swego towarzysza w szczególnie szy sposób, a potem odezwał się

z ironią:
— Do chwili, gdy wasza dosto ność okażesz się zadowolony, nie mam nic do dodania.

Saǳę, że teraz nie przy ąłbyś pan nic innego, ak partię nosorożców lub słoni.
— Myśliwcze — rzekł John Murray z rezygnac ą — pó dę, gǳie mnie poprowaǳisz,

zabĳę co mi każesz, ale na miłość boską, idźmy naprzód, ale nie marnu my czasu na
próżnych sporach.

Dwa strzelcy, rozpuściwszy konie cwałem, pęǳili szybko ku lasowi.
Równina, którą przebywali, podnosiła się łagodnie ku północnemu wschodowi. Pora-

stały ą niezliczone kępy zarośli w pełnym kwitnieniu. Wydawały one obficie lepką, prze-
zroczystą, wonną żywicę, z które kra owcy robią balsam go ący rany. Figi sykomorowe,
zwane w ęzyku ǳikich nwana, rosły w kształcie klombów. Pnie ich, na trzyǳieści do
czterǳiestu stóp wysokie, uwieńczone są w górze rozłożystymi gałęziami na podobień-
stwo parasoli. W gąszczu ich szczebiotały gromady krzykliwych papug, lubiących z adać
owoce tych drzew. Nieco dale rosły mimozy o żółtych liściach i srebro-drzewa powiewa-
ące edwabistymi kitami, aloesy o długich kolcach i szkarłatnym kwiecie, które można
było wziąć za krzewy koralowe, z przepaści morskich wydarte. Pośrodku pięknych ama-
rylli, wǳięczących się niebieskawym liściem, szybko pęǳiły konie; w niespełna goǳinę
po opuszczeniu kraalu Murray i Mokum dosięgli pierwszych zarośli lasu. Była to prze-
strzeń obe mu ąca kilka mil kwadratowych, zarośnięta wysokimi akac ami. Niezliczone
te drzewa, chaotycznie rosnące, przez liściaste sklepienie gałęzi nie przepuszczały promie-
ni słonecznych; knie a, podszyta odrostkami akac i i wysoką trawą. Pomimo to, rumak
sir Johna i zebra Mokuma śmiało przerzynały drogę pomięǳy wciąż się krzyżu ącymi
pniami. Tu i ówǳie zna dowały się obszerne polany, na których myśliwcy przysta ąc,
rozpatrywali się w otacza ących e zaroślach.

Wyznać trzeba, że pierwszy ǳień polowania wcale nie sprzy ał myśliwskim zachcian-
kom szlachetnego lorda. Na próżno przebiegli znaczną przestrzeń lasu. Ani eden zwierz
nie wychylił się z gąszczów na ego spotkanie, a sir Johnowi przypominały się nieraz
równiny szkockie, gǳie nie trzeba było tak długo oczekiwać sposobności celnego strza-
łu. Być może, że sąsieǳtwo kraalu odstraszyło płochą zwierzynę. Mokum nie doznawał
ani uczucia zaǳiwienia, ani zawodu. Dla niego polowanie to nie było polowaniem, ale
tylko szybką prze ażdżką po lesie.
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Około szóste goǳiny wieczorem należało zawrócić ku domowi. Sir John był wielce
rozdrażniony, choć się do tego nie przyznawał. Miałżeby tak znakomity myśliwiec po-
wracać do domu z próżnymi rękami? Nigdy! Postanowił więc położyć trupem pierwszego Polowanie
lepszego zwierza, który mu się nasunie na strzał.

Znać los ulitował się nad biednym dżentelmenem, bo nagle spomięǳy zarośli wysunął
się gryzoń z roǳa u zwanego w Ayce Lepus rupestris, ednym słowem za ąc, i przebiegł
drogę myśliwcom w odległości pięćǳiesięciu kroków. Sir John posłał eksplodu ącą kulę
biednemu zwierzątku.

Mokum wydał okrzyk zgrozy! Strzelać kulą do lichego za ączka, któremu wystarcza
średni śrut, to coś okropnego. Ale Anglik wcale nie zważał na to zgorszenie, lecz pęǳił
co sił ku mie scu, gǳie spoǳiewał się znaleźć swą ofiarę.

Nadaremno! Z za ąca ani śladu; parę kropelek krwi na trawie, ale ani kosmyka sierści.
Sir John starannie przeglądał krzaki, trawy… Psy węszyły śród gąszczów, wszystko na
próżno.

— A przecież go trafiłem — mruknął sir John.
— W sam środek — odpowieǳiał spoko nie Buszmen. — Lecz, że go nie ma, nic

w tym ǳiwnego. Kiedy się strzela eksplodu ącą kulą do za ąca, można się tego spoǳiewać.
Rozerwała go w szmaty i ani śladu nie zostało! …

Anglik, zupełnie zawieǳiony, dosiadł konia w milczeniu i ruszył ku obozowi, do
którego przybył w na gorszym humorze.

Na drugi ǳień Buszmen oczekiwał nowych propozyc i myśliwskich od sir Johna, ale
Anglik, sroǳe zadraśnięty w miłości własne , starannie unikał ego spotkania. Zdawało
się, iż zapomniał, że na świecie zna du ą się strzelby i zwierzyna, i za ął się sprawǳaniem
cy i robieniem obserwac i wraz z innymi członkami komis i. Późnie poszedł do kraalu
i przypatrywał się to strzelaniu z łuku, to Boch esmanom, gra ącym na gorah, roǳa u
lutni, które struny rozciąga ą się na drzewcu łuku, a na których nie gra się palcami, ale
dmuchaniem przez pióro strusie. Dale szedł pomięǳy kobiety i przyglądał się ich robo-
tom gospodarskim albo śleǳił wpływ odurza ącego dymu palących się matakuanów, to
est pewnego roǳa u tute szych odurza ących konopi, nad którym ǳicy sieǳąc, upa a ą
się. Niektórzy podróżni twierǳą, że dym tych roślin podnieca chwilowo siły fizyczne, ale
za to osłabia umysłowe. I w same rzeczy sir John zaledwie powstrzymywał się od śmie-
chu, patrząc na ogłupiałe fiz ognomie kra owców zwieszone nad odurza ącym dymem
matakuany.

Dopiero na trzeci ǳień wcześnie rano Buszmen obuǳił Murraya, mówiąc do niego:
— Sąǳę, iż nam ǳisia szczęście posłuży, ale nie bęǳiemy strzelać rozsaǳa ącymi

kulami do za ąców.
Sir John udał, że nie rozumie te ironii, lecz zerwał się z posłania, ubrał szybko

i oświadczył, że est gotów. Dwa myśliwi uż u echali kilka mil lasu, gdy ich towarzysze
spoczywali eszcze w ob ęciach snu. Sir John był uzbro ony tym razem w po edynkę, wy-
borną broń wyrobu Godwina, daleko stosownie szą do polowania na daniele lub antylopy
aniżeli straszliwy sztucer. Wprawǳie na równinie można było spotkać się z gruboskór-
nym lub mięsożernym zwierzęciem, ale pamięć niefortunnego strzału kulą eksplodu ącą
do za ąca gryzła biednego myśliwca, a więc wolałby strzelić do lwa śrutem, aniżeli drugi
raz w życiu popełnić czyn tak bezprzykładny w ǳie ach łowiectwa.

Sprawǳiła się przepowiednia Mokuma: tego dnia szczęście im sprzy ało. Zabili dwie
czarne antylopy, barǳo rzadkie i trudne do pode ścia. Piękne zwierzęta, wysokie na czte-
ry stopy, z długimi, zakrzywionymi w tył rogami. Pyski wąskie, z boków ścieśnione,
raciczki czarne, sierść gęsta, edwabista, uszy wąskie i spiczaste, nada ą im wygląd ar-
cypowabny. Pierś i podbrzusze okryte są włosem śnieżne białości, mocno odbĳa ąc od
czarnego grzbietu, który porasta gęsta grzywa. Słowem, est to eden z na pięknie szych
okazów fauny południowe , który na sławnie si myśliwi europe scy polu ący w tych stro-
nach na goręce pragnęli ubĳać.

Zachwycenie Murraya z powalenia tak piękne zwierzyny przerwał Mokum, wskazu ąc
mu na krańcu kniei, w pobliżu wielkiego moczaru, świeże i głębokie tropy. Serce Anglika
uderzyło gwałtownie.

— Czy e to tropy? — zapytał.
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— Jeżeli utro o brzasku zechce wasza wielmożność tu przybyć, to raǳę nie zostawiać
w domu sztucera.

— Skąd to wnosisz? — zagadnął Murray.
— Z tych świeżych tropów, wyciśniętych na te podmokłe trawie.
— Ależ na Boga, czy e to tropy? A wreszcie, czyż te zaklęśnięcia w istocie są tropami?

Bo noga zostawia ąca tak ogromne ślady musiałaby mieć co na mnie dwie stopy obwodu.
— Dowoǳi to, że zwierzę posiada ące takie nogi, musi mieć co na mnie ǳiewięć

stóp wysokości w kłębie.
— To słoń! — krzyknął John Murray.
— Tak mi się wiǳi, i to słoń zupełnie dorosły.
— Więc utro, Mokumie?
— Jutro, szlachetny panie.
Myśliwi zwrócili się ku obozowi, wioząc antylopy na grzbiecie wierzchowca Mur-

raya. Te piękne zwierzęta, tak rzadko ubĳane, obuǳiły poǳiw pomięǳy obozu ącymi.
Wszyscy szczerze mu winszowali zdobyczy, wy ąwszy Mateusza Struksa, który oprócz
wielkie niedźwieǳicy, centaura, koziorożca, smoka, pegaza, inne zwierzyny nie znał,
a na ziemską nigdy nie polował.

Na drugi ǳień o goǳinie czwarte z rana dwa myśliwcy, ak wrośli do siodeł, trzyma-
ąc psy na sforach⁶⁰, czatowali w cienistym gąszczu na przybycie stada gruboskórnych. Ze
świeżych tropów poznali, że słonie przychoǳiły gromadnie do kałuży gasić pragnienie.
Obydwa strzelcy uzbroili się w gwintowane sztucery nabite eksplodu ącymi kulami. Pół
goǳiny upłynęło na czatowaniu, gdy nagle zaszeleściły gałęzie, a o pięćǳiesiąt kroków
zaczęło się coś w gąszczu poruszać.

Anglik pochwycił za broń, lecz Buszmen powstrzymał go za ramię i dał znak, aby
miarkował swo ą niecierpliwość.

Wkrótce ukazały się olbrzymie cienie. Słychać było ak gąszcze roztwierały się pod
naciskiem ogromnych cielsk; drzewa trzeszczały, deptane krzaki z szelestem kładły się
na ziemi; głośne sapanie przeǳierało się przez gałęzie. Było to stado słoni. Pół tuzina
olbrzymich zwierząt, tylko nieco ustępu ących wielkością swym indy skim krewniakom,
wolnym krokiem posuwało się ku kałuży.

Rozwidnia ący się coraz barǳie ǳień pozwalał sir Johnowi poǳiwiać te potężne
zwierzęta, szczególnie eden ogromny samiec zwrócił ego uwagę. Jego wypukłe czoło
rozkładało się pomięǳy dwo giem niezmiernych uszu, spada ących aż do piersi. Kolosal-
ne rozmiary zwierza mrok eszcze zwiększał. Słoń wywĳał żywo trąbą ponad krzewami,
a zakrzywionymi kłami uderzał w pnie drzew, ęczących pod tymi ciosami. Zdawało się,
akby zwierzę przeczuwało bliskie niebezpieczeństwo.

Buszmen, pochyliwszy się ku sir Johnowi, szepnął mu do ucha:
— Czy podoba się panu ten kawaler?
Anglik skinął potwierǳa ąco.
— A więc postaramy się odǳielić go od stada.
W te chwili słonie zbliżyły się do brzegu kałuży. Ich gąbczaste nogi lgnęły w błotni-

stym ile. Wciągały trąbami pewną ilość wody i wzniósłszy e z głośnym gulgotaniem, wle-
wały w garǳiele. Olbrzymi samiec z wielkim niepoko em rozpatrywał się wkoło i wciągał
z szaleństwem powietrze, pragnąc zwietrzyć akiś pode rzany wyziew.

Nagle Buszmen wydał krzyk szczególnego roǳa u. Spuszczone ze sfory psy, głośno Polowanie
szczeka ąc, wypadły z gąszczu i rzuciły się ku stadu słoni. Równocześnie Mokum, zaleciw-
szy swemu towarzyszowi, aby się nie ruszał, spiął zebrę i skierował ą tak, ażeby przeciąć
odwrót słoniowi.

Wspaniały zwierz nie myślał wcale uciekać. Sir John, trzyma ąc palec na cynglu, ob-
serwował go. Słoń, waląc trąbą w drzewo i wstrząsa ąc gwałtownie ogonem, ob awiał nie
trwogę, ale znaki roz uszenia. Dotąd ednak nie dostrzegł eszcze wroga.

W te chwili u rzał Mokuma i psy i rzucił się ku nim.
Sir John, sto ący o sześćǳiesiąt kroków od zwierzęcia, skoro ten zbliżył się ku niemu

o trzecią część te odległości, dał ognia. Ale w chwili strzału słoń poruszył się, a kula prze-

⁶⁰sfora (daw.) — rzemień lub linka do prowaǳenia psów gończych na polowanie. [przypis edytorski]
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szyła tylko miękkie części ciała, nie napotkawszy przeszkody, o którą uderzenie mogłoby
sprawić wybuch masy piorunu ące .

Słoń roz uszony przyśpieszył biegu. Nie był to cwał, wystarczał ednak do prześci-
gnięcia konia.

Koń sir Johna wspiął się i pomimo wszelkich usiłowań eźdźca wypadł z gęstwiny.
Zwierzę, na eżywszy uszy i wyda ąc głos podobny do hasła trąbki, pęǳiło za nim.

Sir John uniesiony przez konia, ściska ąc go silnie kolanami, usiłował otworzyć od-
tylcówkę⁶¹ i wsunąć w lufę nowy ładunek.

Tymczasem słoń zbliżał się ku niemu. Obydwa zna dowali się na równinie. Jeźǳiec
ostrogami krwawił boki wierzchowca. Dwa psy tuż obok niego uciekały co tchu z prze-
raźliwym szczekaniem. Słoń był zaledwie o kilka sążni za koniem. Sir John słyszał ego
ciężki oddech i świstanie trąby, którą wywĳał w powietrzu. Co chwila spoǳiewał się, że
go wyrwie z siodła ten żywy arkan.

W te chwili koń przysiadł na zaǳie, trąba uderzyła go w grzbiet. Zarżał boleśnie
i rzucił się gwałtownie w bok. To uskoczenie ocaliło Anglika. Zwierz, uniesiony biegiem,
przeleciał dale , bĳąc trąbą o ziemię, natrafił na psa, którego porwawszy w górę, wstrząsał
z nieopisaną wściekłością.

Sir Johnowi pozostawał edyny ratunek w lesie. Koń, akby zrozumiawszy myśl pana,
biegł tamże i w mgnienia oka minął uż brzeg zarośli z naǳwycza nym pędem.

Słoń opamiętał się i na nowo rozpoczął ściganie, unosząc wciąż nieszczęśliwego psa,
któremu roztrzaskał łeb o pień drzewa. Koń rzucił się w gąszcz zagroǳony kolczastymi
lianami i stanął.

Ale sir John pomimo zadrapań i pokrwawień ani na chwilę nie stracił przytomności.
Z zimną krwią złożył się starannie, przez sieć powo ów wymierzył dobrze sztucer pod
łopatkę i strzelił. Kula, natrafiwszy na kość, wybuchnęła. Zwierz zachwiał się. W te że
chwili z głębi lasu padł drugi strzał i ugoǳił w bok słonia. Zwierz przypadł na kolana
tuż ponad małym stawkiem ukrytym w gęstwinie i wciąga ąc trąbą wodę, zlewał nią swe
ciężkie rany.

W te że chwili ukazał się Buszmen, woła ąc:
— Mamy go! Mamy!
W same rzeczy ogromny zwierz był raniony śmiertelnie. Wyda ąc rozǳiera ące ęki,

miotał się eszcze; oddech stawał się coraz słabszy: ogonem bił coraz wolnie , a trąba
skrapiała pobliskie krzewy purpurową cieczą, czerpaną z kałuży krwi wypływa ące spod
słonia. Nareszcie zupełnie brakło mu sił, upadł, ażeby uż więce nie powstać.

Sir John wybiegł z zarośli. Kolce krzewów porozǳierały mu ubiór myśliwski w strzę-
py. Ale on byłby gotów okupić taki tryumf nawet własną skórą.

— Wspaniały zwierz! Pyszny zwierz, Buszmenie — zawołał, przypatru ąc się zwłokom
słonia — chociaż nieco za ciężki do torby myśliwskie .

— Nic nie szkoǳi — odrzekł Mokum. — Potniemy go na części i zabierzemy co na -
przednie sze. Patrz pan — dodał — co to za prześliczne kły, a toż każdy waży kilkanaście
kilogramów. Licząc po ǳiesięć szylingów za kilogram, uzbiera się niezła sumka.

Tak rozprawia ąc, Mokum zabrał się do rozebrania zwierza. Siekierą odciął kły i od ął
tylko nogi i trąbę, twierǳąc, że to na smakowitsze części słonia, którymi zamierzył ǳisia
uraczyć członków komis i naukowe .

Czynność ta za ęła tyle czasu, iż myśliwcy mogli powrócić do obozu dopiero około
południa.

Buszmen upiekł nogi słoniowe po aykańsku: wykopał dół, wyłożył go kamieniami
i nasypał żaru; kiedy się dostatecznie rozpaliły, obwinął mięso w liście i włożywszy mięǳy
kamienie, przysypał ziemią. Tak przygotowane pieczyste pozyskało powszechne pochwały,
od których nawet zimny Palander wstrzymać się nie mógł i wybąknął:

— Wyborne!

⁶¹odtylcówka — broń myśliwska ładowana od tyłu (w odróżnieniu od dawnie szych ładowanych od przodu,
przez wylot lu). [przypis edytorski]
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Przez cały czas pobytu w kraalu, pułkownik Everest i Mateusz Strux pozostali dla sie-
bie zupełnie obcy. Znalezienie szerokości południowe zrobiono bez ich współuǳiału.
Ponieważ kwestie naukowe nie wymagały wcale ich ze ścia się z sobą, nie widywali się
wcale. W przedǳień wyruszenia w dalszy pochód posłali sobie tylko karty wizytowe
z wza emnym pożegnaniem.

Dnia  ma a karawana, zwinąwszy obóz, wyruszyła ku północy. Pomierzono kąty
przyległe do podstawy ósmego tró kąta, którego wierzchołek stanowił cypel góry w od-
ległości sześciu mil na lewo od południka. Pozostawało tylko dostać się do tego wzgórza,
ażeby rozpocząć nową pracę geodezy ną.

Od  do  ma a połączono przyległą okolicę z południkiem dwoma nowymi tró -
kątami. Rozumie się, iż robota odbywała się ze wszystkimi ostrożnościami, akich użyto
przy pomiarze pierwszego tró kąta. Prace postępowały pomyślnie, dotąd nie napotkano
nigǳie ważnie sze przeszkody. Ciągła pogoda sprzy ała pomiarom, a grunt nie przed-
stawiał żadne nieprzezwyciężone trudności, ale być może, iż przez zbyteczną swą rów-
ność nie był absolutnie przydatny do pomiarów. Był to akby nieprze rzany step zieleni,
przecięty strumieniami płynącymi mięǳy rzędami karrchutów, drzew z kształtu liści po-
dobnych do wierzby, których gałęzi Boch esmanowie używali na łuki. Grunt ten, zasiany
odłamami skał zwietrzałych, w których skład wchoǳiła mieszanina glinki, piasku i rudy
żelazne , w niektórych mie scach był barǳo ałowy. W mie scach takich niknęły wszelkie
ślady wilgoci, a całą roślinność stanowiły pewne krzewy gumowe, zdolne oprzeć się na -
większe suszy. Otóż na te rozległe równinie nie widać było żadnego wzniesienia, które
by można obrać za punkt trygonometryczny, uczeni więc musieli albo stawiać słupy lub
też stawiać piramidy tró kątne, wysokie na ǳiesięć do dwunastu metrów. To pociągało
za sobą stratę czasu i wstrzymywało postęp triangulac i. Po zrobieniu pomiaru musiano
piramidę rozbierać i transportować ą o kilka mil dale , a tam wznosić znowu wierzchołek
nowego tró kąta. Ściśle ednak biorąc, postępowanie to nie stanowiło znowu tak barǳo
wielkich trudności. Załoga statku, do te czynności użyta, wywiązała się z zadania barǳo
zręcznie. Luǳie ci, dobrze obeznani, robili szybko i dobrze i zasługiwaliby na zupełną
pochwałę, gdyby nie pewien roǳa zazdrości narodowe , która czasami siała mięǳy nimi
ziarno niezgody.

W istocie zawiść nie do wybaczenia ǳieląca dwóch naczelników wyprawy, Evere-
sta i Struksa, podburzała także niekiedy ma tków ednych przeciwko drugim. William
Emery i Michał Zorn używali całe swe roztropności dla złagoǳenia tych zgubnych ob-
awów, ale nie zawsze się to udawało. Stąd powstawały spory, mogące pomięǳy tak mało
okrzesanymi ludźmi ak ma tkowie przeroǳić się w opłakane zatargi. Pułkownik Everest
i Mateusz Strux pośredniczyli w takich razach, ale w sposób eszcze barǳie roz ątrza ący;
każdy z nich bowiem u mował się za swoimi, nie zważa ąc, po czy e stronie była słusz-
ność. Od podwładnych spory przechoǳiły do przełożonych i, ak mówił Michał Zorn,
„powiększały się proporc onalnie do mas”.

We dwa miesiące po opuszczeniu Lattaku uż tylko pomięǳy dwoma na młodszy-
mi członkami komis i panowała harmonia, tak potrzebna do pomyślnego ukończenia
przedsięwzięcia. Sir John Murray i Mikoła Palander, luǳie tak nieustannie za ęci, eden
swoimi cyami, drugi przygodami łowieckimi, zaczęli się mieszać do tych wewnętrz-
nych niezgód. Krótko mówiąc, pewnego dnia dyskus a stała się tak żywa, że Mateusz
Strux uważał za obowiązek powieǳieć pułkownikowi:

— Racz szanowny panie nieco zniżyć głos, mówiąc do astronoma należącego do ob-
serwatorium, gǳie zna du e się potężna luneta, za pomocą które przekonaliśmy świat
uczony, że tarcza Uranusa est zupełnie okrągła.

— A a — odpowieǳiał pułkownik — mam na zupełnie sze prawo przemawiania
głośnie , ako należący do obserwatorium w Cambridge, gǳie zna du e się potężna lune-
ta, za pomocą które potrafiono zaklasyfikować mgławicę Andromedy do mgławic nie-
regularnych.

Kiedy Strux posunął uszczypliwości aż do powieǳenia, że luneta ego obserwatorium,
ma ąca soczewkę przedmiotową o czternastu calach średnicy, pokazu e barǳo wyraźnie
gwiazdy szesnaste wielkości, wówczas pułkownik, odpłaca ąc wza emnością, odpowieǳiał
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dosadnie, że luneta w Cambridge ma soczewkę przedmiotową o czternastu calach i dwóch
liniach średnicy i że za e pomocą w nocy  stycznia  roku odkryto ta emniczego
satelitę, który był powodem zaburzeń w ruchach Syriusza.

No, eżeli uczeni zaczyna ą sobie prawić podobne impertynenc e, to o zbliżeniu się
akimkolwiek mowy być nie może. Zachoǳiła więc słuszna obawa, że z powodu te nie-
uleczalne rywalizac i przyszłość triangulac i może być zagrożona.

Na szczęście, spory odnosiły się dotąd wyłącznie do systematów i faktów geodezy -
nych. Czasami miary zd ęte teodolitem lub kołem powtarza ącym wywoływały dyskus ę,
ale nie gmatwały wcale obliczeń, lecz owszem, doprowaǳiły e do daleko większe ści-
słości. Co do wyboru stac i, ani razu eszcze spór o to nie zaszedł.

Dnia  ma a pogoda dotąd prześliczna zmieniła się nagle. W każde inne strefie
możną przepowieǳieć na pewno bliską burzę lub nawałnicę, lecz tuta ǳiało się inacze .
Niespoǳiewanie niebo pokryło się chmurami ciemnymi. Błyskawice bez grzmotu roz-
darły kilkakrotnie obłoki, ale zgęszczenie oparów w górnych strefach nie doprowaǳiło
do deszczu i ziemi naǳwycza wyschłe ani kropla wody nie ożywiła. Niebo tylko pozo-
stało przez kilka dni zachmurzone, a tumany mgły nie dozwoliły o milę nawet do rzeć
znaków triangulacy nych.

Członkowie uczone komis i, nie chcąc tracić czasu, postanowili ustawić światła, by
pracować w nocy. Stosu ąc się do rady Mokuma, przedsięwzięli pewne ostrożności dla
zabezpieczenia się od napadu drapieżnych zwierząt, w same bowiem rzeczy leśne be-
stie, przywabione światłem elektrycznym, zgromaǳały się stadami naokoło stac i. Uszy
astronomów po całych nocach rozǳierały skomlenia zgłodniałych szakali i wycia hien
podobne do przeraźliwego śmiechu pĳanych Murzynów.

Pierwsze te roboty nocne nie postępowały szybko. Nieustanny wrzask drapieżnych
zwierząt wy ących naokoło, przerywany niekiedy grzmotliwym rykiem zapowiada ącym
obecność straszliwego lwa, mieszał i trwożył uczonych. Pracowali dokładnie, ale musieli
niekiedy dwa i trzy razy edną robotę powtarzać z powodu roztargnienia. Bo też potrze-
ba posiadać ǳiwnie zimną krew i panowanie nad sobą, żeby zde mować kąty, celować
lunetę i robić obliczenia przy podobne muzyce, zwłaszcza gdy w niewielkie odległości
naokoło w cieniach nocnych przyświeca ą oczy rozżartych bestii. Uczonemu ciału nie
zbywało ednak ani na odwaǳe, ani na zimne krwi. Po kilku dniach przyzwyczaili się do
nocnych serenad, oǳyskali zupełnie pewność siebie, a prace ich w pośrodku mnóstwa
ǳikich zwierząt odbywały się z takim spoko em ak w sali obserwatorium. Zresztą naoko-
ło pracu ących porozstawiano strzelców, którzy ubili kilka hien, zanadto chciwych nauki
i pragnących, ak się zda e, wyręczać znużonych astronomów. Zbyteczne byłoby doda-
wać, że John Murray sposób taki prowaǳenia triangulac i uważał za cudowny. Podczas
gdy oko ego utkwione w lunecie dopatrywało pożądane gwiazdy, ręka ściskała sztucer
godwinowski i zdarzało się, że pomięǳy dwoma obserwac ami kładł trupem szakala lub
hienę.

Pochmurzenie więc nieba nie przerywało prac geodezy nych, ani też umnie szyło ich
dokładności, a pomiar południka ak na regularnie posuwał się ku północy.

Pomięǳy  ma a a  czerwca nie zaszedł żaden wypadek. Nowe tró kąty zakładano
z pomocą sztucznych celowników. Jeżeliby do końca miesiąca aka naturalna przeszkoda
nie powstrzymała pochodu uczonych, to pułkownik i Strux spoǳiewali się pomierzyć
nowy stopień dwuǳiestego czwartego południka.

W dniu  czerwca drogę zatamowała dosyć szeroka i bystra rzeka. Nie zakłopotało to
członków komis i, że będą zmuszeni przeprawić się na drugą stronę. Posiadali kauczukową
łódź, przeznaczoną wyłącznie do przebywania rzek i ezior mnie szych rozmiarów. Ale ani
karawana, ani wozy, nie mogły przeprawić się w czółnie. Należało więc poszukać brodu
bądź w górze, bądź w dole rzeki.

Pomimo nie akiego sprzeciwu Mateusza Struksa zapadło postanowienie, aby Euro-
pe czycy wraz z instrumentami przeprawili się przez wodę, zaś prowaǳona przez Moku-
ma karawana miała się udać kilka mil w dół rzeki dla znalezienia brodu, który Buszmen
spoǳiewał się odszukać.

Dopływ ten rzeki Oraǌe rozlewał się na pół mili szerokości. Jego wody toczyły się
gwałtownie, rozbĳa ąc się o głazy i pnie drzewne sterczące w łożysku, a były nieco nie-
bezpieczne dla czółenka drobnych rozmiarów. Mateusz Strux zrobił w tym wzglęǳie
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kilka uwag, lecz nie chcąc, aby go posąǳano, że lęka się niebezpieczeństwa, któremu
ego koleǳy śmiało stawili czoło, przyłączył się do zdania innych.

Spomięǳy członków komis i eden tylko Palander miał pozostać przy karawanie. Nie
dlatego, ażeby przezacny rachmistrz doznawał uczucia trwogi. Zanadto był za ęty cyami,
iżby mógł dostrzec niebezpieczeństwo. Lecz obecność ego nie była niezbędnie potrzebna
przy wymierzaniu kątów, a zachoǳiła obawa, ażeby w zamyśleniu zamiast tró kąta nie
zmierzył głębokości rzeki, przeto postanowiono zostawić go pod opieką Mokuma. Zresztą
zbyt szczupłe czółno mogło pomieścić tylko pewną ograniczoną liczbę osób, należało zaś
na eden raz przewieźć osoby, instrumenty i nieco zapasów żywności. Ponieważ kierowanie
czółnem na tak gwałtownym prąǳie wymagało wielkie wprawy, mie sce uczonego za ął
eden z marynarzy, którego umie ętność kierowania czółnem stokroć w tym razie była
przydatnie sza, aniżeli cały ogrom wiadomości matematycznych czcigodnego Palandra.

Skoro wyznaczono punkt zborny na północnym brzegu Nosobu, karawana natych-
miast ruszyła w dół rzeki lewym e brzegiem. Wkrótce ostatnie wozy zniknęły z oczu
pozostałych na brzegu. W czółno mieli wsiąść: pułkownik Strux, John Murray, Emery
i Zorn; wiosłowanie powierzono dwóm na lepszym ma tkom, ster ednemu z kra owców,
obzna mionemu wybornie z przeprawami przez swe o czyste rzeki.

Pora deszczów niedawno minęła, strumienie i potoki uchoǳące do Nosobu posiada-
ły więc eszcze znaczny zasób wody i dlatego rzeka była wzdęta. Podczas gdy ma tkowie
za mowali się rozkładaniem łódki i spuszczaniem e na wodę, Zorn odezwał się do Wil-
liama:

— Piękna rzeka, nieprawdaż?
— Prześliczna, ale piekielnie trudna do przeprawy. Wezbranym potokom niewiele uż

pozosta e czasu, więc używa ą życia. ǲisia Nosob pęǳi z szaloną gwałtownością, a za parę
tygodni, w miarę przedłużania się pory suche , w łożysku nie pozostanie nawet tyle wody,
ażeby napoić tabor nasze karawany. Podobny on do młoǳieńca marnu ącego nieoględnie
siły fizyczne i umysłowe, nie przeczuwa ącego, że wkrótce może ich zabraknąć. Ale nie
pora filozofować. Czółno uż gotowe, a wcale nie gniewam się o to, że mam sposobność
przekonać się, ak się też popisze nasz statek na tak gwałtownym prąǳie.

Kilka minut zabrało rozpięcie czółna na wewnętrznych drewnianych ramach; ma t-
kowie, ułożywszy podłogę na dnie, spuścili e na wodę. Łódka kołysała się lekko na fali
obmywa ące brzeg łagodnie spaǳisty i akby sztucznie wybrukowany głazami różowego
granitu. Mie sce to, zasłonięte wybiega ącym od brzegu cyplem, miało wodę spoko -
ną, cichym nurtem oblewa ącą przybrzeżne trzciny pomieszane z wiciowatymi roślinami.
Wsiadanie więc odbyło się łatwo. Przyrządy złożono na dnie czółna na podesłaniu z liści,
aby zapobiec uszkoǳeniu w przypadku wstrząśnięcia. Uczeni za ęli mie sca w ten sposób,
ażeby nie zawaǳać wioślarzom. Boch esman usiadł w tyle i u ął ster.

Kra owiec ten, zwany Numba, był przewodnikiem karawany, to est idącym na czele
pochodu. Strzelec wybrał go ako człowieka zręcznego i obytego z aykańskimi prąda-
mi. Umiał on nieco po angielsku i zalecił pasażerom milczenie podczas przeprawy przez
Nosob.

Odwiązano czółno, a silne odepchnięcie wioseł popęǳiło e ku środkowi. Szybki bieg
wody, zamienia ący się o sto ardów od brzegu w silny prąd, uż się dawał uczuwać. Ma t-
kowie dokładnie wypełniali rozkazy wydawane przez Numba. Raz podnosili wiosła dla
wyminięcia pnia pogrążonego do połowy w woǳie, to znowu silnym pchnięciem prze-
ǳierali się przez wir powstały ze starcia się dwóch przeciwnych prądów, a kiedy prąd
stawał się zbyt rwący, puszczano czółno z wodą.

Numba, trzyma ąc ster silnie, z nieruchomą głową i okiem wlepionym w rzekę, starał
się omĳać wszelkie niebezpieczeństwo przeprawy. Europe czycy z pewnym niepoko em
śleǳili bieg łoǳi, czuli z aką nieprzezwyciężoną siłą unosi ich gwałtowny prąd. Pułkow-
nik Everest i Mateusz Strux wpatrywali się w siebie w milczeniu. Sir John Murray z nie-
rozłączną strzelbą przyglądał się chmarom ptactwa unoszącego się nad wodami Nosobu.
Młoǳi dwa astronomowie bezwiednie i bez uwagi patrzyli na brzegi ucieka ące w tył
z niezmierną szybkością. Wkrótce wątłe czółno dostało się na środek głównego prądu,
który należało przeciąć ukośnie, ażeby spłynąć na wody spoko ne i przybić do przeciw-
nego brzegu. Na komendę Numba ma tkowie uderzyli silnie wiosłami. Lecz wbrew ich
usiłowaniom czółno porwane nieprzepartą siłą powróciło do kierunku równoległego do
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brzegów, pęǳąc ak błyskawica w dół rzeki. Ster uż nie wywierał na nie wpływu, wiosła
nie mogły sprowaǳić go na właściwą drogę. Niebezpieczeństwo stawało się groźne, gdyż
pierwsze lepsze uderzenie łódki o pień lub skałę podwodną mogło ą w mgnieniu oka
rozedrzeć.

Uczeni uczuli niebezpieczeństwo, ale żaden z nich nie wyrzekł słowa.
Numba wytężył wzrok i śleǳił bieg gwałtownie unoszone łódki. O dwieście ardów

przed nią sterczał z pośrodku prądu roǳa wysepki, niebezpieczne nastroszysko pnia-
ków i głazów. Nie sposób było e ominąć. Za kilka chwil czółno musiało o nie uderzyć
i niechybnie się rozedrzeć.

Jednakże przed dosięgnięciem kępy łódź uderzyła gwałtownie o coś ukrytego pod wo-
dą, nie tak ednak silnie, akby się można spoǳiewać. Nieco wody dostało się do środka
przechylonym bokiem. Podróżni zdołali się utrzymać na swoich mie scach. Spo rzeli na-
przód, wypatru ąc przyczyny, ale zdumieli wszyscy, wiǳąc, że skała rusza z mie sca.

Skałą tą był olbrzymi koń rzeczny, którego prąd zaniósł do kępy, skąd atoli nie miał
odwagi puścić się do ednego z dwóch brzegów. Uderzony czółnem hipopotam podniósł
łeb, wstrząsnął nim gwałtownie, szuka ąc drobnymi oczami, kto go uderzył, a u rzawszy
łódź, pochwycił e brzeg zębami i począł ą gryźć gwałtownie, grożąc poszarpaniem.

Był to zwierz potężny, ma ący przeszło ǳiesięć stóp długości, pokryty skórą nagą
i twardą, brunatne barwy; z rozwarte paszczy sterczały kły białe, ostre i silne.

Koń rzeczny, szarpiąc czółnem, byłby e niechybnie zatopił, ale na szczęście załogi
zna dował się tu też John Murray ze swoim sztucerem. Wymierzywszy, trafił go około
ucha, lecz wiǳąc nieskuteczność strzału, nabił szybko powtórnie i ugoǳił go w głowę.
Tym razem cios był śmiertelny: hipopotam, puściwszy łódź, całym brzemieniem cielska
runął w wodę, która szybkim prądem uniosła go daleko.

Zanim podróżni ochłonęli, łódź, porwana w kierunku ukośnym, poczęła się obra-
cać ak yga, zwraca ąc się znowu za kierunkiem prądu. Nagły zakręt rzeki o kilkaset
ardów dale łamał prąd Nosobu. Łódź, w kilkunastu sekundach dosięgnąwszy tego za-
krętu, doznała gwałtownego uderzenia i zatrzymała się przy brzegu. Podróżni zdrowi i cali
wyskoczyli na ląd o dwie mile od mie sca, gǳie wsiedli do łoǳi.
.    
Po wylądowaniu niebawem zabrano się do dalsze pracy. Wytyczono dwie nowe stac e,
połączono e z trzecią pozostawioną na tamte stronie rzeki i tak powstał nowy tró kąt.
Robota nie była trudna, lecz astronomowie musieli mieć się na baczności przed wężami,
których w te okolicy było mnóstwo. Kra owcy nazywa ą e mambas, długość ich wynosi
ǳiesięć do dwunastu stóp, a ukąszenie est śmiertelne.

W cztery dni po przebyciu bystrego Nosobu, a więc w dniu  czerwca, uczeni znaleźli
się w krainie lesiste . Pokrywa ące ą zarośla nie były zbyt wysokie, więc nie przeszkaǳały
tró kątowaniu. W każdym kierunku naokoło napotykało się wzniesienia, przydatne do
ustawienia piramid trygonometrycznych i rewerberów. Okolica ta, stanowiąca obszer-
ną wklęsłość znacznie zagłębioną w stosunku do ogólnego poziomu kra u, obfitowała
w wody, była więc żyzna. Pomięǳy tysiącami drzew William dostrzegł wiele figowców,
których kwaskowaty owoc kra owcy namiętnie lubią. Szerokie łysiny rozciąga ące się po-
mięǳy zaroślami wydawały przy emną woń, pochoǳącą od niezliczonego mnóstwa ro-
ślin z wyglądu podobnych do ziemowitu esiennego. Zapach ten wydawały żółte owoce,
zwane przez tute szych mieszkańców kukumakranti, które są ulubionym przysmakiem
ǳieci. Dolina wilgotna, przerżnięta licznymi potokami, wydawała także mnóstwo kolo-
kwint i wyborny gatunek mięty, które zaaklimatyzowanie w Anglii tak się udało.

Ziemia ta, aczkolwiek żyzna i nada ąca się wybornie do uprawy rolne , była ednak
mało uczęszczana przez koczu ące plemiona. Ani ednego kraalu, ani ednego ogniska
obozowego. A ednak wody była tam obfitość, tworzyła w wielu mie scach potoki, stru-
mienie, kałuże, dosyć znaczne eziorka, a nawet bystre rzeczki, które spływały do rzek
wpada ących w Oraǌe.

Tegoż dnia uczeni zrobili przystanek, aby oczekiwać przybycia karawany. Termin na-
znaczony przez strzelca upływał; nie zwykł się on był mylić w rachubie. Jeżeli udało mu
się szczęśliwie przebroǳić Nosob, ǳiś właśnie powinien był przybyć na punkt zborny.
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ǲień ednak miał się ku schyłkowi, a ani eden z Boch esmanów nie pokazywał się.
Zapewne ekspedyc ę zaskoczyła akaś przeszkoda, niepozwala ąca przybyć na czas. Sir John
Murray był zdania, że w te porze, zbyt eszcze obfitu ące w wodę, gdy nie można było
rzeki przebroǳić, Buszmen zmuszony był udać się eszcze dale w dół rzeki, by wyszukać
dogodnie szą przeprawę. Przypuszczenie to przy ęto, gdyż ostatnia zima była naǳwycza
dżdżysta i zapewne spowodowała niezwycza ne wezbrania.

Astronomowie oczekiwali. Lecz gdy i ǳień  czerwca upłynął, a żaden z luǳi Mo-
kuma się nie ukazał, pułkownik zaczął się niepokoić. Bez materiału ekspedycy nego nie
można było puszczać się na północ, a dłuże trwa ąca zwłoka mogła narazić wyprawę na
przeszkody i niepowoǳenia.

Mateusz Strux, korzysta ąc z te sposobności, zwrócił uwagę swych towarzyszy, iż był
za tym, aby towarzyszyć karawanie, mianowicie zaraz po obraniu dwóch stac i i połącze-
niu ich geodezy nym z punktem obranym z te strony rzeki; że gdyby wówczas usłuchano
ego rady, wyprawa nie znalazłaby się w przykrym położeniu; że eżeli przez zwłokę ǳia-
łania ucierpią, wina i odpowieǳialność spadnie na tych, którzy mu się sprzeciwiali. Rzecz
naturalna, że pułkownik zaprotestował przeciwko tym oskarżeniom kolegi, przypomina-
ąc, że decyz ą przy ęto wspólną zgodą. Wdał się w tę sprawę sir John Murray, prosząc,
aby zakończono niewczesną sprzeczkę.

— Co się stało, to się stało, tego się uż nie odrobi — zawołał — a wymówki położenia
rzeczy nie zmienią.

Postanowiono więc, że eżeli karawana i utro się nie pokaże, William Emery i Mi-
chał Zorn wyruszą na e spotkanie w stronę południowo-wschodnią. W czasie ich nie-
obecności pułkownik i ego koleǳy pozostaną w mie scu, oczeku ąc ich powrotu, ażeby
wspólnie coś postanowić.

Po te umowie współzawodnicy przepęǳili resztę dnia z dala od siebie. Sir John dla
zabicia czasu plądrował bliższe zarośla, lecz mu się polowanie nie powiodło: ani ednego
czworonoga nie ubił. Z ptakami poszczęściło mu się cokolwiek lepie : od ego strza-
łu padły dwa niezwykłe gatunki. Na pierw roǳa arząbka, długiego na trzynaście cali,
o krótkich łapkach, czerwonym ǳiobie, którego piękne piórka miały barwę brunatno-
-cieniowaną; znakomity egzemplarz z roǳiny grzebiących, którego pierwowzorem est
kuropatwa. Drugi ptak, ubity z zaǳiwia ącą zręcznością, należał do drapieżnych: gatunek
sokoła właściwego południowe Ayce, ma ący pierś czerwoną, a ogon biały, kształt ego
barǳo nadobny. Numba obdarł obydwa barǳo zgrabnie ze skóry, ażeby e można było
wypchać.

Pierwsze goǳiny ranne  czerwca upłynęły, a karawany nie było widać. William
i Michał zabierali się do od azdu, kiedy nagle usłyszano z dala szczekanie psów, a wkrót-
ce potem spoza zakrętu zarośli aloesowych leżących po lewe stronie obozu ukazał się
Mokum, pęǳący szybko na swo e zebrze.

Buszmen wyprzeǳił karawanę i zbliżył się ku Europe czykom.
— Przybywa , ǳielny myśliwcze! — zawołał radośnie John Murray. — Zwątpiliśmy

uż o tobie. Wierz mi, że byłbym niepocieszony, gdybym cię więce nie u rzał. Zwierzyna
mnie unika, gdy nie mam przy sobie Mokuma. Pó dź, uczcimy twó powrót pucharem
szkockiego usquebaughu⁶².

Na te życzliwe i przy acielskie słowa Mokum nic nie odpowieǳiał, lecz począł przy-
patrywać się twarzom wszystkich Europe czyków z pewnym roǳa em niepoko u.

Pułkownik dostrzegł to natychmiast i zbliża ąc się do zsiada ącego myśliwca, zapytał:
— Kogo szukasz, Mokumie?
— Pana Palandra.
— Czyż nie był z wami?
— Był, lecz nas opuścił i mniemałem, że go tu zna dę.
Usłyszawszy to, Strux szybko się zbliżył i zawołał:
— Co, pan Palander zaginął? Uczony, powierzony tobie astronom, za którego od-

powiadasz, a którego nie przyprowaǳiłeś? Mów natychmiast gǳie est, co się z nim
ǳie e?

⁶²usquebaugh (z gaelickiego uisge beatha, dosł.: woda życia) — daw. szkockie i irlanǳkie określenie mocne
wódki ze zboża i słodu ęczmiennego, od którego wywoǳi się obecne whisky. [przypis edytorski]
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Słowa te Struksa obruszyły strzelca, który w te chwili nie będąc na polowaniu, nie
potrzebował być cierpliwy.

— Ech, mó mości astrologu — odparł tonem rozdrażnionym — czy to pan do mnie
mówisz? Cóż to, czy a mam strzec pańskiego towarzysza, który sam siebie upilnować nie
może? Pan się mnie czepiasz, to pan źle robisz, rozumiesz pan⁉ Jeżeli pan Palander zgubił
się gǳie, to sam sobie winien. Na mnie dwaǳieścia razy zawracałem go do karawany,
gdy zatopiwszy się w swoich liczbach, oddalał się, nie wieǳąc nawet o tym. Ale przed-
wczora pod wieczór gǳieś mi zniknął i mimo na troskliwszych poszukiwań nie mogłem
go znaleźć. Pan, co esteś tak okrutnie mądry i wszechwieǳący, pewnie go od razu zna -
ǳiesz. Weźże więc lunetę, przyłóż do nie oko i szuka swego kolegi po stepie, to go
pewnie zaraz odkry esz ak gwiazdę.

I roz ątrzony strzelec byłby prawił eszcze bez końca tym samym tonem, ku wielkiemu
gniewowi szanownego Struksa, który z otwartymi ustami stał, nie mogąc zdobyć się na
słowo, gdyby John Murray nie ułagoǳił roz ątrzonego myśliwca.

Strux ednak nie mógł tego strawić i z wymówkami, niema ącymi na mnie sze pod-
stawy, zwrócił się do pułkownika, niespoǳiewa ącego się tego wcale.

— Bądź co bądź — mówił tonem oschłym — nie myślę opuszczać wcale mego nie-
szczęśliwego kolegi w te pustyni. A ponieważ to do mnie należy, uży ę wszelkich środków
do odszukania go. O… gdyby coś podobnego spotkało pana Emery’ego lub Murraya, to
estem pewny, że pan pułkownik nie omieszkałby natychmiast zawiesić wszelkich prac
geodezy nych, ażeby iść na pomoc swemu rodakowi. Otóż nie wiǳę przyczyny, dlaczego
nie można by tego samego uczynić dla mego kolegi, co dla którego z pańskich.

Pułkownik, napadnięty w ten sposób, nie potrafił zachować swe zwykłe zimne krwi.
— Mó panie Strux — krzyknął, założywszy ręce na piersiach i wpatrzywszy się bystro

w oczy przeciwnika — czy pan postanowiłeś sobie obrażać mnie bez powodu? Za cóż
to pan nas bierzesz? Czy daliśmy panu powód do powątpiewania o naszych uczuciach
w sprawach luǳkości? Cóż to pana naprowaǳa na domysł, że nie pó ǳiemy szukać twego
niezdarnego towarzysza?

— Panie! — wy ąkał Strux, zirytowany do na wyższego przydomkiem nadanym Pa-
landrowi.

— Tak est, niezdara i eszcze raz niezdara! — zawołał pułkownik, wymawia ąc dobit-
nie ten przydomek. — A prawem odwetu powiem panu, że eżeli nasze ǳiałania dozna ą
przerwy lub nie do dą do skutku, odpowieǳialność spadnie na panów, a nie na nas!

— Pułkowniku! — krzyknął Strux, którego oczy miotały błyskawice — te słowa…
— Słowa te wyrzekłem z namysłem, a teraz mniemam, że należy zawiesić wszelkie

roboty, dopóki się wasz rachmistrz nie zna ǳie. Czy pan esteś gotów do od azdu?
— Byłem wprzód, niż pan o tym pomyślałeś — odrzekł cierpko Strux.
Po czym przeciwnicy poszli do swoich wozów, gdyż właśnie przybyła karawana.
Sir John Murray, towarzyszący pułkownikowi, nie mógł się powstrzymać od powie-

ǳenia:
— To eszcze wielkie szczęście, eżeli ten mazga nie zgubił gǳie podwó nych re e-

strów.
— Lękam się tego — odrzekł pułkownik.
Przywoławszy Mokuma, poczęli go się rozpytywać o zaginionego. Strzelec opowie-

ǳiał im, że Palander znikł od dwóch dni. Ostatni raz wiǳiano go o kilka mil od karawany
z boku. Dowieǳiawszy się o tym, Mokum wypuścił się natychmiast na poszukiwania
i to właśnie opóźniło przybycie taboru na punkt zborny. Dale opowiadał, że nie znala-
złszy go, wpadł na myśl, czy też Palander nie udał się do swych kolegów zna du ących
się na północy Nosobu. Gdy ednak tu go nie ma, sąǳi, iż trzeba robić poszukiwania
ku północnemu wschodowi, w okolicach lesistych, i że nie należy tracić ani chwili czasu,
eżeli chcą zastać rachmistrza przy życiu.

Nie był to wcale człowiek umie ący sobie raǳić w niebezpieczeństwie: całe życie po-
dróżował w krainie cy, a nigdy w świecie rzeczywistym. Każdy inny potrafiłby znaleźć
akiekolwiek pożywienie, lecz biedny Palander niezawodnie umarłby z głodu. Trzeba mu
było śpieszyć z pomocą.

O goǳinie pierwsze pułkownik Everest, Mateusz Strux, sir John Murray i dwa mło-
ǳi astronomowie wyruszyli na rączych koniach pod przewodnictwem Mokuma. Strux
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przylgnął do swego konia w groteskowy sposób i klął w duszy nieszczęśliwego kolegę,
który go naraził na taką azdę. Towarzysze ego, luǳie poważni i przyzwoici, udawali,
że nie wiǳą śmieszne postawy, aką astronom przybierał na swym rumaku, naǳwycza
ognistym i miękkim w pysku.

Przed opuszczeniem obozu Mokum wypożyczył od Numba psa; zwierz ten roztropny
i sprytny, umie ący wybornie tropić, mógł być wielce pomocny w poszukiwaniach. Dano
mu do powąchania kapelusz Palandra; wciągnąwszy wiatr, bez wahania puścił się w stro-
nę północno-wschodnią, zachęcany gwizdaniem swego pana. Mały odǳiał pośpieszył za
psem i wkrótce zniknął w gęstych zaroślach.

Przez cały ǳień pęǳili za tropiącym w różnych kierunkach psem. Roztropne zwie-
rzę wieǳiało dobrze, czego po nim wymagano, ale dotąd nie zdołało odnaleźć tropów
zbłąkanego matematyka, ani pó ść pewnie za śladem. Biegło to naprzód, to zawracało,
wciąż trzyma ąc nos przy ziemi, lecz właściwego tropu dotąd nie znalazło.

Uczeni ze swo e strony nie zaniedbywali dawać wszelkiego roǳa u sygnałów ozna -
mu ących ich obecność w pustyni. Wydawali okrzyki, strzelali, spoǳiewa ąc się, że ich
Palander usłyszy, eżeli nie bęǳie roztargniony lub zamyślony. Przebiegli tym sposobem
blisko pięć mil angielskich naokoło obozu, gdy wieczór zapadł i przerwał poszukiwania.
Wypadało e odłożyć do świtu.

Nocne legowisko obrali Europe czycy pod kępą drzew, obok ognia, który Mokum
podtrzymywał z wielką starannością. Wycia drapieżnych zwierząt, da ące się niekiedy sły-
szeć, trwożyły ich o los Palandra. Biedak ten zgłodniały, wycieńczony, prze ęty do kości
chłodem nocnym, wystawiony na napaść hien, tak licznych w te stronie Ayki, czyż
mógł mieć naǳie ę, że go ocalą? Wszyscy myśleli tylko o tym. Całą noc prawie żaden
oka nie zmrużył. Raǳili, pro ektowali różne sposoby wyszukania Palandra. Anglicy oka-
zali tu tyle gorliwości, że nawet zacięty i zimny Strux czuł się wzruszony. Zdecydowano,
że dopóki nie odna dą Palandra żywego bądź umarłego, będą szukać, choćby przyszło
odłożyć pomiary na czas nieokreślony.

Na koniec, po długie nocy, która zdawała im się wiekiem, brzask roz aśnił niebo
na wschoǳie. Szybko osiodłano konie i przedsięwzięto poszukiwania w daleko szerszym
zakresie. Pies sunął naprzód, a ego śladem puścili się eźdźcy.

Pęǳąc ku północy, przebiegali okolicę podmokłą. Płynęły tu rzeczki wprawǳie nie-
głębokie, lecz częste. Przebywano e wpław, strzegąc się krokodylów, których pierwsze
próbki sir John tuta zobaczył. Były to gady potężne, niekiedy ma ące dwaǳieścia i więce
stóp długości, straszne swą żarłocznością, mianowicie w woǳie, gǳie trudno u ść przed
nimi. Buszmen nie chciał tracić czasu na bó kach z krokodylami i powstrzymywał sir Joh-
na, zawsze gotowego do strzału. Gdy który wychylił się z nadbrzeżnych zarośli, konie,
puszcza ąc się cwałem, uchoǳiły mu łatwo. Na środku szerokich eziorzysk powstałych
z powoǳi widać było po kilkanaście paszcz ponad wodę wzniesionych, pożera ących na
wzór psów akąkolwiek zdobycz i miażdżących ą ostrymi szczękami.

Tymczasem kupka eźdźców, ożywiona niewielką naǳie ą, prowaǳiła dale poszuki-
wania, to śród trudnych do prze rzenia gąszczów, to znowu na równinie, śród labiryntu
sieci strumieni, bada ąc ziemię, wypatru ąc niedo rzanych tropów. Tu gałązka, ułamana
w wysokości człowieka, ówǳie trop trudny do rozpoznania, prawie zatarty, tam kępka
liści świeżo zgniecionych, nieco dale akiś ślad na wpół niewidoczny, którego pochoǳe-
nia do ść nie było można, zwracały ich uwagę. Nic nie mogło naprowaǳić szuka ących
na ślady Palandra.

W te chwili zna dowali się o ǳiesięć mil na północ od ostatniego obozowiska i uż za
radą Buszmena mieli się zwrócić ku południowemu zachodowi, gdy nagle pies zaczął da-
wać znaki niepoko u; szczekał, kręcił ogonem, wybiegał to w tę, to w ową stronę po kilka
kroków, trzyma ąc nos przy ziemi, odsuwa ąc nim zeschłą trawę na boki, po czym znowu
powracał na mie sce, które tylko co opuścił, ak gdyby przywabiony akimś osobliwym
zapachem.

— Pułkowniku — zawołał Mokum — nasz pies coś zwietrzył. Ach, mądre zwie-
rzę, wpadło na trop zwierzyny, przepraszam, chciałem powieǳieć uczonego, na którego
polu emy. Nie przeszkaǳa my pieskowi, nie przeszkaǳa my!

— Tak, tak — powtarzał sir John za swoim przy acielem — uż est na tropie. Czy
słyszycie to ciche poszczekiwanie? Zdawałoby się, że rozmawia sam ze sobą, że chce sobie
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zdać sprawę z tego, co poczuł. Dam pięćǳiesiąt funtów szterlingów za to zwierzę, eżeli
nas naprowaǳi na mie sce, gǳie się zna du e legowisko Palandra.

Mateusz Strux nie zwracał uwagi na sposób, w aki się wyrażano o ego koleǳe. Szło
przede wszystkim o to, ażeby go znaleźć, każdy więc był gotowy rzucić się za psem, ak
tylko by ten był uż na pewnym tropie. To wkrótce nastąpiło; pies, zaskomliwszy głośno,
rzucił się w krzaki i znikł w gęstwinie.

Konie nie mogły się dostać w głąb tych nieprzebytych zarośli. Pułkownik i ego towa-
rzysze byli zmuszeni ob eżdżać e, kieru ąc się za głosem psa. Promyk naǳiei ich ożywił.
Nie wątpili, że pies zwietrzył ślady zbłąkanego matematyka i eżeli tylko nie zgubi ich,
powinien przybyć prosto do celu.

Jedno tylko nasuwało się pytanie: czy Palander ży e, czy nie?
Była goǳina edenasta z rana. Szczekanie, za którym dążyli, od dwuǳiestu minut

nie dawało się słyszeć. Czy pies się zbyt oddalił? czy zbłąǳił?… Buszmen i sir John,
adący przodem, doznawali srogiego niepoko u. Nie wieǳieli, w którą stronę prowaǳić
towarzyszy, gdy wtem szczekanie dało się słyszeć na nowo, w odległości może pół mili, lecz
uż zewnątrz. Natychmiast konie, spięte ostrogami, popęǳiły w tę stronę. W kilkunastu
skokach przebywszy przestrzeń, odǳiał eźdźców dostał się w mie sce nader bagniste.
Słyszeli wyraźnie szczekanie, lecz nie mogli dostrzec psa; ziemię pokrywały wysokie na
parę sążni trzciny.

Jeźdźcy pozsiadali z koni, a przywiązawszy e do drzew, przeǳierali się przez trzcinę
za głosem psa. Wkrótce przebyli trzcinę, niezmiernie utrudnia ącą pochód. Przed nimi
rozciągała się szeroka przestrzeń pokryta wodą i roślinami wodnymi. W na głębszym
zaklęśnięciu ziemi rozlewało swo e brunatne wody szerokie i długie na pół mili ezioro.

Pies zatrzymał się nad ego brzegami i szczekał zapalczywie.
— Oto est, oto est! — zawołał Mokum.
Rzeczywiście na końcu półwyspu, zapuszcza ącego się daleko w ezioro, w odległości

trzystu kroków sieǳiał na kłoǳie nieruchomy Mikoła Palander.
Uczony matematyk nic nie wieǳiał, co się dokoła niego ǳiało. Miał na kolanach

tabliczkę, w ręku ołówek… całą postać nieruchomą. Zapewne za ęty był akimś oblicza-
niem.

Towarzysze nie mogli powstrzymali okrzyku trwogi. Naokoło mędrca czatowała liczna
gromada krokodylów wzniesionych nad wodę paszczami, a on nawet nie przeczuwał ich
obecności. Żarłoczne gady podsuwały się z wolna i mogły go lada chwila pochwycić.

— Śpieszmy się — szepnął strzelec — nie rozumiem, na co eszcze krokodyle czeka ą.
— Czeka ą zapewne aż skrusze e — zauważył sir John Murray, robiąc aluz ę do spo-

strzeżeń kra owców, którzy twierǳą, że gady te nie lubią świeżego mięsa.
Buszmen i John zalecili towarzyszom, aby na nich zaczekali w mie scu, dopóki sa-

mi nie obe dą eziora i nie dostaną się do wąskiego przesmyku, którym mogą do ść do
Palandra.

Nie uszli eszcze stu kroków, gdy krokodyle, opuszcza ąc głębie, zaczęły wyłazić na ląd,
idąc prosto ku swe zdobyczy. Uczony nic nie wiǳiał. Oczy ego nie opuszczały tabliczki,
a ręka wciąż coś na nich kreśliła.

— Oko pewne, krew zimna, inacze zginął — szepnął strzelec sir Johnowi.
Obydwa przyklękli, a wycelowawszy do poczwar na bliższych Palandra, dali ognia.

Dwa strzały huknęły i dwa aszczury ze zgruchotanym kręgiem pacierzowym runęły w wo-
dę, reszta w mgnieniu oka pogrążyła się w głębiach.

Na huk broni palne Palander na koniec podniósł głowę, poznał swych towarzyszy
i pobiegł ku nim, wywĳa ąc tabliczką.

— Znalazłem, znalazłem! Mam! mam! — wołał tryumfu ącym głosem.
— Cóżeś to znalazł, panie Palander? — zapytał go John.
— Pomyłkę cyy ǳiesiętne w sto trzecim logarytmie tablic Wolstona.
W istocie odkrył tę pomyłkę zacny uczony. Odkrył błąd w logarytmie i zyskał prawo

do nagrody stu funtów szterlingów, którą wydawca logarytmów Wolstona wyznaczył za
znalezienie błędu. Otóż na takim za ęciu zeszło Palandrowi czterodniowe błąkanie się.
André Marie Ampère, człowiek na barǳie roztargniony na kuli ziemskie nie potrafiłby
nic lepszego wynaleźć.
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Znaleziono więc matematyka. Skoro go na pytali, czym żył przez te cztery dni, nie umiał
odpowieǳieć. Czy miał świadomość grożących mu niebezpieczeństw — wątpimy barǳo.
Gdy mu opowiadano wypadek z krokodylami, nie chciał uwierzyć i twierǳił, że sobie
z niego żartu ą. Czy głód mu dokuczał? Prawdopodobnie nie, gdyż żywił się przez ten
czas cyami, a żywił tak dobrze, że aż odkrył błąd w tablicach logarytmicznych.

Wobec całe komis i Strux, przez narodową miłość własną, nie uczynił na mnie sze
wymówki Palandrowi, lecz należy przypuszczać, że gdy zostali sami, niezawodnie wypalił
mu tęgą burę, a zarazem wezwanie, ażeby na przyszłość nie dał się uwoǳić dociekaniom
logarytmicznym.

Niebawem zabrano się na nowo do pracy. Przez kilka dni roboty odbywały się barǳo
dobrze. Pogoda im sprzy ała, równie przy mierzeniu kątów stanowisk, ak i przy pomia-
rach zenitalnych. Nowe tró kąty przyłączono do sieci dawnych, a kąty ich oznaczono
ściśle przez kilkakrotne obserwac e.

Dnia  czerwca astronomowie otrzymali geodezy nie podstawę piętnastego tró kąta.
Podług ich obliczeń, tró kąt ten powinien był obe mować odcinek drugiego i trzecie-
go stopnia. Ażeby uzupełnić tró kąt, należało za pomocą sygnału postawionego w ego
wierzchołku pomierzyć dwa kąty przyległe podstawie.

Tuta okazała się przeszkoda fizyczna. Okolica, ak oko zasięgnąć mogło, pokryta la-
sami, nie przedstawiała dogodnego punktu do postawienia sygnału. Ogólne zniżanie się
gruntu z południa na północ utrudniało uż nie wystawienie, ale do rzenie celownika.

Jedyny tylko punkt mógł posłużyć do ustawienia rewerberu. Był to wierzchołek góry
wysokie na tysiąc dwieście do tysiąca trzystu stóp, który się wznosił na północnym za-
choǳie o mil trzyǳieści. W tych warunkach boki piętnastego tró kąta musiałyby mieć
przeszło po dwaǳieścia tysięcy toazów. Zdarzało się przy innych pomiarach trygonome-
trycznych, że używano czterokrotnie dłuższych boków, lecz komis a, o które piszemy,
nigdy eszcze tak wielkich boków nie używała.⁶³

Po wyczerpu ących rozprawach astronomowie zdecydowali się zamieścić rewerber
elektryczny na rzeczone wyżynie i postanowili zatrzymać się w mie scu, dopóki sygnał
nie bęǳie postawiony. Pułkownik Everest, Emery i Zorn, w towarzystwie trzech ma t-
ków i dwóch Boch esmanów, prowaǳeni przez Numba, wydelegowani byli na to nowe
stanowisko dla wystawienia elektrycznego świetlnego sygnału do pracy nocne .

Mały ten odǳiał, zaopatrzony w instrumenty i aparaty włożone na muły, zabrawszy
zapas żywności, wyruszył z rana  czerwca. Ponieważ Everest spoǳiewał się dopiero
na drugi ǳień dotrzeć do stóp góry i gdy nadto wy ście na e wierzch mogło nasuwać
akie nieprzewiǳiane trudności, umówiono się, że sygnał bęǳie zapalony dopiero w nocy
z  na . Obserwatorowie zatem przed upływem  goǳin nie powinni byli upatrywać
światła sygnałowego na wierzchołku ich piętnastego tró kąta.

Po od eźǳie wymienionych osób Strux i Palander oddali się zwykłym za ęciom, a sir
John Murray ze strzelcem plądrowali okolice obozu i zastrzelili kilka sztuk z roǳiny
antylop, bogate w rozmaite odmiany w te części Ayki.

Sir John dodał do swoich dotychczasowych tryumfów myśliwskich upolowanie ży-
ra, pięknego zwierza, ǳiś dość rzadko napotykanego w północne Ayce, ale za to
licznie zamieszku ącego południową. Polowanie na żyra uważa ą znawcy za edno z na - Polowanie
pięknie szych. Sir John Murray i Buszmen napotkali gromadę tych zwierząt przeszło
dwaǳieścia sztuk liczącą, a tak trwożliwych, że bliże ak na pięćset ardów pode ść się
nie dały. Jednak edna samica odǳieliła się od stada, a myśliwi postanowili ą upolować
przez zmęczenie. Zrazu zwierz uciekał kłusem, akby chciał, aby go doścignięto, lecz gdy
konie polu ących znacznie się do żyra przybliżyły, podniósłszy ogon, zaczęła umykać
z niesłychaną szybkością. Ścigali ą przeszło dwie mile, aż na koniec kula wystrzelona ze
sztucera Murraya, trafiwszy w łopatkę żyrafę, powaliła ą na bok. Był to prześliczny okaz
tego roǳa u. Koń z szyi, wół z nóg i goleni, wielbłąd z głowy, ak mawiali Rzymianie,

⁶³Zdarzało się przy innych pomiarach trygonometrycznych, że używano czterokrotnie dłuższych boków — przy
pomiarze południka Franc i, posuniętym aż do wyspy Formenter, eden z boków piętnastego tró kąta, rozcią-
ga ący się od brzegów Hiszpanii aż do Ibizy, miał   metrów. [przypis autorski]
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pokryty skórą lamparta. Osobliwszy ten przeżuwacz od kończyn rogów do kopyt miał
edenaście stóp wysokości.

Następne nocy astronomowie pozosta ący w obozie zd ęli wysokość kilku gwiazd dla
oznaczenia stopnia szerokości południowe , pod aką zna dował się obóz.

ǲień  czerwca upłynął bez wypadku. Oczekiwano przybliżenia się nocy z pewnym
niepoko em. Miał być oznaczony wierzchołek piętnastego tró kąta. Nadeszła wreszcie noc
bezksiężycowa, bezgwiezdna, ale sucha, niezamierzchła mgłą, a więc cudnie sprzy a ąca
zamierzone pracy.

Poczyniono potrzebne przygotowania, eszcze w ǳień wycelowano ku wiadome górze
ustawioną na kole powtarza ącym lunetę, która miała schwycić w swe ognisko światło
rewerberu, gdyby zbytnia odległość nie dozwalała dostrzec go gołym okiem.

Przez całą noc z  na  Strux, Palander i Murray czuwali kole no przy otworze
lunety, lecz na szczycie góry wcale nie zabłysnęło światło.

Obserwatorowie wnieśli stąd, że dostanie się na szczyt góry połączone było z wielkimi
trudnościami i że pułkownik Everest nie mógł dosięgnąć wierzchołka przed wieczorem.
Odłożyli zatem obserwac e do następne nocy, nie wątpiąc, że w ciągu dnia aparat elek-
tryczny zostanie ustawiony.

Lecz akże się zaǳiwili, gdy około drugie goǳiny naza utrz pułkownik i ego towa-
rzysze, nie zapowieǳiawszy powrotu, ukazali się w obozie.

Sir John Murray wy echał przed nich.
— Pan tu, pułkowniku? — zawołał.
— Tak, to my — odpowieǳiał Everest.
— A więc góra est niedostępna?
— Owszem, barǳo dostępna — odrzekł pułkownik — ale zanadto dobrze strzeżona,

ręczę wam za to, i przybywam po posiłki.
— A więc kra owcy?
— Tak est, kra owcy czworonożni z czarnymi grzywami, którzy nam pożarli ednego

konia.
W kilku słowach pułkownik zdał relac ę. Podróż aż do podnóża góry udała się wybor-

nie. Przybywszy na mie sce, przekonano się, że est dostępna tylko przez przełęcz boczną,
a właśnie na te edyne droǳe roǳina lwów założyła sobie kraal, ak mówi Numba. Na
próżno pułkownik usiłował wyprzeć e z tego stanowiska. Niedostatecznie uzbro ony,
musiał zatrąbić na odwrót, straciwszy konia, którego olbrzymi lew ubił ednym uderze-
niem łapy.

Opowiadanie to rozogniło krew Murraya i Mokuma. Postanowili zdobyć górę lwów,
to stanowisko koniecznie potrzebne do prowaǳenia dalszych prac geodezy nych. Spo-
sobność stoczenia bitwy z kilku na strasznie szymi zwierzętami z roǳiny kocie zanadto
była ponętna dla dwóch zapalonych myśliwych, ażeby ą pominąć. Natychmiast więc
zorganizowano wyprawę.

Wszyscy uczeni Europe czycy, nie wyłącza ąc nawet Palandra, chcieli wziąć w nie
uǳiał, lecz dla zmierzenia kątów przyległych nowe podstawie musiał ktoś pozostać w obo-
zie. Pułkownik Everest uzna ąc, że dla kontrolowania ścisłości pomiaru obecność ego
w obozie est niezbędna, zdecydował się pozostać wraz z Struksem i Palandrem. Z drugie
strony nie było na mnie szego powodu zatrzymania sir Johna Murraya. Odǳiał przezna-
czony do zdobycia góry miał się więc składać z sir Johna Murraya, Williama Emery’ego
i wreszcie Michała Zorna, którego prośbom Strux oprzeć się nie mógł. Buszmen nie od-
stąpiłby za nic od wyprawy; zabrał z sobą trzech kra owców znanych mu z odwagi i zimne
krwi.

Trze Europe czycy, pożegnawszy uściśnieniem ręki pozostałych kolegów, wyruszyli
około czwarte po południu z obozu i zapuścili się w las w kierunku góry. Jazda odby-
ła się tak szybko, iż do goǳiny ǳiewiąte wieczór przebyli przestrzeń trzyǳiestu mil
angielskich.

Na dwie mile pod górą pozsiadali z koni i urząǳili nocleg. Nie rozpalono wcale ognia,
gdyż Mokum nie chciał ani zwracać uwagi zwierząt, z którymi zamierzono walczyć w biały
ǳień, ani wywoływać napadu nocnego.

W nocy bez ustanku dawały się słyszeć ryki głodnych lwów. Podczas bowiem noc-
nych ciemności te straszliwe mięsożerne bestie zwykle opuszcza ą swe legowiska, by szu-
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kać żywności. Żaden z myśliwych nie przespał ani goǳiny, a Buszmen, korzysta ąc z te
bezsenności dawał im przestrogi, które ego doświadczenie myśliwskie czyniło barǳo
cennymi.

— Panowie! — mówił tonem zupełnie spoko nym — eżeli pułkownik Everest się
nie mylił, bęǳiemy utro mieli do czynienia z lwami czarnogrzywymi. Należą one do ga-
tunku na ǳikszego i na niebezpiecznie szego. Musimy się tęgo trzymać. Zalecam wam,
ażebyście starali się uniknąć pierwszego skoku tych zwierząt, które zwykle przesaǳa ą
szesnaście do dwuǳiestu stóp. Wiem z doświadczenia, że skoro im się ten pierwszy skok
nie uda, rzadko go ponawia ą. Ponieważ o świcie zwykły powracać do swoich kry ówek,
poprzeǳimy e tam i zaataku emy. Ale lwy się bronią i bronią dobrze. Mogę was za-
pewnić, że z rana, po nocne uczcie, bywa ą mnie srogie, a nawet mnie odważne —
est to kwestia żołądka. Niebezpieczeństwo większe lub mnie sze zależy także od mie sca:
w okolicach, gǳie luǳie bezustannie e ściga ą, lwy bywa ą trwożliwsze, ale tu, w kra-
u ǳikim, zachowu ą wszystkie popędy ǳikości. Zalecam wam także, ażebyście dobrze
obliczali odległość strzału. Pozwólcie im zbliżyć się dobrze i strzela cie tylko pewnie, a ce-
lu cie pod łopatkę. Konie postawimy w tyle. Zwierzęta te przeraża ą się, u rzawszy lwa,
i mogą zwalić eźdźca. Bęǳiemy walczyć pieszo, a mam naǳie ę, że nam zimne krwi nie
zabraknie.

Strzelcy w głębokim milczeniu słuchali przestróg doświadczonego myśliwca. Mokum
pokazał się znowu ako strzelec, który umie być cierpliwy. Wieǳiał, że spotkanie bęǳie
niebezpieczne. Jeżeli lew zwykle nie rzuca się na człowieka, który go nie zaczepia, to za to
wściekłość ego nie zna granic, gdy go ataku ą. Jest to wówczas zwierz groźny, obdarzony
przez naturę lekkością skoku, siłą do druzgotania i wściekłością czyniącą go straszliwym.
Buszmen zalecał też Europe czykom, aby zachowywali zimną krew, a przede wszystkim
ostrzegał sir Johna Murraya, który często pozwalał unosić się zbytnie śmiałości.

— Strzela pan do lwa, akbyś strzelał do kuropatwy, bez większego wzruszenia.
W tym cała sztuka.

W istocie w tym cała sztuka, ale któż może zaręczyć, że namiętny myśliwiec, stanąwszy
pierwszy raz oko w oko z lwem, potrafi zachować zimną krew?

O goǳinie czwarte z rana myśliwi, przywiązawszy mocno konie do drzew, opuści-
li nocne stanowisko. Jeszcze nie dniało, na wschoǳie tylko różowawy odcień zaczynał
barwić obłoki. Na ziemi panowała głęboka ciemność.

Buszmen polecił towarzyszom, aby przeglądnęli broń. Sztucery ego i sir Murraya
nabĳały się z tyłu, trzeba było tylko wsunąć w lufę nabó z mieǳianym denkiem i spró-
bować, czy mechanizm dobrze ǳiała. Zorn i Emery, uzbro eni w gwintowane sztucery,
zmienili pistony⁶⁴, które nocna wilgoć mogła popsuć. Trze ǳicy byli zbro ni w aloesowe
łuki, których z ǳiwną zręcznością umieli użyć. Licha to broń z pozoru, ale ileż lwów
padło od strzał Aykanów.

Sześciu myśliwych ściśniętą gromadką posuwało się naprzód, dążąc ku wąwozowi,
który dwa młoǳi myśliwi, będąc tu wczora , wskazali ako drogę wiodącą na wierzch
góry. W głębokim milczeniu, na wzór czerwonoskórych Ameryki Północne , przesuwali
się wszyscy zaroślami.

Wkrótce mały odǳiał stanął przy wąskie szyi, stanowiące we ście do wąwozu. Był to
akby wąski korytarz, przebity mięǳy dwoma granitowymi ścianami, wiodący na pierw-
sze wzniesienia wspomniane przez Everesta przełęczy. W samym prawie środku tego
wąwozu, w mie scu rozszerzonym przez oberwanie się skał, było legowisko lwów.

Buszmen wydał następu ące rozporząǳenie. Sir John Murray, eden kra owiec i on
sam, mieli posuwać się lekko szczytem wąwozu. Spoǳiewali się oni tym sposobem do ść
do askini lwów, wypłoszyć stamtąd straszne zwierzęta i popęǳić e w dół wąwozu. Dwa
Europe czycy z dwoma Boch esmanami umieszczeni w zasaǳce mieli ucieka ące lwy
przy ąć strzałami.

Mie sce nadawało się wybornie do takiego manewru. Śród wąwozu wznosiła się pa-
nu ąca nad okolicznym lasem olbrzymia sykomora, które rozłożyste gałęzie stanowiły

⁶⁴piston — kapiszon, mieǳiana a. mosiężna spłonka używana od XIX w. w odprzodowe broni palne , ma ąca
formę miseczki zawiera ące piorunian rtęci, wybucha ący po uderzeniu przez kurek, co powodowało zapalenie
prochu w lufie i oddanie strzału. [przypis edytorski]
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dla myśliwych wyborną, a dla lwów niedostępną kry ówkę. Wiadomo, że lwy nie umie ą
wǳierać się na drzewa, ak inne zwierzęta z roǳiny kotów, więc strzelcy umieszczeni
tam na pewne wysokości, niedostępne dla lwiego skoku, mogli strzelać w warunkach
nader korzystnych.

Na niebezpiecznie sze zadanie miał spełnić Mokum ze swoimi towarzyszami. Na uwa-
gę zrobioną w te mierze przez Williama myśliwiec odpowieǳiał, że inacze być nie może
i plan ułożony musi być co do oty wykonany. Emery uległ ego zdaniu.

Zaczynało dnieć. Szczyt góry oświecony poranną zorzą zarumienił się ak pochodnia.
Mokum upewniony, iż cztere towarzysze umieścili się dogodnie w gałęziach sykomory,
dał znak pochodu. Buszmen, sir John i kra owiec poczęli się wspinać na ścieżkę kapryśnie
pokręconą na prawe ścianie wąwozu.

Trze odważni myśliwi postępowali kilkaǳiesiąt kroków, zatrzymu ąc się niekiedy
i pilnie bacząc na dno parowu, którym pięli się w górę. Buszmen był pewny, że lwy po
nocne wycieczce nie omieszkały wrócić do legowiska, bądź dla pożarcia zdobyczy, bądź
dla odpoczynku. Może uda się e ze ść śpiące i skończyć z nimi szybko.

W kwadrans po przebyciu we ścia do wąwozu Mokum i ego dwa towarzysze dosię-
gnęli usypiska przed kry ówką, o które mówił im Zorn. Tu przykucnęli na ziemi i badali
mie sce.

Była to askinia dosyć duża, które głębokość trudno było ocenić. Szczątki zwierzęce,
kupy kości zalegały we ście. Nie było wątpliwości, że to kry ówka lwów wskazanych przez
pułkownika.

Lecz w te chwili, wbrew oczekiwaniu myśliwych, askinia zdawała się pusta. Mokum
z odwieǳioną strzelbą posunął się ku otworowi i na kolanach pełznął ku niemu.

Jednym szybkim spo rzeniem przekonał się, że była pusta. Okoliczność ta, które wcale
nie przewidywał, nasunęła mu inny plan. Skinieniem przyzwał towarzyszów.

— Sir Johnie — mówił — nasze zwierzyny nie ma w legowisku, ale tylko co e
patrzeć. Mniemam, iż dobrze uczynimy, za ąwszy e mie sce. Ma ąc do czynienia z takimi
żarłokami, lepie być oblężonym, aniżeli oblegać, zwłaszcza, gdy mamy armię na odsiecz.
Cóż myśli wasza dosto ność?

— Myślę tak ak ty, myśliwcze — odpowieǳiał Murray. — Rozkazu , a będę po-
słuszny.

Mokum, sir John i kra owiec weszli w głąb askini. Była to głęboka grota zapełnio-
na kośćmi i krwawymi szczątkami zwierząt. Po przekonaniu się, że est zupełnie próżna,
wzięli się rączo do zatarasowania we ścia za pomocą wielkich głazów, tocząc e z niema-
łym wysiłkiem i piętrząc eden na drugim. Luki mięǳy kamieniami pozatykali suchymi
gałęźmi i krzewami rosnącymi w pobliżu, zostawia ąc tylko otwory do wysunięcia strzelb.

Pracę tę ukończono w barǳo krótkim czasie, gdyż we ście do groty było wąskie, po
czym stanęli za tą barykadą zaopatrzoną w strzelnice i oczekiwali nieprzy aciela.

Oczekiwanie to nie trwało długo. Kwadrans po piąte w odległości stu kroków od
askini ukazał się lew i dwie lwice potężnego wzrostu. Lew wstrząsał czarną grzywą i za-
miatał ziemię ogonem. Niósł w paszczy całą antylopę i potrząsał nią ak kot myszą. Ciężar
zdobyczy nie utrudniał wcale swobody ruchów i zwierz poruszał głową z łatwością. Dwie
lwice żółte maści biegły, podskaku ąc, obok niego. Sir John, ak to późnie sam wyznał,
uczuł gwałtowne bicie serca. Oczy rozwarły mu się niezwykle, czoło zmarszczyło. Uczuł
nieopisany przestrach w połączeniu z zaǳiwieniem i niepoko em, lecz to nie trwało długo
i wnet zapanował nad sobą. Dwa ego towarzysze byli spoko ni ak zwykle.

Tymczasem lwy poczuły niebezpieczeństwo. Na widok zabarykadowane askini za-
trzymały się. Od strzelców ǳieliła e przestrzeń sześćǳiesięciu kroków. Samiec wydał
chrapliwy ryk i rzucił się wraz z lwicami w gąszcz na prawo, nieco niże mie sca, na
którym poprzednio zatrzymali się myśliwi. Przez gałęzie krzaków wyraźnie przeświecały
płowe boki, nastawione uszy i iskrzące oczy straszliwych zwierząt.

— Otóż i kuropatwy — szepnął sir John do Mokuma. — Dale każdy do swo e .
— Nie — odrzekł Mokum barǳo cicho — nie ma ich wszystkich, a strzały spłoszy-

łyby resztę — po czym zwraca ąc się do ǳikiego, zapytał:
— Czy esteś pewny strzału na tę odległość?
— Tak, Mokumie.
— A więc poślĳ strzałę w lewy bok samca, a celu w serce.
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Boch esman napiął łuk i mierzył z wielką uwagą przez krzewy. Strzała wypadła świsz-
cząc. Ryk zagrzmiał, lew podskoczył i runął o trzyǳieści kroków od askini.

— Dobrze! — rzekł Mokum.
Lew leżał bez ruchu. Ostre kły bieliły się z rozwarte i zakrwawione paszczy.
Lwice, opuściwszy zarośle, rzuciły się do samca. Na ich rozǳiera ące ryki ukazały się

na zakręcie parowu dwa inne lwy: stary samiec z żółtymi pazurami i trzecia lwica. Pod
wpływem straszliwe wściekłości wstrząsały czarnymi grzywami. Zdawało się, że ciała ich
zolbrzymiały. Rzuca ąc się, wydawały ryk podobny do grzmotu.

— Na strzelby kole ! — zawołał Buszmen. — Palić w lot, gdy stanąć nie chcą.
Dwa strzały padły. Jeden z lwów, trafiony kulą eksplodu ącą Buszmena w krzyż, padł

bez życia. Drugi lew, z łapą strzaskaną wystrzałem sir Johna, rzucił się ku barykaǳie.
Roz uszone lwice pęǳiły za nim. Straszliwe bestie chciały zdobyć askinię i mogłyby tego
dokazać, gdyby ich nie zatrzymały kule.

Buszmen, John i kra owiec cofnęli się w głąb amy. Broń szybko nabito. Parę celnych
strzałów powinno było zwalić napastników i zwierzęta byłyby niechybnie ubite, gdyby nie
zaszedł wypadek całkiem nieprzewiǳiany, który wprawił strzelców w okropne położenie.

Naraz gęsty dym zapełnił askinię. Tle ąca przybitka⁶⁵ rzucona na suche liście, zapaliła
e, a wkrótce ognisty pas odgroǳił myśliwych od zwierząt. Lwy cofnęły się, lecz strzelcy
nie mogli dłuże pozostać w legowisku, boby ich dym wkrótce podusił. Położenie było
przeraża ące, nie można się wahać.

— Wychodźmy, wychodźmy! — zawołał Mokum, dusząc się od dymu.
I razem odrzuciwszy kolbami palące się liście, rozepchnąwszy kamienie barykady,

strzelcy, na wpół dymem zduszeni, wypadli z askini.
Kra owiec i sir John eszcze nie zdołali ochłonąć, gdy potężna siła zwaliła ich na ziemię.
Aykanin uderzeniem łba, Anglik ogonem lwicy eszcze nienaruszone , kra owiec

ugoǳony w środek piersi leżał bez ruchu. Sir John, mniema ąc, że ma roztrzaskaną nogę,
przypadł na kolana, lecz w chwili gdy zwierz chciał rzucić się na niego powtórnie, strzał
Buszmena wstrzymał go. Kula piorunu ąca natrafiwszy na kość, roztrzaskała się wewnątrz
ciała.

W te chwili Zorn, Emery i dwóch Boch esmanów ukazali się w zakręcie wąwozu,
biegnąc szybko dla wzięcia uǳiału w walce. Dwa lwy i lwica legły uż od kul i strzał,
lecz pozostałe przy życiu dwie lwice i samiec, któremu sir John strzaskał łapę, były eszcze
straszne dla myśliwych. Gwintówki atoli, kierowane pewną ręką, zrobiły swą powinność.
Druga lwica, dwiema kulami w bok i głowę ugoǳona, padła na mie scu. Raniony lew
i trzecia samica, szalonym rzutem przesaǳiwszy głowy młoǳieńców, znikły na zakręcie
wąwozu, poczęstowane na pożegnanie dwiema kulami i dwiema strzałami.

Sir John wydał okrzyk zwycięski, lwy zostały pokonane. Cztery trupy leżały na ziemi.
Pośpieszono ku Murrayowi. Przy pomocy przy aciół zdołał się podnieść. Noga szczę-

ściem nie była zgruchotana. Kra owiec ugoǳony łbem z wolna oǳyskał zmysły. Gwał-
towne uderzenie tylko go ogłuszyło. W goǳinę późnie mały odǳiał dostał się do mie -
sca, gǳie były przywiązane konie, nie spotkawszy uchoǳące pary.

— Cóż, czy wasza dosto ność est zadowolona z kuropatw aykańskich? — zapytał
Mokum.

— Zachwycony, zachwycony, mó drogi! — mówił sir John, pociera ąc potłuczoną
nogę. — Ależ co za ogony, zacny myśliwcze, co za ogony!
.   
Tymczasem pułkownik z towarzyszami z barǳo naturalną niecierpliwością oczekiwali
w obozie na wypadek walki.

Jeżeli strzelcom się powiodło, to w nocy zabłyśnie sygnał świetlny. Łatwo po ąć nie-
pokó , w akim uczeni przepęǳili ǳień. Ich matematyczne narzęǳia były w pogotowiu.
Wymierzyli lunety ku szczytowi góry w ten sposób, aby nimi uchwycić choćby na mnie -
sze światełko, lecz czy to światełko zabłyśnie?…

⁶⁵przybitka — kawałek tkaniny, papieru lub filcu wciskany do lu daw. broni ładowane odprzodowo w celu
odǳielenia ładunku prochowego od pocisku oraz uszczelnienia lu. [przypis edytorski]
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Pułkownik i Strux nie mieli chwilki spoko ne . Sam tylko Palander, zawsze zamyślony,
zapomniał nawet pośród rachunków o niebezpieczeństwie grożącym kolegom. Nie należy
go obwiniać o oryginalny egoizm. Można by o nim powieǳieć, co niegdyś powieǳiano
o matematyku Bouvarǳie: „nie przestanie liczyć, dopóki nie przestanie żyć”, a być może,
że Mikoła Palander przestałby żyć, gdyby przestał rachować.

Wyznać ednak należy, że Everest i Strux, miotani niepoko em, więce myśleli o uzu-
pełnieniu swoich prac, ak o niebezpieczeństwie przy aciół. Byliby chętnie stawili czoło
temu niebezpieczeństwu, bo nie zapominali wcale, że służą nauce, która prowaǳi zaciętą
wo nę z przyrodą, ale wypadek e mocno ich niepokoił. Gdyby przeszkoda fizyczna nie
została zwyciężona, powstrzymałaby ich prace lub w na lepszym razie znacznie opóźniła.
Łatwo więc po ąć niepokó astronomów w tym dniu wlokącym się bez końca.

Na koniec noc nadeszła. Everest i Mateusz Strux luzowali się co pół goǳiny przy
lunecie. Śród cieniów nocy nie przemówili do siebie ani słowa, a zmieniali się z chrono-
metryczną punktualnością. Szło o to, kto pierwszy spostrzeże upragniony sygnał.

Goǳiny upływały, północ minęła, nic nie ukazywało się na ciemnym szczycie.
Na koniec trzy kwadranse po drugie pułkownik, podnosząc się z wolna, wyrzekł

chłodno tylko to edno słowo:
— Sygnał!
Przypadek sprzy ał Anglikowi, ku wielkiemu niezadowoleniu uczonego kolegi, który

ednak musiał stwierǳić ukazanie się sygnału. Ale Mateusz Strux zemścił się, nie odpo-
wieǳiawszy ani słówka.

Zd ęcie kąta odbyło się z drobiazgową ścisłością. Po obserwac ach, kilkakrotnie po-
wtórzonych, okazało się, że kąt mierzył °’,”. Wiǳimy, że ścisłość posunięto aż
do tysięcznych części sekundy.

Naza utrz,  lipca, zwinięto obóz o świcie. Everest pragnął ak na pręǳe połączyć się
z towarzyszami. Rad był dowieǳieć się, czy zdobycie góry nie było połączone z wielkimi
ofiarami. Wozy ruszyły pod przewodnictwem Numba, a w południe połączyli się wszyscy
członkowie uczone komis i. Po opowieǳeniu szczegółów walki koleǳy winszowali im
zwycięstwa.

W ciągu poranka John Murray, Emery i Zorn zmierzyli z wierzchołka góry odległość
kątową nowego stanowiska, leżącego o kilka mil na zachód od południka. Astronomo-
wie zd ęli nadto wysokości kilku gwiazd dla oznaczenia szerokości, pod którą leżał ich
sygnał, z czego Palander obliczył, że za pomocą ostatnich pomiarów otrzymano drugą
część południka, odpowiada ącą ednemu stopniowi. Zmierzono więc dotąd dwa stop-
nie, wyprowaǳone od podstawy za pomocą piętnastu tró kątów.

Prace rozpoczęto na nowo w warunkach zadowala ących i należało się spoǳiewać,
iż żadna przeszkoda fizyczna nie powstrzyma ich ukończenia. Przez całe pięć tygodni
pogoda sprzy ała uczonym. Okolica nieco falista pozwalała stawiać sygnały. Pod dyrek-
c ą Buszmena obozowiska zakładano porządnie. Żywności nie brakło, bo sir John na
czele strzelców zaopatrywał w nią obficie. Szanowny Anglik stracił uż rachubę odmian
bawołów i antylop pada ących pod ego strzałami. Wszystko szło pomyślnie. Stan zdro-
wia zadowala ący. Woda eszcze nie powysychała w kałużach gruntu; Everest i Strux ku
wielkie radości kolegów mitygowali się. Prześcigano się wza emnie w gorliwości i można
uż było przewiǳieć ostateczne powoǳenie przedsięwzięcia, gdy niespoǳiewanie nowa
przeszkoda mie scowa zagroziła przerwaniem prac i rozbuǳiła uśpione niechęci.

Było to  sierpnia. Od poprzedniego dnia karawana ciągnęła krainą lesistą. Tego po-
ranka wstrzymał pochód ogromny bór wysokopienny, którego granic dostrzec nie było
można na widnokręgu. Nic wspanialszego nad te masy zieleni, tworzące akby olbrzymi
szpaler o ścianie wzniesione sto stóp nad ziemię. Rozmaitości i piękności drzew te pusz-
czy nie sposób oddać słowami. Mieszały się tu na rozlicznie sze gatunki goundy,mosokosów
i mukomdów, drzew poszukiwanych do budowy okrętów; hebany niezmiernie grube, któ-
rych treść była czarna ak węgiel: bochinie o żelazne mocy włóknach; buchnerie z poma-
rańczowym kwiatem; wspaniałe czerwonolisty z pniem białawym a szkarłatnym kwie-
ciem; tysiące gwa aków, mięǳy którymi wiele miało pnie piętnastostopowego obwodu.
Z głębokich tych mas wydobywały się ǳiwne szmery, niby szum morskie fali rozbĳa ą-
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ce się na piaszczystym brzegu. Wiatr przeǳiera ący się przez ten ocean gałęzi konał na
krańcach lasu.

Zapytany przez pułkownika Mokum odpowieǳiał:
— To est las Rowuma.
— Jak daleko ciągnie się ze wschodu na zachód?
— Na czterǳieści pięć mil.
— A z południa na północ?
— Około ǳiesięciu mil.
— A akimże sposobem przedrzemy się przez tę puszczę?
— Przebyć e się nie da, bo nie ma przez nią żadne drogi. Jedyny sposób ob echać

ze wschodu lub z zachodu.
Naczelnicy wyprawy, usłyszawszy stanowczą odpowiedź Buszmena, wielce się zakło-

potali. Nie można było stawiać sygnałów w lesie zalega ącym równinę. Obe ść ą to zna-
czyło oddalić się na dwaǳieścia do dwuǳiestu pięciu mil od linii południkowe , a więc
naǳwycza nie powiększyć roboty i dodać do istnie ących przyna mnie tuzin nowych
tró kątów.

Trudność prawǳiwa, przeszkoda naturalna istniała. Kwestia była ważna i trudna do
rozwiązania. Jak tylko założono obóz wśród kępy drzew o czterysta sążni od lesiste ściany,
zeszli się wszyscy astronomowie na naradę w celu pod ęcia decyz i. Myśl tró kątowania
pośród nieprzebyte puszczy odrzucono z góry. Pracować w podobnych warunkach oczy-
wiście się nie dało. Pozostawało tylko obe ść las, z nałożeniem dwuǳiestu kilku mil po
prawe lub lewe stronie południka, który przechoǳił środkiem.

Członkowie mięǳynarodowe komis i zadecydowali wreszcie obe ście puszczy, mnie -
sza o to, na wschód, czy na zachód. Jednak właśnie to ostatnie błahe pytanie wywołało
gwałtowną sprzeczkę pomięǳy Struksem i Everestem. Dwa rywale, powściąga ący się od
nie akiego czasu, wybuchnęli przy te sposobności na nowo, z całą gwałtownością długo
ta one niechęci. Na próżno koleǳy chcieli ich umitygować. Naczelnicy nie chcieli ich
słuchać. Everest był za obe ściem lasu na prawo, bo tym sposobem ekspedyc a zbliżała się
ku droǳe, którą Dawid Livingstone zdążał w pierwsze swe podróży do wodospadów
Zambezi: był to wzgląd ważny, ponieważ kra w te stronie był barǳie znany i barǳie
uczęszczany, nastręczał więc pewne korzyści. Strux upierał się przy lewe , widocznie dla-
tego tylko, żeby się sprzeciwić pułkownikowi. Gdyby ten był obrał kierunek na lewo,
tamten głosowałby za prawym. Sprzeczka wzmagała się coraz barǳie i można było prze-
widywać, że nastąpi rozdwo enie komis i.

Zorn, Emery, Murray i Palander, wiǳąc, że nic nie poraǳą, opuścili naradę, pozo-
stawia ąc naczelników w zapasach. Obydwa tak się zawzięli, że można nawet było obawiać
się przerwania prac i prowaǳenia dalsze triangulac i przez obydwóch odǳielnie. ǲień
minął, nie sprowaǳiwszy porozumienia pomięǳy dwiema sprzecznymi opiniami.

Na drugi ǳień sir John Murray, przewidu ąc, że i przez ǳiś eszcze nie nastąpi zgo-
da, zaproponował Mokumowi wycieczkę myśliwską. Może tymczasem dwa naczelnicy
pogoǳą się, a w każdym razie kawał świeże ǳiczyzny był nie do pogarǳenia.

Mokum, zawsze gotów, gwizdnął na psa i dwa myśliwcy zapuścili się w gęstwinę,
przetrząsali brzegi lasu, to gawęǳąc, to tropiąc na kilka mil dokoła obozu.

Rzecz prosta, że rozmowa toczyła się głównie około wypadku, który przeszkoǳił
prowaǳeniu dalszych prac.

— Jestem prawie pewny — odezwał się Buszmen — że bęǳiemy sobie długo bi-
wakować pod lasem Rowumy. Nasi naczelnicy nie ustąpią sobie i, bez urazy pańskie ,
podobni są dwom znarowionym koniom, z których każdy ciągnie w inną stronę.

— A to fatalna historia — odpowieǳiał Murray — i barǳo się bo ę, żeby to poróż-
nienie nie doprowaǳiło do zupełnego rozǳiału. Gdyby nie interes nauki, niechby sobie
głowy pourywali, nie dbałbym o to wcale, mó ǳielny Mokumie. Obfitość zwierzyny
aykańskie dostarcza mi rozrywki; niechże się kłócą, a dopóki zgoda nie nastąpi, będę
ze strzelbą w ręku uwĳał się po lasach.

— Ba, tylko czy się pogoǳą? Ja się tego byna mnie nie spoǳiewam i estem pewny,
że nasz pobyt tuta Bóg wie ak długo potrwa.

— Może być, może być! Nasi naczelnicy spiera ą się o rzecz błahą, które na droǳe
naukowe nie sposób rozstrzygnąć. Obydwa ma ą słuszność i obydwa się mylą. Puł-
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kownik oświadczył stanowczo, że nie myśli ustąpić. Strux przysiągł, że się bęǳie opierać
przywiǳeniom Everesta, a dwa uczeni, którzy by niezawodnie ulegli rac om naukowym,
nie nakłonią się nigdy do ustępstw w kwestii, która est czysto kwestią miłości własne .
W interesie prac naukowych est to rzecz arcyniemiła, że południk przechoǳi środkiem
te puszczy.

— Pal diabli las, kiedy iǳie o pracę naukową! — krzyknął Buszmen. — Ale bo
też co za niedorzeczność mierzyć ziemię wzdłuż lub wszerz. Na co się komu przyda, że
ą pomierzą na stopy i cale. Co do mnie, wolę o niczym nie wieǳieć, wolę mniemać, że
ziemia, na które mieszkam, est niezmierna, nieskończona, zda e mi się, że zmnie szyłbym
ą, gdybym pomierzył dokładnie. Nie, nie, sir Johnie, choćbym eszcze żył sto lat, nigdy
nie przyznam, aby ta wasza robota na co się zdała.

Sir John nie mógł się wstrzymać od uśmiechu. Często podobne dysputy wszczyna-
ły się pomięǳy nim i Mokumem, lecz to nieświadome ǳiecię natury, ten swobodny
włóczęga leśny, nieustraszony pogromca drapieżnych zwierząt, widocznie nie mógł po-
ąć ważności naukowe związane z triangulac ą. Kilkakrotnie sir John usiłował ob aśnić,
przekonać, ale Buszmen odpierał ego wywody argumentami nacechowanymi tak czystą
filozofią przyrody, a swe zdania popierał nie uczoną, ale ognistą wymową, że Anglik na
próżno silił się e odeprzeć.

Rozmawia ąc w ten sposób, myśliwi uganiali się za drobną zwierzyną, bĳąc to za ące
skalne, to nowy gatunek gryzoni, oznaczonych przez Ogilly’ego⁶⁶ pod nazwą Graphycerus
elegans, piskliwe siewki i stada kuropatw, ma ących pierze brunatne pomieszane z czarno-
-żółtym. Można powieǳieć, że sir John sam dostarczał zwierzyny, gdyż Mokum mało
strzelał: myśl ego za mował spór dwóch uczonych, mogący zniweczyć całą wyprawę. Ten
bór daleko barǳie go niepokoił, aniżeli sir Johna. Zwierzyna choćby na pięknie sza nie
zwracała ego uwagi, co oǳnaczało naǳwycza ne natężenie umysłu naszego Nemroda.

W istocie myśl edna, eszcze nieskrystalizowana, za mowała umysł myśliwca, z wolna
nabiera ąc coraz większe asności. Sir John zauważył, że sam ze sobą rozmawiał. Spuściw-
szy strzelbę do nogi i nie bacząc na zwierzynę, stał nieporuszony, zagłębiony w myślach,
ak Palander za ęty sprawǳaniem logarytmów. Anglik szanował tę pracę umysłową swe-
go towarzysza i nie chciał mu przeszkaǳać w tak ważnym za ęciu.

Dwa lub trzy razy w ciągu dnia Mokum, przybliżywszy się do sir Johna, zapytywał:
— Więc wasza dosto ność sąǳi, że pułkownik i pan Strux nie zgoǳą się na edno?
— Gotów estem przysiąc — odrzekł tamten.
Pod wieczór, o kilka mil od obozu, Mokum ponowił raz eszcze to samo pytanie

i odebrał tę samą odpowiedź. A usłyszawszy ą, rzekł:
— A więc niech się wasza dosto ność uspokoi, znalazłem sposób przyznania słuszności

obydwu uczonym.
— Czy być może, przezacny myśliwcze? — zawołał Anglik zǳiwiony.
— Nie inacze . Nim zabłyśnie utrze szy ranek, pułkownik Everest i pan Strux nie

będą uż mieli powodu do kłótni, eżeli wiatr mi dopomoże.
— Co chcesz powieǳieć przez to?
— To uż mo a rzecz.
— Dobrze, Mokumie, rób co chcesz, a eśli tego dokonasz, to zasłużysz się wielce

uczone Europie, a nazwisko twe bęǳie uwieńczone w rocznikach nauki.
— To byłoby za wiele honoru dla mnie, sir Johnie. Nie obchoǳi mnie wcale wasza

uczona Europa, pragnę tylko przywrócić zgodę. — I zapewne przeżuwa ąc myśl swo ą,
odtąd nie wyrzekł ani słowa.

Sir John uszanował to milczenie. Ale na próżno starał się odgadnąć, akim sposobem
myśliwy zamierzał pogoǳić dwóch uczonych tak zawziętych na siebie, że gotowi byli
narazić powoǳenie tak ważne i długie pracy, byle sobie nie ustąpić nawza em.

Około piąte przed wieczorem myśliwi powrócili do obozu. Podczas ich nieobecności,
nie tylko nie przyszło do zgody, ale nawet za ątrzenie się wzmogło. Usiłowania Willia-
ma i Zorna, ażeby ich pogoǳić, spełzły na niczym. Współzawodnicy kilkakrotnie na
nowo wszczynali dysputę, lecz ostre przymówki, których sobie nie żałowali, pogorszyły

⁶⁶Ogilly— popr.: Ogilby, William (–), irlanǳki adwokat i przyrodnik, opisał wiele gatunków ssaków
Europy i kolonii bryt. [przypis edytorski]
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eszcze stan rzeczy. Lękano się nawet, iżby sprzeczka coraz drażliwsza nie doprowaǳiła
do wyzwania. Przyszłość triangulac i była zagrożona, bo w razie zupełnego poróżnienia,
każdy z naczelników musiałby ą skończyć na własną rękę. Wtedy musiałby nastąpić roz-
ǳiał, a myśl o nim na barǳie zasmucała dwóch na młodszych członków komis i, którzy
przywykli do siebie i byli połączeni z sobą serdeczną sympatią.

Sir John wieǳiał dobrze, co się ǳiało w ich duszy i odgadł przyczynę smutku. Mógłby
ich wprawǳie uspokoić, opowiada ąc o akimś pro ekcie Mokuma, lecz nie chciał łuǳić
ich za wcześnie, nie wieǳąc sam, co on zamierza zrobić i postanowił oczekiwać do utra
spełnienia obietnicy myśliwca.

Buszmen podczas wieczoru nie zmienił w niczym swoich zwykłych za ęć: rozstawił
czaty obozowe ak zwykle, czuwał, aby zachowano porządek z wozami i użył wszelkich
środków dla zachowania bezpieczeństwa karawany.

Sir John zaczął przypuszczać, że Mokum zapomniał przyrzeczenia. Zanim udał się na
spoczynek, usiłował zbadać usposobienie pułkownika względem pana Mateusza Struksa.
Everest był niewzruszony, nieugięty w poczuciu swoich praw i napomknął, że w razie,
eżeli mu Strux nie zechce ustąpić, postanowił rozǳielić się z nim i ego towarzyszami,
„są bowiem rzeczy”, dodał, „których się nawet od przy aciół nie znosi”.

John Murray barǳo niespoko ny, a przy tym mocno zmęczony, poszedł się położyć
i wkrótce usnął. Około edenaste przerwano mu sen. Widocznie coś zaszło w obozie,
kra owcy przebiegali z wielką wrzawą. Zerwał się i zastał swych towarzyszów na nogach.
Szkarłatne światło olśniło mu wzrok, wybiegł z wozu i u rzał ogromny las w płomieniach. Pożar

Co za widok! Cała północ zamieniła się w ocean ognia, płomienie biły w obłoki.
Spadał z nich ognisty deszcz iskier, kłęby czarno-purpurowego dymu bałwaniły się nad
lasem. Kilkanaście mil puszczy ogarnął pożar.

John Murray spo rzał na Mokuma, który nieruchomy stał przy nim, ale na zapytanie
uczynione wzrokiem, Buszmen nie odpowieǳiał żadnym znakiem. Anglik zrozumiał, że
ten pożar miał utorować drogę uczonym na północ.

Południowy wiatr był silnym sprzymierzeńcem Mokuma. Jego silne dęcie podsycało Pożar
coraz gwałtownie pożar, niosąc rozżarzone węgle w głębie puszczy i zażega ąc mie sca
nietknięte, z których wnet wybuchały nowe słupy ognia. Ogniste morze coraz barǳie
rozszerzało swe fale. Suche gałęzie i uschłe pnie trzeszczą, z oceanu pożaru wybucha ą nie-
kiedy żywsze kolumny ognia — o drzewa na wskróś przesiąknięte żywicą. Trzask akby
nieustanne kanonady zagłusza powietrze. Potężne olbrzymy leśne roztrzasku ą się z hu-
kiem grzmotu. Na niebie odbĳa ą się olśniewa ące łuny. Zda e się, że płomienie zapalą
obłoki, że niszczący żywioł tam sięgnie, że wszczyna się zapowieǳiany Pismem koniec
świata.

I z inne strony chaos nie do opisania. Ryki i wycia uchoǳących przed ogniem zwie-
rząt rozlega ą się naokoło. Na tle ognistego pasa widać czarne cienie ucieka ących, niby
piekielnych potworów wynurza ących się z płomieni. Ostrożność i nienawiść wza emna,
drapieżność ednych, trwoga innych znikły gǳieś wobec wspólnego niebezpieczeństwa,
wobec straszliwego żywiołu niosącego zatratę. Lwy i gazele, nosorożce, żyra, hieny i sza-
kale pomieszane z antylopami uchoǳą w edną stronę, a nie trwożąc się nawet luǳi,
przelatu ą środkiem obozu.

Pożar szalał przez resztę nocy, ǳień i noc następną. Poranek  sierpnia ukazał patrzą-
cym obszerną przestrzeń pożartą przez płomienie. Zgliszcze na kilka mil szerokie otwo-
rzyło prze ście przez niemożliwą przedwczora do przebycia ǳiewiczą puszczę. Prze ście
dla południka otwarto. Śmiały, acz barbarzyński czyn Mokuma ocalił triangulac ę.
. 
Tego samego dnia rozpoczęto roboty. Wszystkie preteksty do nieporozumienia zniknęły.
Pułkownik Everest i Strux nie przebaczyli sobie, ale mimo to pracowali wspólnie.

Po lewe stronie uczynione przez pożar szerokie przerwy wznosiło się wzgórze barǳo
widoczne z odległości pięciu mil. Szczyt ego mógł zostać użyty za wierzchołek nowe-
go tró kąta. Zmierzono kąt pomięǳy nim i ostatnią stac ą, a na drugi ǳień karawana
wyruszyła środkiem wypalonego lasu.
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Całą drogę zaścielał węgiel. Ziemia była eszcze mocno rozpalona, pnie dymiły się
tu i ówǳie, nad kałużami unosiły się gęste tumany pary. W wielu mie scach walały się
zwęglone trupy zwierząt zaskoczonych w ucieczce, których szybki bieg nie zdołał ocalić od
rozwścieczonego żywiołu. Czarne dymy, wznoszące się w niektórych mie scach, zdraǳały
istnienie ognia. Pożar eszcze nie był zupełnie ugaszony, a lada podmuch wiatru mógł go
rozniecić na nowo i obrócić w perzynę resztę lasu.

Z tego powodu komis a uczonych przyspieszała swó pochód. W przypadku wzno-
wienia się pożaru karawana uległaby zniszczeniu. Należało spiesznie przebyć pogorzeli-
sko, tym barǳie , że po bokach las eszcze gorzał. Mokum nalegał na woźniców, aby się
spieszyli, a w południe roztoczono obóz u stóp wzgórza, o którym tylko co mówiliśmy.

Skaliste bryły zakończa ące tę wyniosłość zdawały się ułożone luǳką ręką: były po-
dobne do ołtarza druidów⁶⁷, a znalezienie ich w tym mie scu zaǳiwiłoby niezmiernie
archeologa. Ogromny spiczasty głaz wieńczył szczyt i zakończał ten pomnik, będący mo-
że ołtarzem pogan aykańskich.

Dwa młoǳi astronomowie i sir John Murray chcieli obe rzeć z bliska tę osobli-
wą budowę. W towarzystwie więc Mokuma wdrapali się na szczyt pagórka. Już tylko
dwaǳieścia kroków odǳielało ich od głazu, gdy spoza niego wypadł człowiek, dotąd za
kamieniami ukryty, mignął szybko i zbiegł, a racze stoczył się z góry i w edne chwili
zniknął w zaroślach oszczęǳonych przez pożar.

Buszmen wiǳiał go tylko przez chwilkę, lecz to mu wystarczyło, ażeby go poznał.
— Makololo! — zawołał, rzuca ąc się w ślad za zbiegiem.
Sir John odruchowo pobiegł za swym przy acielem. Oba przeszukali gąszcze, ale nie

mogli znaleźć kra owca, który dopadłszy lasu, a zna ąc wszystkie manowce, tak dobrze
zmykał, że nikt nie byłby go zdołał wytropić.

Pułkownik Everest, zawiadomiony o tym wypadku, zawołał Mokuma i wypytywał go
o zbiega: kto to był, co robił w tym mie scu, dlaczego Buszmen puścił się za nim.

— Jest to Makololo — odpowieǳiał myśliwy — ǳiki należący do plemion północ-
nych, które plądru ą nadbrzeża rzek uchoǳących do Zambezi. Makololowie nie tylko są
naszymi wrogami, ale rabusiami groźnymi dla wszystkich zapuszcza ących się w środek
Ayki. Człowiek ten nas szpiegował i barǳo żału ę, żem go nie zdołał po mać albo zabić.

— Ależ Mokumie, dlaczegóż mamy się lękać bandy takich opryszków? Jesteśmy dość
liczni, ażeby ich pokonać.

— Tuta zapewne, ale tam, na północy, napotyka się ich w znaczne liczbie i trudno im
się wymknąć. Jeżeli ten Makololo est szpiegiem, o czym wcale nie wątpię, to niezawodnie
sprowaǳi nam na kark z kilkuset rabusiów, a eżeli to nastąpi, to nie dam złamanego
szeląga za wszystkie wasze tró kąty.

Pułkownik zaniepokoił się wielce tym spotkaniem. Wieǳiał, że Buszmen nie należy
do luǳi przesaǳa ących niebezpieczeństwa i że trzeba było liczyć się z tym, co powie-
ǳiał. Zamiary ǳikiego były pode rzane, nagłe po awienie się i szybka ucieczka pokazy-
wały, iż był szpiegiem, schwytanym na gorącym uczynku. Niepodobna, aby zdoławszy
się wymknąć, nie powiadomił swoich o pobycie karawany w pustyni. W każdym razie
nie można uż było cofnąć złego. Ograniczono się więc do wysyłania częstszych zwiadów,
a triangulac ę prowaǳono dale .

Dnia  sierpnia został ukończony pomiar trzeciego stopnia południka i oznaczona
szerokość geograficzna stac i. Astronomowie zmierzyli uż więc trzy stopnie południka,
na co potrzeba było dwuǳiestu dwóch tró kątów od obrane podstawy.

Po sprawǳeniu mapy okazało się, że osada Kolobeng⁶⁸ nie była dale ak około sto
mil angielskich od południka, na północny wschód od obozu. Astronomowie, naraǳiw-
szy się, postanowili w te osaǳie wypocząć przez kilka dni, a oprócz tego dowieǳieć się
akichś nowin z Europy. Pół roku minęło, ak opuścili brzegi Oraǌe, a zagłębieni w pu-
styni Ayki Południowe , nie mieli związków ze światem ucywilizowanym. W Koloben-
gu, osaǳie dosyć znaczne , główne stac i mis onarzy, mogli znowu nawiązać zerwaną

⁶⁷druid — staroż. kapłan celtycki; druiǳi przewodniczyli obrzędom religĳnych, pełnili rolę wróżbitów,
lekarzy i sęǳiów. [przypis edytorski]

⁶⁸Kolobeng — trzecia i ostatnia stac a misy na Davida Livingstone’a, zał. w , opuszczona po ataku Burów
w ;  km na zach. od ob. Gaborone, stolicy Botswany. [przypis edytorski]
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nić z Europą. Karawana wypocznie tam po tylu trudach i bęǳie mogła odnowić swo e
zapasy.

Sto ący na szczycie wzgórza niewzruszony głaz miał posłużyć za oznaczenie punktu, na
którym przerwano roboty. Od niego postanowiono rozpocząć dalsze prace. Jego szerokość
geograficzną dokładnie wyznaczono. Pułkownik, ma ąc zapewniony w ten sposób stały
punkt, kazał wyruszyć w pochód ku Kolobengowi.

Europe czycy przybyli do te osady dnia  sierpnia, nie doznawszy na mnie szego
wypadku.

Kolobeng składa się z gromady chat kra owców, ponad którymi wznoszą się zabudo-
wania stac i mis onarskie . Wieś ta, oznaczona na niektórych mapach nazwą „Litubaru-
ba”, niegdyś nazywała się „Lepelole”. W tym mie scu w r.  przepęǳił kilka miesięcy
Livingstone dla zazna omienia się z obycza ami Beszuanów, noszących w tych stronach
Ayki nazwę Bakainów.

Mis onarze przy ęli naǳwycza gościnnie członków komis i naukowe i oddali do ich
rozporząǳenia wszystkie środki, akie zna dowały się w tym kra u. Widać tam eszcze było
dom Livingstone’a w tym stanie, w akim go oglądał myśliwiec Baldwin, gdyż Burowie,
napadłszy to mie sce w r. , nie uszanowali pamiątki wielkiego podróżnika.

Zaledwie astronomowie rozgościli się w domu szanownych o ców, zaczęli się zaraz do-
pytywać o nowiny z Europy. Przełożony nie mógł zaspokoić ich ciekawości. Od pół roku
żaden kurier nie przybył do mis i, lecz oczekiwano chwili przybycia kra owca przynoszące-
go depesze i nowe ǳienniki, o których nadesłaniu przed niedawnym czasem donoszono
z górne Zambezi. Według zdania o ców kurier nie mógł opóźnić się w droǳe więce
ak tyǳień. Tyleż właśnie czasu uczeni umyślili poświęcić na wypoczynek. Przez tyǳień
mieli więc używać słodkiego farniente⁶⁹. Jeden tylko Palander nie korzystał z tego czasu;
po całych dniach sieǳiał zatopiony w re estrach.

Ponury Strux unikał Anglików i trzymał się od nich z dala. William i Zorn spęǳali
czas ak na przy emnie na wspólnych wycieczkach w okolice Kolobengu. Na serdecznie -
sza przy aźń łączyła tych dwóch młodych luǳi, które , ak się spoǳiewali, nic w świecie
rozerwać nie zdoła, gdyż polegała na wza emnym poznaniu się i szczere sympatii tak
serc, ak i umysłów, a głównie na młodości.

Dnia  sierpnia przybył tak niecierpliwie oczekiwany posłaniec. Był to kra owiec
z miasta Kilimani, położonego nad ednym z u ść Zambezi. Statek kupiecki z Mauritiu-
sa⁷⁰, handlu ący gumą i kością słoniową, dotarł do wschodnich wybrzeży Ayki i złożył
w Kilimani depesze, listy i ǳienniki przeznaczone dla mis onarzy w Kolobengu. Depesze
te pozostawały w droǳe ponad dwa miesiące, gdyż sam posłaniec spęǳił cztery tygodnie
na podróży w górę Zambezi.

W dniu tym zaszedł wypadek, który musimy opowieǳieć nieco obszernie , gdyż e-
go następstwa sroǳe zagroziły przyszłości ekspedyc i. Przełożony mis i natychmiast po
przybyciu posłańca oddał pułkownikowi cały pakiet ǳienników europe skich. Zbiór ten
stanowiły przeważnie „Times”⁷¹, „Daily News”⁷² i „Journal des débats”⁷³. Nowiny w nich
zawarte miały dla wyprawy naukowe , ak się o tym zaraz przekonamy, niezmierną do-
niosłość.

Członkowie komis i zgromaǳili się w główne sali mis i. Pułkownik, otworzywszy
pakę z ǳiennikami, wy ął numer „Daily News” z  ma a  roku, by odczytać go
swoim kolegom.

Zaledwie ednak odczytał nagłówek wstępnego artykułu, gdy rysy ego nagle się zmie-
niły, czoło zmarszczyło się, a ręka trzyma ąca ǳiennik zadrżała. Po chwili oǳyskał zimną
krew i zapanował nad sobą.

Sir John Murray, spostrzegłszy wzruszenie pułkownika, zwrócił się do niego i zapytał:
— Jakież nowości, sir Evereście?

⁶⁹słodkie farniente — z wł. dolce far niente: słodka bezczynność. [przypis edytorski]
⁷⁰Mauritius — wyspa na Oceanie Indy skim, ok.  km na wsch. od Madagaskaru. [przypis edytorski]
⁷¹The Times — ǳiennik bryty ski, zał. w , wydawany pod tą nazwą od . [przypis edytorski]
⁷²The Daily News— ogólnokra owy ǳiennik bryty ski zał. w  przez Charlesa Dickensa; w  połączony

z „Daily Chronicle”, utworzył „News Chronicle”. [przypis edytorski]
⁷³Journal des débats — ǳiennik ancuski wydawany w latach –. [przypis edytorski]
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— Wiadomości barǳo ważne, naǳwycza ważne, których panom natychmiast uǳie-
lę — odpowieǳiał.

Pułkownik wciąż wpatrywał się w „Daily-News”. Koleǳy, wlepiwszy wzrok w niego,
oczekiwali niecierpliwie, aż przemówi. Wreszcie powstawszy, ku wielkiemu zǳiwieniu
wszystkich, a szczególnie tego, ku któremu zwrócił swą mowę, Everest poszedł prosto
ku Mateuszowi Struksowi i rzekł do niego:

— Zanim zakomuniku ę panom wiadomości zawarte w tym ǳienniku, pragnę zrobić
pewne uwagi.

— Słucham pana — odpowieǳiał Strux.
— Aż dotąd, panie Strux, współzawodnictwo więce osobiste aniżeli naukowe roz-

ǳieliło nas, utrudnia ąc prace, które przedsiębraliśmy w interesie dobra powszechnego.
Wynikało to, ak mniemam, stąd, że nas obydwóch w równym charakterze postawio-
no na czele ekspedyc i. Położenie takie wywoływało pomięǳy nami nieustanne scys e.
Każde akiegokolwiek roǳa u przedsięwzięcie powinno mieć ednego naczelnika.

Mateusz Strux kiwnął głową na znak, że est tego samego zdania.
— Panie Strux, skutkiem obecnie zachoǳących okoliczności położenie to, dla nas

obydwóch przykre, zmieni się. Zanim ednak okoliczności te wymienię, pozwól pan, aże-
bym cię zapewnił, iż mam dla pana szacunek głęboki, szacunek, na który zasłużyłeś swymi
znakomitymi pracami naukowymi. Chcie pan wierzyć, iż mocno żału ę wszystkiego, co
dotąd mięǳy nami zaszło.

Słowa powyższe wypowieǳiał pułkownik z wielką godnością, a nawet z pewnym
roǳa em akie ś dumy. W tym tłumaczeniu się, wyrażonym szlachetnie, nie przebĳało
na mnie sze upokorzenie się.

Nikt z obecnych nie mógł zrozumieć, do czego zmierzała przemowa pułkownika.
Nie mogli odgadnąć e powodu. Może nawet Mateusz Strux, nie ma ąc powodu do po-
dobnych oświadczeń, mnie był sposobny do puszczenia w niepamięć za ść osobistych.
Niemnie powstrzymał swą antypatię i odpowieǳiał:

— Pułkowniku, mniemam podobnie ak pan, że nasze osobiste nieporozumienia
nie powinny byna mnie szkoǳić wielkiemu ǳiełu naukowemu, nad którym pracu emy
wspólnie. Wyzna ę również, iż niezmiernie pana poważam ako człowieka tak zasłużo-
nego nauce. O ile to bęǳie w mo e mocy, dołożę starań, ażeby w przyszłości niechęci
osobiste znikły z naszych relac i. Co zaś do zmian w naszym położeniu, o których pan
wspomniałeś, nic nie rozumiem…

— Zrozumiesz pan zaraz — odrzekł pułkownik z pewnym odcieniem smutku — lecz
zanim dam ob aśnienie, chcie mi podać rękę.

— Oto est — zawołał Strux, poda ąc dłoń nie bez nie akiego wahania.
Dwa astronomowie w milczeniu podali sobie ręce.
— W końcu przecież esteście przy aciółmi! — wykrzyknął sir John z radością.
— Nie, Johnie — odpowieǳiał pułkownik, puszcza ąc rękę astronoma. — Odtąd e-

steśmy otwartymi nieprzy aciółmi, rozǳielonymi nieprzebytą przepaścią, nieprzy aciół-
mi, którzy się schoǳić nie mogą nawet na polu naukowym.

Potem, zwraca ąc się do swych kolegów, dodał:
— Panowie, pomięǳy Ros ą i Anglią wybuchła wo na⁷⁴. Oto ǳienniki, donoszące

nam tę wiadomość.
W istocie, wo na się uż toczyła. Anglicy, w połączeniu z Franc ą, Turc ą i Włochami,

oblegali Sewastopol⁷⁵, a na wodach Morza Czarnego rozlegał się huk armat.
Ostatnie słowa pułkownika ak grom uderzyły słuchaczy. Obydwie strony uległy ogrom-

nemu wrażeniu. Jedno słowo „wo na” sprawiło niewypowieǳiany skutek. Wszyscy po-
rwali się z mie sc. Nie byli to uż uczeni, koleǳy, towarzysze wspólnych prac i trudów,
ale wrogowie mierzący się nieprzy aznym wzrokiem. Odstąpili wza em od siebie, a nawet
poczciwy Palander cofnął się na bok. Tylko William Emery i Michał Zorn spogląda-
li na siebie ze smutkiem, żału ąc, że przed oświadczeniem pułkownika nie uściskali się
serdecznie.

⁷⁴pomięǳy Rosją i Anglią wybuchła wojna —  marca  Anglia i Franc a wypowieǳiały wo nę Ros i, sta ąc
się sprzymierzeńcami Imperium osmańskiego w wo nie krymskie (–). [przypis edytorski]

⁷⁵oblegali Sewastopol — oblężeniem Sewastopola określa się okres od lądowania sprzymierzonych na Krymie
we wrześniu  do wycofania się armii rosy skie we wrześniu . [przypis edytorski]
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To nowe położenie, rozǳielenie dotychczas pracu ących wspólnie, utrudniło dalsze
roboty pomiarowe, lecz nie miało ich zupełnie przerwać. W każdym razie wypadało od-
ǳielnie zde mować pomiar łuku. Pułkownik i Strux porozumieli się w tym wzglęǳie.
Każdy z nich w interesie powszechnym chciał dokończyć rozpoczętą pracę. Losowano.
Strux i ego towarzysze mieli utrzymać się przy wykonanych uż pracach. Anglicy, uważa-
ąc e za własność wspólną, postanowili w dalszym ciągu mierzyć inny południk, o sześć-
ǳiesiąt mil angielskich ku zachodowi, połączywszy go z poprzednio mierzonym siecią
tró kątów, i prowaǳić swą pracę aż do dwuǳiestego stopnia szerokości południowe .

Wszystkie te kwestie rozstrzygnęli pomięǳy sobą dwa naczelnicy w przyzwoitym
porozumieniu. Współzawodnictwo osobiste ustąpiło wielkiemu współzawodnictwu na-
rodów. Strux i pułkownik podczas narad na mnie szym słówkiem nie uchybili sobie wza-
emnie.

Cały tabor miał być poǳielony mięǳy obie strony na dwie równe połowy. O rzeczy,
których nie było można poǳielić, losowano. Los sprzy ał w tym przypadku Ros anom,
przyzna ąc im szalupę parową.

Mokum, szczerze przywiązany do Anglików, szczególnie do sir Johna, pozostał przy
przewodnictwie ich połowy karawany. Numba, równie zna ący kra , przy Struksie. Po-
ǳielono się instrumentami i wręczono sobie po egzemplarzu potwierǳonych podpisami
re estrów.

W dniu  sierpnia rozłączyli się członkowie komis i. Anglicy wyruszyli pierwsi w dro-
gę, pomierzywszy wprzód kąty ostatnie stac i. O ósme z rana opuścili Kolobeng, po-
ǳiękowawszy mis onarzom za gościnne przy ęcie.

Gdyby który z zacnych mis onarzy wszedł niespoǳianie do poko u Zorna, byłby z za-
ǳiwieniem u rzał, ak obydwa z Williamem Emerym ściskali się serdecznie. Prawda, że
ci dwa przy aciele dopiero przed paru goǳinami zostali nieprzy aciółmi z wyższych roz-
kazów.
.   
Obydwa więc towarzystwa rozǳieliły się. Uczeni musieli teraz podwó nie pracować, ale
dokładność ich pracy byna mnie na tym nie ucierpiała. Anglicy mieli rozpocząć pomiar
nowego południka i zabrali się do niego z równą ścisłością ak dotąd. Praca postępo-
wała wolnie , a z wielką trudnością, ak poprzednio, lecz uczeni nie oszczęǳali się wcale
i starali się na nowym łuku dokonać tego, czego ich współzawodnicy dokonywali na swo-
im. Bodźcem w tym szlachetnym współzawodnictwie na polu naukowym była narodowa
miłość własna. Oba odǳiały starały się przewyższać nawza em dokładnością i ścisłością
pracy i wywiązać ak na lepie z trudnego zadania. Z każde strony trzech pracowników
pracowało teraz za sześciu. Odtąd więc musieli oni poświęcić wszystek swó czas, wszystkie
myśli pomiarowi: William Emery musiał się rozstać z ulubionymi dumaniami, a sir John
Murray rozkoszne wycieczki myśliwskie zamienić na nudne obserwac e astronomiczne.

Na wstępie ułożono nowy program pracy, ǳieląc ą pomięǳy trzech. Pułkownik
Everest i sir John Murray za mowali się mierzeniem kątów trygonometrycznych i ze-
nitalnych, William Emery zastąpił w zapisywaniu i rachunkach Mikoła a Palandra. Nie
potrzebu emy nadmieniać, że obieranie stac i i mie sca na ustawianie celowników trygo-
nometrycznych odbywało się za wspólnym porozumieniem i że nie zachoǳiła na mnie -
sza obawa, ażeby pomięǳy pracownikami mogło przy ść kiedykolwiek do sprzeczki, bo
uż Struksa z nimi nie było. ǲielny Mokum stał się głównym dostarczycielem zwie-
rzyny. Sześciu ma tków angielskich, to est połowa załogi parowca, towarzyszyło swoim
zwierzchnikom, a chociaż szalupa dostała się losem uczonym rosy skim, to pozostawało
im czółno kauczukowe, wystarcza ące do przeprawiania się przez rzeki i eziora przerzy-
na ące kra . Obie karawany poǳieliły się równo wozami; tym sposobem oba odǳiały
miały zapewnione prowiantowanie się i wygodę.

Kra owców towarzyszących wyprawie także rozǳielono na dwa równe odǳiały. Nie
ukrywali się oni z tym, że im się ten poǳiał sił wcale nie podoba. Buszmani, wyprowa-
ǳeni z okolic roǳinnych, z dala od zna omych pastwisk i rzek, pośród których zwykli
byli koczować, zapęǳeni na północ pomięǳy ǳikie i nieprzy azne plemiona ludności
południowe Ayki, słusznie zatrwożyli się rozǳiałem sił. Udało się ednak Mokumo-
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wi i Numbowi przekonać ich, że niebezpieczeństwo nie było znowu tak barǳo groźne,
gdyż obydwa odǳiały pracować miały w edne okolicy i w niezbyt wielkim oddaleniu od
siebie.

Odǳiał pułkownika Everesta, opuszcza ąc w dniu  sierpnia Kolobeng, wyruszył
spalonym lasem ku wzgórzu, na którym podczas ostatniego pomiaru umieszczony był
znak trygonometryczny. Od niego to w dniu  września rozpoczęto wytyczanie nowego
tró kąta, którego wierzchołek stanowił właśnie wspomniany punkt. Boki tego tró kąta
rozciągnięto na ǳiesięć do dwunastu mil angielskich na zachód od dawnego południka.

W sześć dni późnie ,  września, ukończono sieć tró kątów pomocniczych, a wtedy
pułkownik Everest za zgodą swoich uczonych współtowarzyszy, po sprawǳeniu mie sca
z kartą geograficzną, oznaczył nowy południk, którego następne pomiary miano posunąć
aż do dwuǳiestego równoleżnika. Nowy południk oddalony był od poprzednio mierzo-
nego o eden stopień. Był on dwuǳiestym trzeci, licząc od Greenwich ku wschodowi.
Anglicy więc mieli pracować o sześćǳiesiąt mil angielskich od swych dawnych kolegów.
Odległość ta była dostateczna, ażeby tró kąty wytykane przez oba odǳiały nie mieszały
się ze sobą i ażeby punkty trygonometryczne przez nie oznaczone nie dawały powodu do
za ść niemiłych dla obu uczonych komis i.

Kraina, w które Anglicy rozpoczęli nowe roboty, była pagórkowata, żyzna i mało
zaludniona, co wielce ułatwiało prace pomiarowe. Nieprzerwana pogoda, niezamącona
na mnie szą chmurką, sprzy ała robotom. Nieprze rzane łąki i pola, urozmaicone niezbyt
rozległymi lasami, wzgórki przydatne do ustawiania celowników trygonometrycznych
— wszystko to w połączeniu z piękną porą pozwalało prowaǳić prace wedle upodobania
w ǳień lub w nocy. Cała okolica oǳnaczała się ǳiwną rozmaitością płodów: roślinność
bogata, kwiecista, nęciła pszczoły, które bądź w ǳiuplach drzewnych, bądź w szczelinach
skał zakładały barcie, wyda ące w obfitości biały wonny miód. Nie brakło i zwierza: żyra-
, gazele, antylopy na rozmaitszych gatunków podchoǳiły czasami, zwłaszcza w nocy,
pod samo obozowisko. Hieny i pomnie sze ǳikie bestie snuły się w gąszczach, a niekiedy
w oddaleniu ukazywały się słonie i nosorożce. Można sobie wystawić, aka to była po-
kusa dla biednego sir Johna Murraya. Wyznać ednak trzeba, że zacny dżentelmen stawił
potężny opór pokusom, a ręka ego, zamiast ulubione strzelby, ściskała wciąż i wytrwale
lunetę astronomiczną.

Za to Mokum wraz ze swoimi ǳikimi współrodakami tym gorliwie za mował się
polowaniem. Można sobie wyobrazić, ak gwałtownie uderzało serce biednego Murraya,
ilekroć dobiegał do ego uszu oddalony huk strzałów myśliwskich. Pomięǳy inną zwie-
rzyną Buszmen ubił parę bawołów, zwanych przez Beszuanów bokolokolo. Straszliwe te
zwierzęta mierzyły od końca pyska do ogona blisko cztery metry, od racicy do szczytu
grzbietowego około dwóch metrów. Ich krępe i muskularne ciała, małe łby, uzbro one
w czarne rozłożyste rogi, czarna sierść wpada ąca w granat i srogie we rzenie nabawiały
trwogą na odważnie szych myśliwców. Z drugie ednak strony polowano na nie zapamię-
tale, gdyż mięso tych zwierząt est naǳwycza smaczne, a Anglicy barǳo byli raǳi z te
odmiany pożywienia: płowa zwierzyna uż im się prze adła. Kra owcy przygotowali mięso
bawołów na podobieństwo pemikanu przyrząǳanego przez Indian północnoamerykań-
skich, który da e się przechowywać przez czas nieograniczony. Europe czycy z za ęciem
przyglądali się tym kucharskim ǳiałaniom, zrazu okazu ąc ednak pewien wstręt. Mięso
bawołów kra ano w długie i cienkie pasy. Po wysuszeniu go na słońcu, ǳicy pakowali e
w wyprawione skóry, a następnie, bĳąc cepami, prawie proszkowali. Robił się więc z tego
proszek mięsny. Proszek ten kłaǳiono w wory skórzane, zalewa ąc roztopionym tłusz-
czem. Kra owcy dodawali nadto trochę roztopionego szpiku i nieco agód, zawiera ących
składnik cukrowy, prawdopodobnie niezgodny z azotową naturą mięsa. Następnie masę
tę gnieciono, ubĳano i formowano z nie roǳa twardych ak kamień placków.

Skoro ukończono przyrząǳanie, Mokum prosił astronomów, ażeby skosztowali te
mieszaniny. Europe czycy ulegli prośbom Buszmena, uważa ącego swó pemikan za po-
trawę narodową. Pierwsze kąski spożyli z wstrętem, lecz wkrótce przyzwyczaili się do
tego puddingu aykańskiego, a z czasem uznali go nawet za wyśmienity. Pokarm ten
w istocie był barǳo pożywny, barǳo stosowny dla potrzeb karawany, rzucone w nie-
znany kra , w którym często się dawał odczuwać brak świeże żywności. Pemikan, da ący
się wygodnie transportować, nieulega ący zepsuciu, a w stosunku małe ob ętości barǳo
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pożywny, był nieocenionym skarbem w pustyni. ǲięki strzelcowi zapas ego doszedł
wkrótce do kilka centnarów, a tak potrzeby spiżarniane karawany były zaspoko one na
dłuższy czas.

W ten sposób upływały dnie. Noce poświęcano częstokroć obserwac om. William
był smutny, myślał wciąż o Zornie i złorzeczył okolicznościom, które w edne chwili
rozerwały ścisły węzeł przy aźni. Brakowało mu Michała, nie miał komu spowiadać się
z uczuć, roǳących się w tych wielkich a ǳikich przestrzeniach. Zatapiał się w rachun-
kach, chronił się pomięǳy cyy z wytrwałością Palandra, aby tylko zabić tęskne goǳiny.
Pułkownik Everest był zawsze ednym i tym samym człowiekiem, zimnym, za ętym na-
miętnie pracami trygonometrycznymi. Co do sir Johna Murraya, to ten szczerze żałował
dawne połowiczne swobody, lecz nie użalał się na to przed nikim.

Czasami ednak los dozwalał ego wielmożności powetować straty swobody. Jeżeli nie
miał czasu uganiać się za płową zwierzyną po okolicznych gąszczach, to znowu zwierzyna
sama podchoǳiła pod obozowisko, akby dla kuszenia zacnego dżentelmena i odrywania
go od prac matematycznych. Wówczas uczony przemieniał się nagle w myśliwca. Toż
napadnięty miał zupełne prawo bronić się przed napastnikami. I w istocie w dniu 
września wdał się w awanturkę z starym nosorożcem, która, ak zaraz się przekonamy,
kosztowała go niemało.

Od nie akiego czasu zwierz ten kręcił się w pobliżu karawany. Był to potężny kawaler,
ma ący około czternastu stóp długości, a przeszło sążeń wysokości. Jego czarna skóra nie
miała tak wyraźnych fałdów, ak u az atyckich współplemieńców. Mokum twierǳił, że
to zwierz barǳo niebezpieczny. W same rzeczy czarne nosorożce są daleko zuchwalsze
i ruchliwsze od asnych i bez zaczepki uderza ą na luǳi i zwierzęta.

We wspomnianym dniu sir John Murray w towarzystwie Mokuma udał się na roz-
poznanie stanowiska odległego o sześć mil od stac i, gǳie pułkownik postanowił założyć
nowy celownik pomiarowy. Jakby w przeczuciu sir John zabrał ze sobą, zamiast zwy-
kłe dubeltówki, sztucer. Jakkolwiek od dwóch dni nie wiǳiano nosorożca, wszelako sir
John nie chciał źle uzbro ony zapuszczać się w nieznaną krainę. Mokum i ego towarzy-
sze ścigali wprawǳie gruboskóra, ale go nie dogonili, a można było łatwo przypuścić, że
olbrzymi zwierz nie porzucił swych zamiarów.

Sir John Murray nie pożałował swe przezorności. Przybył ze swym towarzyszem
bez na mnie szego wypadku na wierzchołek wzgórza, gdy nagle u stóp ego na krawęǳi
lasku ukazał się nosorożec. Nigdy eszcze lord nie wiǳiał tak blisko potwornego zwie-
rza. W istocie, był on straszliwy. Maleńkie ego oczka iskrzyły się. Wstrząsał nozdrzami,
ponad którymi wznosiły się eden za drugim dwa rogi, prawie równe wielkości, dłu-
gie blisko po dwie stopy i silnie osaǳone w chrząstkowate masie nozdrzy. Broń nader
niebezpieczna.

Buszmen pierwszy dostrzegł nosorożca przytulonego do krzewu mastyksowego⁷⁶.
— Milorǳie — rzekł do niego — fortuna sprzy a wasze wielmożności: oto noso-

rożec.
— Nosorożec! — zawołał John z iskrzącym okiem.
— Tak, sir Johnie — odpowieǳiał Mokum. — Jest to, ak pan wiǳisz, wspaniałe

zwierzę, które, ak mi się zda e, ma ochotę przeciąć nam odwrót. Nie po mu ę, dlaczego
to stworzenie roślinożerne zawzięło się na nas, lecz koniec końców trzeba e stąd wyprzeć.

— Czy może się wedrzeć tuta do nas? — zapytał Murray.
— Nie ma obawy. Pochyłość zanadto spaǳista dla ego krótkich a grubych kończyn,

więc bęǳie czekał na nas.
— Niech więc czeka, a skoro zbadamy naszą stac ę pomiarową, postaramy się wyprosić

stąd niewygodnego sąsiada.
Sir John Murray z Buszmenem poczęli prowaǳić dale przerwane chwilowo badanie.

Z drobiazgową dokładnością obe rzeli wzgórek, wybrali punkt do postawienia znaku try-
gonometrycznego, upatrzyli ze szczytu dwa inne wzniesienia, mogące posłużyć za punkty

⁷⁶mastyksowy krzew — pistac a kleista (lentyszek), gatunek drzewa wyǳiela ący pachnącą żywicę zwaną ma-
styksem, używaną ako środek higieny i w lecznictwie; występu e w basenie M. Śróǳiemnego i w Az i Zach.
[przypis edytorski]
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wytyczne nowego tró kąta, a po ukończeniu wreszcie tych robót, sir John Murray, zwró-
ciwszy się do Buszmena, zapytał:

— No i cóż, czy możemy wziąć się do nosorożca?
— Jestem na usługi wasze dosto ności — odpowieǳiał Mokum.
— A czy gruboskóry oczeku e nas?
— Ani się ruszył z mie sca.
— A więc ze dźmy ku niemu, a akkolwiek zwierz to potężny, estem pewny, że kula

mego sztucera powali go od razu.
— Jedna kula! — wykrzyknął strzelec. — Wasza dosto ność, ak uważam, ma błędne

wyobrażenie o nosorożcu. Zwierz to arcytwardy i nie wiǳiano eszcze, ażeby padł od
edne kuli, chociażby na silnie wymierzone .

— Ba — rzekł sir John — bo też nie strzelano do niego eksplodu ącym stożkowym
pociskiem.

— Stożkowy czy okrągły, na edno wychoǳi: nigdy pierwsza kula nie zwali nosorożca.
— Ech, mó drogi — zawołał Anglik zadraśnięty w miłości własne myśliwca — a

ci pokażę, co może broń Europe czyka.
I mówiąc to, odwiódł kurek i zamierzał wystrzelić z odległości, która mu się wydawała

wystarcza ąca.
— Jeszcze słówko — zawołał Buszmen nieco dotknięty, powstrzymu ąc Anglika. —

Czy wasza dosto ność nie raczyłaby się ze mną założyć?
— Dlaczegóżby nie, zacny mó myśliwcze?
— Nie estem bogaty, lecz z chęcią zaryzyku ę funt szterling przeciwko pierwsze kuli.
— Trzymam — odparł sir John. — A więc otrzymasz funta, eżeli nosorożec nie

padnie od pierwszego strzału.
— Zgoda! — zawołał Mokum.
— Zgoda!
Dwa myśliwi spuścili się z północnego stoku wzgórza i zatrzymali się o dwieście

kroków od nosorożca. Zwierz pozostał wciąż bez ruchu, a przedstawiał swe cielsko tak
korzystnie strzelcowi, że sir John mógł ak na swobodnie wybierać mie sce do zadania
śmiertelne rany. Anglik tak był pewny strzału, że wymierzywszy sztucer, odwrócił głowę
do Mokuma i zapytał:

— A może chcesz się cofnąć? Jeszcze czas… No cóż?…
— Trzymam zakład — odpowieǳiał Buszmen.
Nosorożec stał spoko nie ak głaz. Sir John wybrał mie sce, które mu się zdawało

na pewnie sze do zadania śmiertelne rany. Zdecydował się ugoǳić w nozdrze, a pod-
niecony miłością własną, mierzył z naǳwycza ną starannością, które z pomocą przy ść
miała wyborna broń.

Rozległ się wystrzał, lecz kula zamiast ugoǳić w ciało roztrzaskała koniec rogu.
Zwierz zdawał się nie czuć strzału.

— Tego strzału nie bęǳiemy liczyć, wasza dosto ność nie ugoǳiłeś w ciało — zawołał
strzelec.

— Czy tak? — odrzekł Murray, nieco obrażony. — Przeciwnie, mó strzelcze, strzał
się liczy. Przegrałem funta, ale trzymam dale : dwa funty lub kwita.

— Jak się wasze dosto ności podoba, ale szkoda pienięǳy, bo pan przegrasz.
Anglik barǳo starannie nabił sztucer, wymierzył celnie pod łopatkę i wypalił, lecz

kula ugoǳiła w mie sce, gǳie skóra akby rogowata zachoǳi edna na drugą. Pocisk
odbił się akby od żelazne tarczy i upadł na ziemię. Nosorożec posunął się i cofnął o kilka
kroków.

— Dwa funty — liczył Mokum.
— Czy trzymasz zakład dale ?
— Z na większą chęcią.
Tym razem sir John, czu ąc, że nim owłada gniew, całą siłą starał się zapanować nad

sobą i wymierzył w samo czoło. Kula uderzyła w wybrane mie sce, lecz odbiła się od
twarde czaszki i upadła bez skutku.

— Cztery funty — zawołał Mokum z nieta oną radością.
— I eszcze cztery! — zawołał sir John zdesperowany.
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Pocisk trafił w biodro, ale nosorożec zamiast lec trupem rzucił się ak szalony naprzód
i począł z wściekłością druzgotać krzewy napotykane na droǳe.

— Zda e mi się, że nosorożec eszcze cokolwiek się porusza — rzekł z udaną prostotą
Buszmen.

Sir John tracił prawie zmysły od gniewu. Osiem funtów, które był uż winien strzel-
cowi, zaryzykował na piątą kulę — przegrał i eszcze raz podwoił stawkę. Dopiero szósta
kula ugoǳiła w serce, a zwierz upadł, ażeby się więce nie podnieść.

Jego dosto ność wydała okrzyk zwycięski. Chybione strzały, zakład chwilowo poszły
w niepamięć: zabił przecież nosorożca. Ale było to zwierzę arcydrogie.

Trzyǳieści dwa funty szterlingi, to est osiemset anków. Sir John odliczył e na-
tychmiast, a Mokum ze zwykłą zimną krwią zgarnął do kieszeni.
.  
W końcu miesiąca września astronomowie posunęli się o eden stopień dale ku północy.
Część południka zmierzona dotąd za pomocą trzyǳiestu dwóch tró kątów obe mowała
cztery stopnie, ǳieła więc dokonano w połowie. Trze uczeni, pracu ąc z niezwykłym
wytężeniem, doznawali czasami tak wielkiego utruǳenia, że przerywali robotę na kilka
dni. Przyczyniały się do tego naǳwycza duszące upały. Wiadomo, że wrzesień odpowiada
kwietniowi na półkuli północne , na które pod tym samym stopniem szerokości leży
Sahara i górny Egipt. W goǳinach przypołudniowych niepodobna było pracować, pomiar
więc przedłużał się, co wielce niepokoiło Buszmena z następu ących powodów.

Na północ wymierzanego obecnie południka, o akie sto mil angielskich od ostatnie
stac i za mowane przez astronomów, mierzony łuk przecina osobliwszą okolicę, w ęzy-
ku kra owców zwaną Karru, podobną do pustyni rozciąga ące się u stóp gór Roggeveld
w Kolonii Przylądkowe . Okolica rzeczona w czasie pory dżdżyste nosi znamiona na uro-
ǳa nie sze ziemi. Po kilku dniach deszczu ziemia pokrywa się prześliczną zielonością,
różnobarwne kwiaty wǳięczą się obficie dokoła, rośliny w barǳo krótkim czasie roz-
rasta ą się, a ak okiem sięgnąć wszęǳie bu ne pastwiska, obfite potoki zrasza ą ziemię.
Stada antylop spuszcza ą się z gór i obe mu ą w posiadanie te zaimprowizowane łąki. Lecz
cudowne ǳiałanie przyrody trwa krótko. Po miesiącu, a na wyże po sześciu tygodniach,
palące promienie słońca wypĳa ą wszelką wilgoć, zamienia ąc ą w pary i mgły. Stward-
niała ziemia nie est w stanie utrzymać roślinności. Wszystko więdnie i usycha. Zwierz
uchoǳi w uroǳa nie sze okolice, a w mie sce bogate i żyzne okolicy zastępu e głucha
pustynia.

Taką to ziemię miała przebywać wyprawa angielska przed osiągnięciem prawǳiwe
pustyni, graniczące z eziorem Ngami. Łatwo po ąć, dlaczego Buszmen pragnął prze-
być tę okolicę zanim susza zniweczy wszelkie żywotne źródła. Swo e zdanie przedłożył
pułkownikowi, który zrozumiał doniosłość uwag strzelca i przyrzekł, o ile można, po-
spieszać z robotami. Ale pośpiech ten nie powinien był szkoǳić dokładności pomiaru.
Obliczanie kątów nie est łatwe i nie zawsze da się wykonywać. Praca ta wymaga piękne
pogody. Pomimo nalegania Mokuma, roboty nie szły tak śpiesznie ak należało i my-
śliwiec był pewny, że zanim zostaną ukończone, chwilowa żyzność krainy Karru zniknie
pod ǳiałaniem ognistych promieni słońca.

Tró kątowanie odbywało się na granicy te ziemi. Astronomowie mieli eszcze spo-
sobność poǳiwiania cudowne żyzności krainy, ku które się zbliżali. Nigdy eszcze nie
oglądali tak bu ne wegetac i łąkowe . Pomimo palących upałów liczne strumienie roz-
szerzały dokoła przy emny chłód. Nieprzeliczone stada zwierzyny zna dowały tu obfitą
paszę. Mie scami zielone ga e urozmaicały okolicę, nada ąc e podobieństwo do angiel-
skiego parku.

Pułkownik Everest nie zachwycał się pięknością przyrody, ale za to sir John Murray,
a nade wszystko William Emery, uczuli żywo wǳięk poetyczne okolicy, rozciąga ące
się przed ich okiem. William tym silnie uczuwał teraz brak przy aciela, Michała Zorna,
z którym w podobnych razach poǳielał doznawane wrażenia. O akżeby teraz mile im
schoǳił czas wolny od pracy, na poǳiwianiu przecudnych wǳięków przyrody.

Karawana posuwała się naprzód wśród te czarowne krainy. Niezliczone stada ptac- Natura
twa śpiewem i lotem ożywiały łąki i ga e. Myśliwi odǳiału nie tracili daremnie czasu,
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bĳąc wielkie korany, podobne do dropiów, a zamieszku ące licznie południową Ay-
kę, lub „grubogłowy”, ma ące delikatne i wytworne mięso. Inne eszcze ptaki zwracały
uwagę Europe czyków, chociaż nie ze względów gastronomicznych. Nad brzegami stru-
mieni, ponad licznymi potokami większe ptaki upęǳały się za żarłocznymi wronami,
które im wypĳały a a, składane w nadbrzeżnych piaskach. Błękitne żurawie z białą szy ą,
szkarłatne czerwonaki, przechaǳa ące się ak ogniste duchy pomięǳy zaroślami; czaple,
kszyki, bekasy i kalasy przysiada ące na grzbietach bawołów rozciągniętych na murawie;
siewki, ibisy egipskie, pelikany maszeru ące szeregami ak wo sko — wszystko to oży-
wiało nadobną krainę, które eszcze tylko brakowało człowieka. Ze wszystkich ednak
mieszkańców skrzydlatych, na barǳie za mowały oka zmyślne „tkaczyki”, których zielo-
ne gniazdka, niby olbrzymie gruszki, zwieszały się z gałązek wierzb płaczących. William
wziął e zrazu za płód roślinny. Jakże się zaǳiwił, zerwawszy parę i znalazłszy wewnątrz
zielone powłoki pisklęta. A ednak niezawodnie wzruszyłby ramionami z politowaniem,
gdyby był wyczytał w opisach którego z starożytnych podróżników, że w Ayce zna du ą
się drzewa, których owoc wyda e żywe ptaki.

Karru więc przedstawiało w obecne chwili ba ecznie żyzną krainę, eldorado⁷⁷ paszy
dla przeżuwaczy. Gnu o spiczastych kopytach, kaamy⁷⁸, o których Harris⁷⁹ twierǳił, że
się składa ą z tró kątów, łosie, kozice, gazele, przesuwały się licznymi stadami. Co za roz-
maitość zwierzyny, aka nęcąca pokusa dla zapalonego myśliwca. Nie mógł e się oprzeć
sir John Murray i uzyskawszy dwudniowy urlop od pułkownika Everesta, udał się na-
tychmiast na polowanie wraz z Buszmenem, a William Emery przyłączył się do nich ako
amator. Ileż tu pomyślnych strzałów przybyło do księgi myśliwskie zacnego dżentelme-
na, ileż trofeów myśliwskich zdobył dla przyozdobienia swego zamku w górach szkoc-
kich! W tych dwóch rozkosznych dniach polowania wywietrzały mu zupełnie z głowy
triangulac e, południki, zenity i wszystkie tym podobne nudne za ęcia. ǲierżąc strzelbę
silną i pewną dłonią, zapominał, że wczora eszcze trzymał ą na lunecie południkowe .
Oko znużone widokiem gwiazd szukało wytchnienia, spoczywa ąc na celu sztucera lub
dubeltówki, ścigało miga ącą sążnistymi susami antylopę, zamiast wpatrywać się w le-
niwie przesuwa ącą się gwiazdę stałą trzynaste wielkości. W ciągu tych dwóch dni sir
John Murray przemienił się w tak zapalonego myśliwca, tak głęboko pogrzebał nudnego
astronoma, iż zachoǳiła obawa, że może ten pedant uż nigdy więce się nie ukaże.

Jednak podczas tych rozkosznych dni poświęconych łowiectwu zaszło pewne wcale
niespoǳiane zdarzenie, które mocno zaniepokoiło Mokuma. Wypadek ten usprawiedli-
wiał ego niecierpliwość, z aką przynaglał pułkownika do przyspieszenia robót.

W dniu  paźǳiernika, drugim właśnie namiętnych łowów Murraya, dano znać Mo-
kumowi, że w odległości dwóch mil angielskich na prawo od obozowiska wytropiono
stadko pięknych antylop. O zwierzęta te nie było trudno, lecz właśnie owo stado złożone
było z antylop z roǳa u Oryx, barǳo trudnych do pode ścia, a z tego powodu ponętnych
dla myśliwców aykańskich, którzy ubicie ich uważa ą za wielki tryumf łowiecki.

Buszmen natychmiast zawiadomił o tym sir Johna i nalegał nań silnie, aby korzystał
z nadarza ące się a tak rzadkie sposobności. Powieǳiał mu przy tym, że antylopa oryks
ma naǳwycza nie szybki bieg i rączością prześciga na lepsze konie; że sławny myśliwiec
Cumming, który całe życie spęǳił na łowach, polu ąc w krainie Namaka⁸⁰ na antylopy,
pomimo używania na rośle szych i na szybszych koni, zdołał upolować zaledwie cztery.

Opowiadanie to podniecało Murraya do na wyższego stopnia; oświadczył więc, że
natychmiast uda się na ściganie oryksów. Nie czeka ąc na Mokuma, dosiadł na szybszego
konia, wybrał na lepsze psy i wyprzeǳiwszy Buszmena, puścił się ku zaroślom, w których
dostrzeżono antylopy.

Mokum wkrótce go dopęǳił. Po półgoǳinne eźǳie zatrzymali się obydwa za kępą
drzew. Buszmen wskazał Anglikowi grupę zwierząt pasących się pod wiatr o kilkaset

⁷⁷eldorado — wymarzona, dostatnia kraina; od nazwy Eldorado: kra u złota, legendarne krainy w Ameryce,
w które istnienie wierzono w XVI w. [przypis edytorski]

⁷⁸kaama — właśc. bawolec krowi, duży przeżuwacz z Ayki Śr. i Płd. o rogach w kształcie liry. [przypis
edytorski]

⁷⁹Harris, William Cornwallis (–) — bryt. inżynier, odkrywca i myśliwy, autor m.in. Portraits of the
Game and Wild Animals of Southern Africa (). [przypis edytorski]

⁸⁰kraina Namaka — ǳiś: Namaqualand, kraina geogr. rozciąga ąca się wzdłuż atlantyckiego wybrzeża RPA
i Namibii. [przypis edytorski]
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kroków. Nie dostrzegły eszcze myśliwych i bez obawy pasły się na bu ne łące. Jedno
wszakże stało akby na czatach, na co Aykanin zwrócił uwagę sir Johna.

— To czata — szepnął. — Stary samiec, czuwa ący nad bezpieczeństwem stada.
W razie dostrzeżenia czegoś wyda świst, a natychmiast stado pierzchnie z niezmierną
szybkością. Należy go więc ubić z takie odległości, ażeby od celnego strzału padł na
mie scu.

Anglik odpowieǳiał skinieniem i podsuwał się z wolna, ażeby za ąć ak na dogod-
nie sze stanowiska. Oryksy nie przestawały skubać trawy. Samiec naczelnik, do którego
zapewne dobiegła z wiatrem akaś pode rzana woń, podniósł głowę do góry i zaczął okazy-
wać pewien niepokó , ale myśliwi, zbyt oddaleni od niego, nie mogli strzelać. O szczuciu
psami na tak rozległe równinie nie można było ani marzyć. Jedynie tylko zbliżenie się
stada ku zaroślom, w których kryli się strzelcy, dozwoliłoby wybrać i powalić po edne
sztuce.

Przypadek zdawał się sprzy ać myśliwcom. Stado pod przewodnictwem starego sam-
ca z wolna posuwało się ku kępie drzew ukrywa ących zasaǳkę. Antylopy bez wątpienia
czuły się bezpieczne na otwarte równinie. Skoro Mokum nabrał pewności, że stado przy-
bliża się, zsiadł z konia i dał znak Anglikowi, aby uczynił to samo. Konie przywiązano
do pni sykomor. Buszmen zawiązał im oczy i pokrył głowy derkami, dla zapewnienia ich
milczenia i nieruchomości, po czym, trzyma ąc psy u nogi, obydwa zaczęli się z wiel-
ką przezornością podsuwać zachoǳącym daleko w pole klinem lasu, którego ostatnie
drzewa nie były dale ak trzysta kroków odległe od antylop. Tam przypadli, akby na
zasaǳce, oczeku ąc z odwieǳioną bronią przy azne chwili do strzału.

Z tego mie sca można było doskonale obserwować stado i poǳiwiać wytworną bu-
dowę zwierząt. Samce mało się różniły od samic, które ǳiwną igraszką przyrody były,
co się rzadko pomięǳy zwierzętami zdarza, daleko lepie uzbro one: rogi ich wysmukłe,
łukiem w tył zagięte, zwężały się regularnie ku końcowi. Trudno znaleźć zwierzę, które by
wǳiękiem postaci przewyższało oryksy. Żadne nie posiada pstrokacizny czarne tak re-
gularnie porozkładane na płowe sierści. Pęk włosów zwiesza się im spod gardła, grzywa
eży się równo, a bu ny ogon spływa ku same ziemi.

Tymczasem stado, złożone z dwuǳiestu kilku antylop, zbliżyło się ku zaroślom i za-
częło paść spoko nie. Samiec widocznie chciał skłonić e do opuszczenia otwarte równiny.
Obchoǳił wysokie trawy, pośród których zna dowało się stado, i na wzór psa owczarskie-
go spęǳał rozpierzchnięte antylopy w edną gromadkę. Ale znać nie miały one ochoty
uczynić zadość woli swego przewodnika i opuszczać bu ne łąki: opierały się, wymykały,
skacząc, i powracały paść się nieco dale .

Te ich manewry zǳiwiły Buszmena, zwrócił na nie uwagę sir Johna, nie umie ąc
ednak wytłumaczyć ani uporu starego samca, ani powodu, dla akiego usiłował stadko
wprowaǳić w gąszcz.

Postępowanie to powtarzało się ciągle bez zmiany. Anglik niecierpliwił się, ściska ąc
zamek swo ego sztucera. To chciał strzelać, to wysunąć się naprzód. Mokum z trudnością
go powstrzymywał. Goǳina uż upłynęła i nie można było przewiǳieć, ak długo eszcze
potrwa ą manewry, gdy eden z psów Anglika, tak niecierpliwy ak ego pan, zaszczekał
przeraźliwie i puścił się ak strzała ku antylopom.

Roz ątrzony Buszmen chętnie posłałby za nim kulę, lecz stado uciekało uż z nie-
wypowieǳianą szybkością, a sir John przekonał się teraz, że na prędszy koń nie byłby
w stanie doścignąć oryksów. Wkrótce wydawały się uż czarnymi punkcikami skaczący-
mi mięǳy wysokimi trawami.

Jednak ku wielkiemu zǳiwieniu Buszmena stary samiec nie dał im znaku do uciecz-
ki. Wbrew zwycza owi tego roǳa u zwierząt, pozostał na dotychczasowym stanowisku,
nie myśląc wcale pospieszać za swoim stadem. Starał się nawet ukryć w trawie, akby
zamierza ąc dostać się do lasu.

— Rzecz arcyciekawa — odezwał się Mokum — czego chce ten stary oryks. Ruchy
ego są szczególnie sze. Czyżby był ranny lub barǳo stary, że nie ucieka?

— Dowiemy się wkrótce — odpowieǳiał Murray, puszcza ąc się ku antylopie z bronią
gotową do strzału.

W miarę zbliżania się myśliwca kozioł coraz barǳie poczynał przypadać do ziemi.
Wkrótce widać uż było tylko zakrzywione rogi, wysta ące wysoko nad trawą. Nie starał się
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uchoǳić, ale tylko ukryć, mógł więc sir John łatwo zbliżyć się do osobliwego zwierzęcia.
Z odległości stu kroków posłał mu kulę. Musiała utkwić w głowie, bo wzniesione dotąd
rogi opadły w trawę.

Sir John z Mokumem przypadli do oryksa. Buszmen trzymał w pogotowiu nóż my-
śliwski, aby go przeszyć, gdyby żył eszcze.

Ostrożność ednak była zbyteczna. Oryks nie żył i był do tego stopnia martwy, że
skoro go sir John u ął za rogi, zwiesiła się obdarta skóra, w środku które nie było ani
mięsa, ani kości.

— Na świętego Patryka! — zawołał — Nic mi się podobnego w życiu nie wydarzyło!
— Wymówił to tak komicznym tonem, że każdy oprócz Buszmena, byłby wybuchnął
śmiechem.

Ale Mokum wcale się nie śmiał. Zaciśnięte usta, zmarszczone brwi i zaiskrzone oczy
asno okazywały, że go owładnął niepokó . Założył ręce i począł oglądać się na wszystkie
strony.

Nagle akiś przedmiot zwrócił ego uwagę. Był to skórzany woreczek, wyszywany
w czerwone wzory. Buszmen podniósł go i zaczął uważnie oglądać.

— Co to est? — zagadnął sir John.
— To — odrzekł Mokum — est woreczek Makolola.
— A skądże on się tu wziął?
— Właściciel ego zgubił go widocznie, ucieka ąc szybko.
— A więc ten Makololo?…
— Sieǳiał w skórze oryksa i do niego to pan strzelałeś.
Sir John nie miał eszcze czasu do okazania swego zǳiwienia, gdy Mokum dostrzegł

akieś poruszenie w wysokie trawie. Złożył się szybko i wypalił. Obydwa popęǳili ku
pode rzanemu przedmiotowi, ale mie sce było próżne, tylko wydeptane trawy okazywały,
że przeszła tamtędy ży ąca istota. Makololo zniknął, trzeba było zrezygnować ze ścigania
za nim po nieprze rzanym stepie, rozciąga ącym się aż do granic widnokręgu.

Myśliwi powrócili mocno zaniepoko eni tym wypadkiem i nie bez słuszności. Spo-
tkanie Makolola przy kamienne piramiǳie na wzgórzu, a obecnie ego powtórne po-
awienie się w skórze oryksa dowoǳiło, że kra owiec uporczywie śleǳił przebywa ący
pustynię odǳiał pułkownika Everesta. Nie bez powodu ǳiki należący do łupieżczego
plemienia Makololów szpiegował Europe czyków i ich eskortę. A im dale zapuszczali
się oni na północ, tym barǳie wzrastało niebezpieczeństwo napadu przez tych rabusiów
pustyni.

Sir John Murray i Mokum powrócili do obozu, a zawieǳiona ego dosto ność nie
mogła się wstrzymać, ażeby nie szepnąć Williamowi Emery:

— Doprawdy, mó kochany Williamie, że to uż potrzeba mo ego szczęścia, aby
pierwszy oryks, do którego strzeliłem, uż nie żył, zanim go ugoǳiła mo a kula.
.  
Buszmen po polowaniu na oryksy miał długą rozprawę z pułkownikiem. Zdaniem Mo-
kuma, opartym na doświadczeniu, mały odǳiał był tropiony i szpiegowany, a więc zagro-
żony. Jeżeli go dotąd nie napadli, to tylko dlatego, że im było daleko dogodnie zwabić
Europe czyków dale na północ, w okolicę, w które krążyły głównie ich drapieżne hordy.
Czy wobec takiego niebezpieczeństwa należało wrócić się i przerwać pomiary, prowaǳo-
ne dotąd tak znakomicie? Czyż zwalczywszy przeszkody natury, mieli ustąpić luǳiom?
Czyż kra owcy mogli przeszkoǳić uczonym angielskim w dokonaniu ich zadania nauko-
wego? Były to naǳwycza ważne pytania, które należało rozwiązać.

Pułkownik prosił Buszmena, ażeby mu powieǳiał wszystko, cokolwiek było mu wia-
dome o Makololach, i oto treść tego, co mu strzelec opowieǳiał szeroko.

Makololowie należą do wielkiego plemienia Beszuanów, które rozciąga się aż ku rów-
nikowi. W r.  Dawid Livingstone podczas swo e pierwsze podróży w porzecze Za-
mbezi przy mowany był w Seszeke, zwykłe rezydenc i Sebituana⁸¹, naówczas na potęż-
nie szego naczelnika Makololów. Kra owiec ten był straszliwym wo ownikiem, który w r.

⁸¹Sebituane a. Sebetwane (ok. –) – wóǳ aykański, założyciel i król potężnego ludu Makololów w ob.
płd.-zach. Zambii. [przypis edytorski]
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 zagroził granicom Kolonii Przylądkowe . Sebituan, obdarzony znakomitą inteligen-
c ą, potrafił z wolna opanować na wyższą właǳę nad rozproszonymi plemionami Ayki
Środkowe i stworzyć z nich hordę potężną, a panowania nader chciwą. W r. , to est
przed rokiem, ten naczelnik kra owców umarł na ręku Livingstone’a, a po nim nastąpił
ego syn Sekeletu⁸².

Sekeletu zrazu okazywał nader żywą sympatię Europe czykom przybywa ącym nad
brzegi Zambezi. Livingstone szczególnie mu się podobał, ale sposób postępowania króla
aykańskiego zmienił się po od eźǳie wielkiego podróżnika. Nie tylko cuǳoziemcom,
ale i kra owcom dokuczał Sekeletu wraz z swoimi hordami. Po gnębieniu nastąpiły napady
i rabunki, odbywa ące się na wielką skalę. Makololowie snuli się nieustannie, mianowicie
też w krainie leżące pomięǳy eziorem Ngami a górnym biegiem Zambezi. Było więc
barǳo niebezpieczne zapuszczać się w te okolice nieliczne karawanie, zwłaszcza też, że ą
od dawna uporczywie śleǳono. Należało więc spoǳiewać się lada ǳień napadu ǳikich
hord.

Te treści raport zdał Buszmen Everestowi. Dodał, iż uważa za święty obowiązek
przedstawić mu zupełną prawdę. Co do siebie samego, zapewnił, że wypełni wszelkie
rozkazy pułkownika i uda się za nim, eżeli poprowaǳi karawanę ku północy.

Pułkownik odbył naradę z sir Johnem i Williamem, które wynikiem było posta-
nowienie, ażeby cokolwiek by za ść mogło, prowaǳić wciąż roboty. Blisko pięć ósmych
łuku było dotąd zmierzonych, uważali więc za święty obowiązek dokończyć rozpoczęte
ǳieło. Anglicy sami sobie i o czyźnie swe winni byli wytrwać do końca.

Po zapadnięciu te uchwały rozpoczęto na nowo tró kątowanie. W dniu  paźǳier-
nika komis a przecięła prostopadle Zwrotnik Koziorożca, a w sześć dni późnie , po ob-
liczeniu czterǳiestego trzeciego tró kąta i zd ęciu wysokości zenitalne , stwierǳono, że
pomierzenie dotychczasowe łuku powiększyło się o eden stopień.

Przez cały listopad prowaǳono gorliwie roboty, nie napotyka ąc żadne przeszko-
dy naturalne . Kra ten est piękny, a tak szczęśliwie położony, że na całe przestrzeni
nie zna dowały się większe rzeki do przebywania. Astronomowie mogli pracować łatwo
i szybko. Mokum, czuwa ący bez przerwy, starannie przepatrywał okolicę na przoǳie
i po bokach karawany i nie pozwalał strzelcom od nie się oddalać. Dotąd żadne niebez-
pieczeństwo nie zdawało się zagrażać karawanie i nic nie usprawiedliwiało obaw Buszme-
na. W ciągu listopada nie po awiły się nigǳie hordy Makololów, ani nie natrafiono na
ślady kra owca, który począwszy od piramidy w spalonym lesie tak uporczywie szedł za
karawaną.

A ednak, pomimo że niebezpieczeństwo zdawało się przemĳać, Mokum dostrzegł
kilkakrotnie pomięǳy dowoǳonymi przez siebie Boch esmanami pewne wahanie się. Nie
można było ukryć przed nimi wypadków zaszłych w spalonym lesie i podczas polowania na
oryksy. Oczekiwali nieuniknionych spotkań z Makololami, a dwa te plemiona są sobie
wrogie i nieprze ednane. Zwyciężony nie może się spoǳiewać na mnie sze litości od
zwycięzcy. Szczupła liczba Boch esmanów, zmnie szona eszcze do połowy po rozǳieleniu
się karawany, doznawała usprawiedliwione obawy. Boch esmanowie, oddaleni o trzysta
mil angielskich od Oraǌe, mieli eszcze posunąć się o dwieście mil dale na północ; to im
dawało wiele do myślenia. Wprawǳie przed zaciągnięciem Mokum nie ukrywał przed
nimi ani trudów, ani odległości wyprawy, a luǳie ci nie lękali się wcale, lecz odkąd
z trudami poczęło łączyć się niebezpieczeństwo spotkania się z śmiertelnymi wrogami,
zmieniło się ich usposobienie. Zaczęli szemrać, wyrzekać i okazywać złą wolę. Mokum
udawał wprawǳie, iż tego wszystkiego nie wiǳi, lecz niepokoił się barǳo o los wyprawy.

Wypadek zaszły w dniu  grudnia podniecił eszcze złe usposobienie zabobonnych
Boch esmanów i wywołał pomięǳy nimi pewien roǳa buntu przeciw zwierzchnikom.

Niebo dotąd cudnie pogodne zachmurzyło się. Pod wpływem upałów poǳwrotniko-
wych powietrze przesycone parą wskazywało wysokie napięcie elektryczne. Można było
na pewno zapowieǳieć burzę, która w tute szym klimacie prawie zawsze wybucha z nie-
wypowieǳianą gwałtownością.

W same rzeczy zaraz z rana niebo pokryło się ciemnymi chmurami, z których mete-
orolog z łatwością przepowieǳiałby burzę. Były to chmury kłębiaste, bałwanowate, akby

⁸²Sekeletu (ok. –) — król Makololów (od ok. ) w ob. zach. Zambii. [przypis edytorski]
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ułożone z nastroszone bawełny, ciemnosine z żółtawym odcieniem. Słońce pobladło, ci-
sza zapanowała w powietrzu. Nagłe od wczora spadanie barometru nagle zatrzymało się.
Ani eden listek nie zadrżał w te ciężkie atmosferze.

Astronomowie zbadali stan nieba, lecz nie uważali za potrzebne przerywać robót.
W te chwili William Emery z dwoma ma tkami i czterema kra owcami zna dował się
o dwie mile angielskie na wschód od południka, w celu ustawienia celownika trygono-
metrycznego. Za mował się właśnie tą pracą, gdy nagle pod wpływem silnego zimnego
prądu, zgęszczona para dała początek rozwinięciu się z awisk elektrycznych. Gwałtowny
grad zaczął padać obficie. Połączyło się z tym nader rzadkie z awisko, gdyż każda kul-
ka gradu świeciła mocno, ak gdyby padały krople roztopionego cynku. Każde uderzenie
gradowe bryłki wywoływało z ziemi iskrę, a ze wszystkich okuć wozów wylatywały snopy
światła.

Wkrótce ob ętość brył gradowych zwiększyła się. Padał akby deszcz kamienny, na
który wystawiać się nie można było bez niebezpieczeństwa. Podobny grad padał podczas
pobytu Livingstone’a w Kolobengu; pogruchotał szyby w domu misy nym, pozabĳał
konie i mnóstwo antylop zaskoczonych w polu. William natychmiast przerwał robotę,
zwołał luǳi, rozkazawszy im schronić się pod wozy, sto ące u stóp wzgórza, ale zaled-
wie opuścili szczyt pagórka, gdy olśniewa ące błyskawice z przeraża ącym hukiem gromu
rozdarły powietrze.

William padł. Ma tkowie, zrazu olśnieni blaskiem, rzucili się ku niemu. Na szczęście
młoǳieniec uszedł śmierci. ǲiwnym a prawie niewytłumaczonym zdarzeniem, akie
czasami po awia ą się przy uderzeniu gromu, fluid elektryczny ześliznął się, że tak powie-
my, po ciele Emery’ego; ale śladu prze ścia dowoǳiły stopione końce cyrkla, który miał
w ręku.

Podniesiony przez ma tków, szybko przyszedł do siebie. Lecz nie tylko on był ofiarą
piorunu. Pod tyką umieszczoną na szczycie wzgórza dwóch kra owców leżało bez życia
w odległości dwuǳiestu kroków eden od drugiego. Jednego grom poszarpał i spalił pra-
wie na węgiel, drugi, ugoǳony w czaszkę, zdawał się być nienaruszony, niemnie przecież
nie żył.

Tak więc trzech luǳi: Williama Emery’ego i dwóch kra owców ugoǳił grom roz-
ǳielony na trzy iskry. Z awisko rzadkie, lecz kilkakrotnie obserwowane, rozǳielenia się
iskry piorunowe na trzy części pod kątem znacznie rozwartym.

Boch esmanowie, przerażeni śmiercią swych współrodaków, zaczęli uciekać, nie zwa-
ża ąc wcale na wołania ma tków, którzy ich usiłowali zatrzymać, ani też bacząc na to, że
szybkim biegiem mogą wzruszyć powietrze i przyciągnąć piorun. Umykali z ogromna
szybkością ku obozowi. Dwa marynarze zanieśli Williama na wóz i złożyli obok niego
ciała dwóch zabitych, a wreszcie sami tam się schronili. Obydwa otrzymali mocne kon-
tuz e od spada ących brył gradu, pada ącego ak deszcz kamienny. Przez trzy kwadranse
trwała szalona burza, po czym zaczęła łagodnieć. Grad ustał, a schronieni mogli się puścić
w drogę.

Wiadomość o śmierci kra owców wyprzeǳiła przybywa ących. Wywarła ona okrop-
ne wrażenie na Boch esmanach, którzy i tak uż od dawna z nieufnością przyglądali się
pracom Europe czyków, zupełnie dla nich niepo ętym. Zaczęli się naraǳać, a kilka na -
barǳie zdemoralizowanych oświadczyło stanowczo, że krokiem dale nie ruszą. Był to
początek buntu mogącego przybrać groźne rozmiary. Mokum zaledwie zdołał użyciem
całego swego wpływu powstrzymać wybuch. Pułkownik wziął żywy uǳiał w uspoko e-
niu tych biedaków i przyrzekł im powiększyć płacę dla nakłonienia, aby zostali w służbie.
Zgoǳono się nie bez trudności, długo opierali się i o mało nie zostało zagrożone dalsze
prowaǳenie robót. W same rzeczy cóż by poczęli członkowie komis i pośród pustyni,
z dala od osad luǳkich, nie ma ąc ani eskorty, ani woźniców? W końcu ednak udało się
nawiązać stosunki, a po pogrzebie dwóch zabitych odǳiał wyruszył naprzód ku wzgórzu,
na którym zaszedł straszny wypadek.

William Emery po kilku dniach zaledwie oǳyskał siły po doznanym wstrząśnie-
niu: ręka, w które trzymał cyrkiel, była dość długo bezwładna, akby sparaliżowana, lecz
z wolna oǳyskał w nie właǳę i mógł powrócić do swych za ęć.

W ciągu następnych dni, aż do  grudnia, nie zaszło nic godnego uwagi. Makolo-
lowie nie pokazywali się, a Mokum, chociaż zawsze nieufny, począł się uspoka ać. Około
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pięćǳiesiąt mil angielskich odǳielało wyprawę od granic pustyni, a Karru aż do tego cza-
su zachowywało pozór i przymioty uroǳa ne krainy. Roślinność e , zasycana wciąż po-
tokami, zachowywała nieporównaną świeżość. Można było przypuszczać, że aż do krańca
pustyni nie zabraknie ani luǳiom zwierzyny, ani paszy bydłu, broǳącemu w pas w bu -
ne i soczyste trawie. Zapomnieli ednak nasi podróżni o burzy innego roǳa u, które
po awienie się zagraża wiecznie rolniczym okolicom Ayki.

Wieczorem  grudnia, na goǳinę przed zachodem słońca, Anglicy i Buszmen wy-
poczywali po całoǳiennych trudach pod rozłożystymi gałęziami drzewa i rozprawiali
o przyszłych zamiarach, gdy począł zrywać się wiatr północny i ochłaǳać nieco atmosfe-
rę.

Astronomowie ułożyli się, że te nocy wymierzą położenie i wysokość niektórych
gwiazd w celu oznaczenia szerokości geograficzne mie sca za mowanego obecnie przez
obóz. Pogoda była cudowna, księżyc na nowiu, spoǳiewać się więc należało, że gwiazdy
świetnie za aśnie ą, że zatem wymierzenie ich wysokości uda się przeǳiwnie. Ale radość
tę pułkownika i sir Johna zmącił William Emery, wskazu ąc w stronę północną i mówiąc:

— Patrzcie, panowie, na krańcu widnokręgu chmurzy się; nie na lepsza to wróżba dla
nas.

— Prawda — zawołał sir John — lękam się, aby wiatr powsta ący nie napęǳił nam
tych chmur i nie zasłonił całego nieba.

— Czyżby znów miała powstać burza? — zagadnął pułkownik.
— Jesteśmy w krainach poǳwrotnikowych i można się obawiać, że z nasze ǳisie sze

pracy nic nie bęǳie.
— Cóż myślisz, Mokumie? — spytał pułkownik, zwraca ąc się do niego.
Buszmen począł się pilnie wpatrywać w północną stronę nieba. Krańce chmury sta-

nowiła linia krzywa, barǳo wydłużona, tak czysto odkro ona, akby ą nożem oderżnięto.
Długość e wynosić mogła trzy do czterech mil angielskich. Ta czarna chmura uderzy-
ła Mokuma swym ǳiwnym kształtem. Niekiedy odbĳał się na nie szkarłatny odblask
zachoǳącego słońca, lecz całkiem odmiennie od wieczorne zorzy chmur przy zachoǳie.

— Szczególnie sza chmura — zauważył Buszmen, wpatru ąc się w nią bez przerwy.
W kilka chwil potem nadbiegł eden z ǳikich z doniesieniem, że konie, woły i psy

należące do karawany okazu ą ǳiwny niepokó , że rozprasza ą się po pastwisku i nie chcą
iść do zagroǳenia.

— Niech więc zostaną przez noc poza ogroǳeniem — rzekł Buszmen.
— A ǳikie zwierzęta?
— Och, te wkrótce będą miały tyle do roboty, że im czasu nie stanie na za mowanie

się naszym bydłem.
Boch esman odszedł. Pułkownik zapytał Buszmena, akie miała znaczenie ego oso-

bliwsza odpowiedź. Ale Mokum, odszedłszy o kilka kroków dale , nie przestawał wpa-
trywać się w ǳiwną chmurę, z które z awienia się widocznie zdawał sobie sprawę.

Zbliżała się barǳo szybko. Z łatwością można było poznać, że wznosi się zaledwie
na paręset stóp nad ziemią. Coraz barǳie wzmaga ący się wiatr przynosił od nie akiś
ǳiwny szmer, akiś złowróżbny szelest.

W te chwili poniże chmury, na bladawym tle nieba, ukazał się ró czarnych punktów,
wynurza ący się z łona chmury i tonący w nie znowu. Można e było liczyć na tysiące.

— Co to za czarne punkty? — zapytał Murray.
— Są to sępy, orły, sokoły, kanie. Ciągną one z dala za tą chmurą i nie opuszczą e ,

dopóki nie ulegnie rozproszeniu lub zniszczeniu.
— Lecz cóż to za osobliwsza chmura?
— To nie chmura — rzekł Mokum, wyciąga ąc rękę w kierunku nadlatu ące czarne

masy, która uż zakrywała czwartą część nieba. — To żywy obłok, szarańcza!
Buszmen nie mylił się wcale. Europe czycy mieli zobaczyć straszne, a na nieszczęście

w tych stronach często powsta ące z awisko, które w przeciągu edne nocy na żyźnie szą
okolicę zmienia w pustynię. Szarańcza ta (Acridium migratorium) liczy się na miliardy.
Zalega ona czasami na cztery do pięciu mil wszerz i wzdłuż okolicę, na które padnie,
a pokrywa ziemię na parę stóp grubości.

— Tak — mówił Buszmen — chmury te są straszliwym nieszczęściem dla okolic, na
które spada ą. Da Boże, abyśmy od nich nie doznali ciężkie klęski.
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— Alboż esteśmy właścicielami pól obsianych lub pastwisk? Czegóż możemy się
obawiać od tych owadów?

— Niczego, eżeli przelecą nad naszymi głowami; wszystkiego, eżeli spadną na dół.
Wtedy nie pozostanie eden listek na drzewie, edno źǳiebełko trawy na ziemi. A pamięta
o tym, pułkowniku, że my żywność wieziemy z sobą, ale nasze konie, woły i muły, cóż się
stanie z nimi, eżeli pastwiska ulegną zniszczeniu?

Wszyscy nagle zamilkli. Wpatrywali się ze zgrozą w nadciąga ącą chmurę szarańczy.
Złowrogi szelest zwiększał się coraz barǳie , pomnażany wrzaskiem ǳikiego ptactwa,
pożera ącego milionami owady.

— Czy mniemasz że spadną w te okolicy? — zapytał William Mokuma.
— Lękam się — odpowieǳiał strzelec — wiatr niesie e tuta . Nadto słońce zachoǳi,

chłodny wiatr ocięży ich skrzydła, wtedy opuszczą się na drzewa, krzaki i łąki… a wtedy…
Buszmen nie dokończył swoich słów, a uż spełniała się ego przepowiednia. Straszliwa

chmura z powietrza opuściła się na ziemię. Wtedy cała powierzchnia ziemi aż do granic
widnokręgu pokryła się masą ży ącą i ruchliwą szkaradnego robactwa. Cały obóz został
nim dosłownie zalany: namioty, konie, wozy, wszystko znikło pod tym gradem żywym.
Zaległ on na stopę wysoko. Anglicy, brnąc po kostki w szarańczy, gnietli ą za każdym
krokiem setkami. Ale cóż to znaczy w porównaniu spadłych miliardów?

Obrzydliwe owady miały licznych nieprzy aciół. Ptaki z chrapliwym krzykiem rzu-
cały się na nie i pożerały tysiącami; spodem węże, przynęcone smacznym pokarmem,
połykały ich mnóstwo; konie, woły, psy i muły nie garǳiły tą strawą; ǳikie zwierzę-
ta, osobliwie też słonie i nosorożce, gniotły i pożerały masy szarańczy. Boch esmanowie
wreszcie, lubiący namiętnie te napowietrzne krewetki, raczyli się nimi do woli. Wresz-
cie i sama szarańcza niszczyła się, gdyż w braku inne strawy, mocnie sze owady pożera ą
słabsze. Jednak wszystkie te środki zniszczenia nic nie znaczyły, ubytek ten był żaden
w porównaniu do ogromne ilości spadłe z powietrza.

Buszmen pomimo wstrętu Anglików wymógł na nich, ażeby skosztowali szarańczy.
Na pokarm użyto edynie młode , gdyż stara, zielona est za twarda. Ugotowano ą z pie-
przem i z octem. Owady te długie na dwaǳieścia linii, grubości gęsiego pióra, ma ą,
według twierǳenia kra owców, przed zniesieniem a wyborny smak. Po półgoǳinnym
gotowaniu Buszmen podał Anglikom półmisek te osobliwsze potrawy; obłamano gło-
wy, nóżki i skrzydła szarańczy. Sir John Murray zasmakował w nie i zalecił swym lu-
ǳiom, aby się w nią na dłuższy czas zaopatrzyli. Zbiór nie zadał wiele trudu, potrzeba
było tylko schylić się i brać.

Nadeszła noc. Wszyscy udali się na spoczynek, ale że i wozy uległy na ściu, nie moż-
na więc było inacze dostać się, ak tylko gniotąc tysiące owadów. Spoczynek w takich
warunkach był niemożliwy. Ponieważ niebo było barǳo pogodne, przeto postanowiono
za ąć się pomiarami; gwiazdy błyszczały cudownie, więc trze astronomowie spęǳili noc
na mierzeniu wysokości zenitalnych. Niewątpliwie było to przy emnie , aniżeli zatapiać
się w te obrzydłe , ruchome pościeli. Wreszcie Europe czycy i tak nie mogliby zmru-
żyć oka wobec nieustannego wycia drapieżnych zwierząt, które się zbiegły zewsząd, by
pożerać szarańczę.

Naza utrz słońce za aśniało w całym blasku, zapowiada ąc gorący ǳień. Promienie
ego ogrzały powietrze, a pośród mas szarańczy wszczął się ǳiwny szelest, zapowiada ący,
że wkrótce wzleci w górę, by nieść spustoszenie w inne strony. Około goǳiny ósme
rozwinęła się akby ogromna chmura i zaciemniła blask słońca. Całą okolicę ogarnęły
ciemności, zdawało się, że noc rozpoczyna swe panowanie. Powsta ący wiatr popęǳił
szarańczę ku zachodowi. Przez dwie goǳiny śród głuszącego szelestu ciągnęła chmura
ponad pogrążonym w cieniach obozem.

Skoro światło znów za aśniało, Anglicy przekonali się o prawǳie słów Mokuma: ani
ednego listka na drzewie, ani ednego źǳiebełka trawy na polach — wszystko zniknęło.
Powierzchnia gruntu była żółtawa i ziemista. Z gałęzi, okrytych wczora eszcze bu ną zie-
lenią, pozostały tylko szkielety. W ednym dniu okolica letnia przybrała postać zimowe ,
żyzna oaza zmieniła się w nagą pustynię.

I sprawǳiło się co do oty przysłowie wschodnie, wywołane zaborczością i łupiestwem
wyznawców Koranu: „kędy prze ǳie stopa Tatara, trawa tam nie rośnie; kędy spadnie
szarańcza, trawa tam nie rośnie”.

   Przygody trzech Rosjan i trzech Anglików w południowej Afryce 



.  
Tak, w same rzeczy, głucha pustynia otaczała teraz karawanę. Po zmierzeniu nowego
stopnia południka i wytyczeniu czterǳiestego ósmego tró kąta pułkownik Everest ze
swymi towarzyszami dosięgnął w dniu  grudnia północnych granic pustyni Karru; ale
nie dostrzegli na mnie sze różnicy pomięǳy krainą przebytą, a nową do przebycia: ak
tam, tak i tuta ziemia była wyschła i spalona.

Zwierzęta pociągowe ucierpiały barǳo od głodu. Paszy brakło, a i wody nie dosta-
wało. Kałuże, powstałe skutkiem ostatnich deszczów, wyschły. Ziemia piaszczysta nie
wydawała roślin. Reszta wód znikła w przepuszczalnym piasku. Ziemia, pokryta żwirem
i mnóstwem głazów, nie była przydatna do zatrzymania na mnie sze wilgoci.

Była to edna z tych płonnych⁸³ okolic, akie nieraz Livingstone przebywał w swych
niebezpiecznych wędrówkach. Nie tylko ziemia, ale i powietrze było tak suche, że na-
rzęǳia żelazne pozostawione pod gołym niebem nie rǳewiały. Uczony doktor twierǳi,
że podczas te pory liście wszystkich roślin marszczyły się, a mimozy-czułki po całych
dniach miały listki stulone. Chrząszcze, wyszedłszy na powierzchnię ziemi, po kilku se-
kundach zdychały. Na koniec po zagłębieniu termometru na trzy cale w ziemię, wskazał
on  stopni Fahrenheita, czyli + termometru stustopniowego Cels usza.

Takimi przedstawiały się pewne okolice południowe Ayki sławnemu wędrowcowi,
taką okazała się astronomom angielskim kraina rozciąga ąca się pomięǳy granicami Kar-
ru a eziorem Ngami. Trudy ich były niezmierne, cierpienia dokuczliwe, a mięǳy nimi
na sroższy brak wody. Dokuczał on na barǳie zwierzętom pociągowym: rzadka, sucha
i przykurzona trawa, zaledwie mogła zabezpieczyć e od śmierci głodowe . Rozległa ta
kraina nie tylko dla swe ałowości była pustynią, ale także z tego powodu, że żadne ży ą-
ce stworzenie nie śmiało się w nią zapuszczać. Ptaki odleciały ku Zambezi, spoǳiewa ąc
się tam znaleźć drzewa i kwiaty, zwierz drapieżny omĳał z dala puste przestwory, bo nie
spoǳiewał się znaleźć w nich łupu. W ciągu pierwsze połowy stycznia myśliwi karawany
napotkali zaledwie kilka antylop z roǳa u tych, które są w stanie przez dłuższy czas wy-
trzymać bez wody. Były pomięǳy nimi i oryksy, które na ostatnim polowaniu tyle krwi
napsuły sir Johnowi Murrayowi, a nadto kaamy, o łagodnym wzroku, o sierści popielate ,
zwierzątka niewinne i barǳo poszukiwane dla smacznego i delikatnego mięsa. Zwierzęta
te, nie wiadomo dlaczego, zda ą się przekładać ałowe pustynie nad żyzne okolice.

Tymczasem astronomowie doznawali wielkiego wycieńczenia pod wpływem palących
promieni słońca, w atmosferze pozbawione wilgoci. Prace w ǳień i w nocy śród upałów,
których nie ochłaǳał na mnie szy wietrzyk, męczyły ich barǳo. Zapas wody, zachowy-
wane w baryłkach, zmnie szał się z każdym dniem. Musiano więc zmnie szyć rac e, na
czym wszyscy barǳo cierpieli. Jednak ich odwaga i gorliwość nie upadały; bez względu
na trudy i braki, pracowali wytrwale, z drobiazgową ścisłością, bez przerwy.

W dniu  stycznia ukończono pomiar siódme cząstki południka, za pomocą wytycze-
nia i obliczenia ǳiewięciu nowych tró kątów. Tak więc dotąd uczeni pomierzyli siódmy
stopień i wytyczyli pięćǳiesiąt siedem tró kątów.

Astronomowie mieli uż tylko zd ąć eden stopień, a według zdania Buszmena, po-
winni byli przybyć przed końcem stycznia nad brzegi eziora Ngami. Pułkownik i ego
towarzysze mogli odpowieǳieć za siebie, że wytrwa ą do końca.

Ale na emnych Boch esmanów nie ożywiał ten zapał. Nie po mowali oni wcale na-
ukowych celów wyprawy i nie mieli chęci zapuszczać się dale w pustynię. Okazywali się
coraz drażliwsi na brak wody. Niektóre ze zwierząt pociągowych, osłabione brakiem po-
karmu i napo u, musiano dorżnąć lub pozostawić w stepie. Zachoǳiła obawa, aby i reszta
nie uległa trudom. Szemranie pomięǳy kra owcami stawało się coraz większe. Zadanie
Mokuma stawało się coraz trudnie sze, a wpływ ego upadał.

Wkrótce przekonano się, że z powodu braku wody trzeba bęǳie wstrzymać pochód
na północ i zmienić kierunek, choćby nawet przyszło zetknąć się z dawnymi towarzyszami,
i że koniecznie należy zbliżyć się ku okolicom zamieszkałym i obfitu ącym w wodę.

Dnia  stycznia Mokum oświadczył stanowczo pułkownikowi, że nie zdoła poko-
nać wciąż rosnących trudności. Woźnice wypowieǳieli mu posłuszeństwo. Co rano przy

⁸³płonny (daw.) — ałowy. [przypis edytorski]
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zwĳaniu obozu zachoǳiły wypadki niesubordynac i, w których brała uǳiał większa część
kra owców. Nie można było im tego brać za złe, ale racze należało litować się nad ludź-
mi dręczonymi głodem i pragnieniem. Poza tym zwierzęta ży ące trawą suchą i ostrą,
a nieotrzymu ące prawie napo u, iść nie chciały.

Pułkownik Everest znał doskonale stan rzeczy, ale szczery dla siebie, był taki i dla
innych. Za żadną cenę nie chciał porzucić pomiarów i oświadczył, że chociażby miał
pozostać sam eden, dokończyć ich musi. Zresztą i koleǳy zgaǳali się z ego zdaniem
i postanowili udać się, dokąd ich poprowaǳi.

Naǳwycza nym usiłowaniem udało się Buszmenowi wy ednać u współrodaków przy-
rzeczenie, że eszcze przez akiś czas będą towarzyszyć karawanie. Zdaniem Mokuma oko-
ło pięciu dni podróży odǳielało ich od wybrzeży eziora Ngami; tam bydło i konie zna-
leźć miały cieniste lasy i obfitą paszę, luǳie całe morze wód słodkich dla orzeźwienia
się. Buszmen, zwoławszy starszyznę kra owców, przedstawił im tę okoliczność i przeko-
nał, że na krótszą drogą do ścia w żyzne te strony est posuwanie się na północ. Idąc ku
zachodowi, puszczano się na niepewne; wracać, znaczyło zapuścić się znowu w straszną
pustynię, gǳie uż ani ednego strumyka nie sposób napotkać. ǲicy, przekonani tymi
dowodami, zgoǳili się i ruszono w stronę północną.

Szczęśliwym trafem pomiary dały się łatwo wykonywać za pomocą tyk lub piramid
geodezy nych. Dla oszczęǳenia czasu uczeni pracowali nocą, robiąc sygnały ze światła
elektrycznego. Otrzymywali pomiar kątów naǳwycza ścisły i dokładny. Prace szły daw-
nym porządkiem, a sieć tró kątów wciąż się pomnażała.

Szesnastego stycznia z nieopisaną radością dostrzeżono na krańcu widnokręgu ezio-
ro długie i szerokie na milę. Można sobie wyobrazić wzruszenie, akie opanowało nie-
szczęśliwych. Karawana wyruszyła szybkim pochodem w stronę, kędy zwierciadło wody
odbĳało blaski słoneczne.

Około piąte wieczór dosięgali wreszcie eziora. Kilka koni, zerwawszy się z uzǳienic,
popęǳiło cwałem ku upragnione woǳie i ak szalone rzuciły się w nurty. Ale wkrótce
biedne zwierzęta wróciły ze zwieszoną głową do karawany. Wnet Boch esmani dobiegli
do brzegu. Niestety! Woda była tak przesycona solą, że o e piciu nie mogło być mowy.

Rozczarowanie, że nie powiemy rozpacz, była zbyt okrutna. Nic straszliwszego, ak
zawieǳiona naǳie a. Mokum zwątpił teraz zupełnie, aby mu się udało nakłonić współ-
ziomków do dalszego pochodu. Szczęściem dla losów wyprawy, zna dowała się ona bli-
że eziora Ngami i dopływów Zambezi, aniżeli mniemano, aniżeli akie kolwiek okolicy
obfitu ące w wodę. Ocalenie wszystkich zależało teraz od szybkiego pochodu naprzód,
a eżeliby go nie opóźniły prace geodezy ne, spragnieni mogli w czterech dniach dostać
się na brzegi eziora.

Puszczono się w drogę. Pułkownik Everest, korzysta ąc z położenia gruntu, mógł
wytyczać tró kąty znacznych rozmiarów, przez co można było ustawiać celowniki rzaǳie .
W nocy znów śród piękne pogody światła elektryczne doskonale dawały się wiǳieć,
z wielką więc łatwością i ścisłością zde mowano rozwartość kątów za pomocą teodolitu lub
koła powtarza ącego. Tym sposobem oszczęǳono wiele czasów i trudów. Należało ednak
pośpieszać nad brzegi eziora. Uczeni pomimo zapału naukowego doznawali wielkiego
zmęczenia. Kra owcy upadali z pragnienia pod palącymi promieniami słońca; zwierzęta
zaledwie mogły się poruszać. W takich warunkach nie zdołałby nikt i ednego tygodnia
dłuże wytrzymać.

Dnia  stycznia grunt dotąd płaski wyraźnie począł zmieniać się w pagórkowaty.
Około ǳiesiąte z rana ukazało się wzgórze na pięćset do sześciuset stóp wysokie, w stronie
zachodnio-północne , w odległości piętnastu mil angielskich. Była to góra Skorcew.

Buszmen zbadał dokładnie okolicę, a wyciągnąwszy rękę ku północy, zawołał:
— Tam est Ngami!
— Ngami! Ngami — krzyknęli kra owcy z oznakami na większe radości.
Boch esmanowie chcieli się puścić naprzód, ażeby biegiem przebyć piętnastomilową

przestrzeń ǳielącą ich od eziora. Mokum ednak powstrzymał ich przestrogą, że nie-
bezpiecznie było rozpraszać się w te okolicy, zamieszkałe przez Makololów. Tymczasem
pułkownik, ażeby przyśpieszyć przybycie odǳiału na brzegi eziora, połączył za pomo-
cą ednego tró kąta punkt obecnie za mowany z górą Skorcewa. Wierzchołek wzgórza
zakończony stożkiem barǳo wyraźnym mógł przewybornie posłużyć za celownik. Nie
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czekano więc nocy i nie tracono czasu na wysyłanie ma tków i kra owców dla osaǳenia
światła elektrycznego na wspomniane górze.

Ustawiono instrumenty. Zmierzony od południa kąt ostatniego tró kąta zd ęto dla
dokładności powtórnie. Mokum, zbyt niecierpliwy ak na prędszego dostania się na brze-
gi eziora, nie zakładał ak zwykle obozu, lecz tylko tymczasowo. Miał naǳie ę, że eszcze
przed wieczorem dosięgną upragnionego celu, nie zaniedbał wszakże zwycza nych ostroż-
ności i wyprawił kilku ezdnych na prze rzenie okolicy. Po obu stronach obozu rozciągały
się lasy, które należało zbadać. Wprawǳie od polowania na oryksy nie dostrzeżono ni-
gǳie śladu Makololów i zdawało się, że zaprzestali szpiegowania karawany, niemnie
ednak niedowierza ący Buszmen chciał być przygotowany na wszystko.

Tymczasem astronomowie za mowali się zde mowaniem pomiaru. Tró kąt ten we-
dług obserwac i Williama sięgał prawie dwuǳiestego równoleżnika, który miał właśnie
stanowić koniec łuku południkowego, aki mierzono w te części Ayki. Należało zrobić
eszcze kilka obserwac i po drugie stronie eziora, aby otrzymać ósmy i ostatni wyci-
nek. Następnie trzeba było eszcze pomierzyć na gruncie nową podstawę, sprawǳić za
e pomocą dotychczasowe obliczenia, a ǳieło bęǳie skończone. Łatwo wyobrazić sobie
radość uczonych na myśl o tak bliskim ukończeniu ważne pracy.

Lecz czego w czasie tym dokonała druga połowa wyprawy? Pięć miesięcy, ak człon-
kowie komis i mięǳynarodowe rozłączyli się — gǳież zna dowali się tamci w te chwili,
co porabiali Mateusz Strux, Mikoła Palander i Michał Zorn? Czy doznawali takichże
trudów ak Anglicy? Czy cierpieli również brak wody pośród zabĳa ącego skwaru? Czy
okolica, która przebywali, a leżąca na droǳe szlaku Livingstone’a, również była ałowa?
Być może, że zna dowali się w lepszym położeniu, gdyż poza Kolobengiem na droǳe
te leżały liczne osady Beszuanów, gǳie karawana ich mogła zaopatrzyć się w żywność.
Z drugie ednak strony należało się obawiać, iż w okolicy gęście zamieszkałe można
było łatwo napotkać łupieżcze bandy, a szczupły odǳiał Struksa był narażony na ich na-
pady. Ponieważ Makololowie przestali ścigać wyprawę angielską, być może, że zamierzyli
uderzyć na odǳiał Struksa.

Pułkownik Everest, wiecznie za ęty, nie miał czasu o tym rozmyślać, ale John Murray
często z Williamem rozprawiał o losie dawnych kolegów. Czy też u rzą ich eszcze kie-
dy? czy dokonali swego zadania? Czy otrzymali ten sam rezultat swych obserwac i? Czy
matematyczny wynik ich prac bęǳie zupełnie zgodny z wynikiem otrzymanym przez
Anglików, to est czy długość mierzonego łuku bęǳie ta sama? William Emery myślał
nadto wciąż o przy acielu Zornie, którego nieobecność czuł dotkliwie, a był pewny, że go
nigdy nie zapomni.

Rozpoczęto mierzenie kątów. Dla otrzymania miary kąta ma ącego wierzchołek w obec-
nie za mowanym obozie należało celować ku dwu punktom, z których eden stanowił
szczyt Skorcewu. Za drugi cel obrano spiczaste wzgórze odległe na cztery mile angielskie
od obozu. Położenie ego oznaczono za pomocą lunety i koła powtarza ącego.

Skorcew był w istocie zanadto oddalony. Astronomowie nie mieli wyboru, gdyż był
to punkt na wzniośle szy w całe okolicy. Ani na zachoǳie, ani na północy, ani poza
eziorem Ngami, którego eszcze nie można było dostrzec, nie pokazywana się żadna wy-
niosłość ziemi. Zbytnia odległość rzeczone góry zmusiła astronomów do znacznego zbo-
czenia w prawo od południka, lecz po do rzałe rozwaǳe przekonali się, że można w inny
sposób zaraǳić trudności. Wymierzyli drugą lunetę ku drugie górze, a rozwartość oby-
dwóch lunet dała im miarę kąta. Dla ak na ściśle szego pomiaru pułkownik powtórzył
dwaǳieścia razy operac ę przy zmienianiu wciąż ustawienia lunet na kole powtarza ą-
cym, a z zsumowanych wyników pomiaru wziął za miarę kąta średnią czyli przeciętną,
spoǳiewa ąc się tym sposobem otrzymać ak na ściśle szy wymiar.

Pułkownik pomimo szemrania kra owców za mował się tymi rozmaitymi pracami
z taką pedanterią, ak gdyby zna dował się w obserwatorium w Cambridge. Cały ǳień 
stycznia zeszedł na nich i dopiero o goǳinie wpół do szóste , a więc przy schyłku dnia,
kiedy uż odczytywanie na poǳiałkach nie było możliwe, zakończył robotę.

— Jestem na twe rozkazy, Mokumie — rzekł do Buszmena.
— Już za późno, pułkowniku. Wielka szkoda, że pan tak długo przeciągnąłeś roboty.

Gdyby nie to, obozowalibyśmy uż nad brzegami eziora.
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— A cóż nam przeszkaǳa puścić się w drogę, czyż piętnastu mil nie da się przebyć
nocą? Droga est prosta, równina przed nami, nie ma więc obawy zabłąkania się.

— W istocie… można by — mówił Buszmen, akby naraǳa ąc się sam z sobą. —
Moglibyśmy zdać się na los, zawsze ednak wolałbym podróżować w okolicy eziora Ngami
w asny ǳień. Lecz nasi luǳie pragną dostać się tam ak na pręǳe , a więc, pułkowniku,
rusza my.

— Dobrze, Mokumie.
Wszyscy z radością usłyszeli o nocne podróży. Zaprzężono woły do wozów, eźdź-

cy dosiedli koni i mułów, poukładano przyrządy i o goǳinie siódme wieczór na znak
Buszmena wyprawa ruszyła w pochód ku ezioru Ngami.

Mokum wieǳiony akby przeczuciem prosił trzech Europe czyków, ażeby dobrze się
uzbroili i wzięli amunic ę. Sam uzbroił się w sztucer otrzymany od sir Johna i napełnił
ładownicę nabo ami.

Ruszono z mie sca. Noc była ciemna, a gwiazdy zasłonięte chmurami. Ponad ziemią
edynie mgły się nie snuły. Mokum, obdarzony naǳwycza bystrym wzrokiem, śleǳił
wciąż okolicę na przeǳie i po bokach karawany. Z kilku słów, akie wyrzekł do sir Johna,
należało wnosić, że okolicy nie uważał za pewną. Sir John trzymał broń w pogotowiu.

Odǳiał przez trzy goǳiny posuwał się w stronę północną, lecz postępowano z wolna,
bo wszyscy byli mocno struǳeni. Nieraz trzeba było oczekiwać opóźnia ących się. Prze-
bywano zaledwie trzy mile angielskie na goǳinę, a o ǳiesiąte wieczorem eszcze sześć
mil odǳielało ich od eziora. Atmosfera była tak sucha, że na czulszy higrometr nie po-
trafiłby wskazać śladu wilgoci. Bydlęta z trudnością oddychały duszącym powietrzem.

Pomimo na troskliwszych zalecań Buszmena, odǳiał nie stanowił zbite masy, luǳie
i zwierzęta rozciągnęli się w długą linię. Niektóre woły, utraciwszy siłę, legły na droǳe.
Jeźdźcy, zsiadłszy z koni, wlekli się powoli, a na mnie sza gromadka ǳikich mogła ich
uprowaǳić z łatwością. Zaniepoko ony tym Buszmen nie szczęǳił im słów i zachęty,
biega ąc od ednego do drugiego i próbu ąc zgromaǳić do kupy rozpierzchłych, ale mu
się to nie udawało, i ani się spostrzegł, ak ubyła mu znaczna liczba luǳi.

O goǳinie edenaste wozy idące na czele karawany zna dowały się uż tylko o dwie
mile angielskie od góry Skorcew. Pomimo ciemności wyniosła i odosobniona góra wzno-
siła się w oddaleniu ak ogromna piramida. Ciemność nocy powiększała eszcze e roz-
miary.

Jeżeli Mokum się nie mylił, to ezioro Ngami leżało po drugie stronie te góry.
Należało więc obe ść ą na krótszą drogą, aby się dostać do słodkie wody. Co chwila
przybliżano się ku nie .

Buszmen właśnie zamierzał z trzema Europe czykami wyruszyć przodem w lewą stro-
nę, gdy strzały ze znaczne odległości, lecz wyraźne, nagle go wstrzymały.

Anglicy natychmiast wstrzymali konie, przysłuchu ąc się z łatwą do po ęcia obawą.
W kra u, którego mieszkańcy używa ą tylko strzał i ǳirytów, odgłos broni ogniste musiał
ich zǳiwić i zatrwożyć.

— Co to est? — zapytał pułkownik.
— Huk broni ogniste — odrzekł sir John.
— Broni ogniste ? — krzyknął pułkownik — w które stronie?
Zagadnięty Buszmen odpowieǳiał:
— Wystrzały te pochoǳą ze szczytu Skorcewa. Czy wiǳisz pan błyski ukazu ące się

na nim? Tam się bĳą. Niezawodnie Makololowie uderzyli na Europe czyków.
— Na Europe czyków! — zawołał William Emery.
— Tak panie — odpowieǳiał Mokum — ten huk może edynie pochoǳić z udo-

skonalone broni europe skie .
— A więc Europe czycy byliby tam — mówił pułkownik. — Jakie kolwiek byliby

oni narodowości, należy pośpieszyć im z pomocą.
— Tak, tak, naprzód, naprzód! — zawołał William Emery, którego serce ścisnęło się

boleśnie.
Przed udaniem się ku górze Buszmen usiłował po raz ostatni zgromaǳić rozpierzch-

nięty odǳiał, który nieprzy aciele z łatwością mogli otoczyć i zabrać. Lecz gdy przybył na
tył karawany, znalazł wozy wyprzężone i opuszczone, tu i ówǳie tylko dostrzec można
było cienie Boch esmanów umyka ących na północ.
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— Tchórze! — wykrzyknął. — Zapomina ą o wszystkim, o trudach, o pragnieniu,
byle tylko u ść.

Po czym zwróciwszy się ku Anglikom i ǳielnym ma tkom, zawołał:
— Naprzód! — chociażby sami.
I nagląc zmęczone konie do ostatnich sił, pęǳili ku górze, ile tchu starczyło.
We dwaǳieścia minut późnie doszły ich uszu okrzyki wo enne Makololów. Rozbó -

nicy widocznie szturmowali górę, na które szczycie błyskał raz po raz ogień strzałów. Po
bokach góry pięły się gromadki ǳikich ku wierzchołkowi.

W mgnieniu oka pułkownik z towarzyszami zsiedli ze zmęczonych koni, za ęli tyły
ǳikim, a wydawszy okrzyk, zaczęli sypać nieustannym ogniem w hordę łupieżców. Na
odgłos strzałów Makololowie mniemali, że uderzył na nich liczny odǳiał. Ten gwałtowny
napad przeraził ich i cofnęli się, nie używszy ani strzał, ani ǳirytów. Europe czycy strzelali
celnie i wnet kilkunastu ǳikich legło trupem.

Makololowie rozstąpili się, a Europe czycy, korzysta ąc z tego, rzucili się w lukę i gru-
chocząc wszystkich spotykanych na droǳe, pięli się w górę.

W ǳiesięć minut wdarli się na pogrążony w ciemnościach szczyt. Oblężeni powstrzy-
mali ogień, lęka ąc się ugoǳić którego z tych, którzy przybywali im z tak niespoǳiewaną
odsieczą.

Znaleźli się tu wszyscy: Mateusz Strux, Mikoła Palander, Michał Zorn i pięciu
ma tków. Spomięǳy towarzyszących im Boch esmanów pozostał tylko wierny Numbo.
Nęǳni, opuścili ich również w chwili niebezpieczeństwa.

Właśnie gdy przybywa ący stanęli na szczycie, Strux wyskoczył spoza ścianki wień-
czące brzeg góry i zawołał:

— A więc to wy, panowie Anglicy?
— My sami, panowie, lecz nie ma tu ǳiś żadne narodowości. Są tylko Europe czycy,

z ednoczeni dla wspólne obrony.

.   
Okrzyk powszechny odpowieǳiał na słowa pułkownika. Wobec wrogich Makololów,
wobec niebezpieczeństwa, wszyscy zapomnieli o waśniach mięǳynarodowych i z edno-
czyli się dla wspólne obrony. Położenie samo się stworzyło; rozǳielona komis a edno-
czyła się silnie niż kiedykolwiek. William Emery i Michał Zorn powitali się gorącym
uściskiem. Inni uściśnieniem dłoni stwierǳili nowe przymierze.

Pierwszą czynnością Anglików było ugaszenie pragnienia. W bliskości eziora nie bra-
kowało wody w obozie. Następnie, schroniwszy się pod kazamaty⁸⁴ forteczki opuszczo-
ne na szczycie Skorcewa, Europe czycy opowiadali sobie nawza em, co zaszło od chwili
opuszczenia Kolobengu. Tymczasem marynarze czuwali nad ruchami Makololów, którzy
chwilowo zaprzestali ataku.

Anglicy przede wszystkim byli ciekawi dowieǳieć się, skąd się wziął Strux z towa-
rzyszami na górze Skorcew, o tyle właśnie na zachód mierzonego przez nich południka,
o ile Anglicy zboczyli na wschód od swo ego. Góra ta bowiem leży w połowie odległości
od obydwu, a est edynym mie scem w te okolicy, które można obrać za punkt trygo-
nometryczny w okolicach eziora Ngami. Była to ednak rzecz łatwa do wytłumaczenia,
że dwie wyprawy zetknęły się na edyne górze przydatne do obserwac i. Oba bowiem
południki dotykały eziora w dwóch punktach dość od siebie odległych, Stąd okazała się
dla astronomów niezbędna potrzeba połączenia geodezy nie północnego i południowego
brzegu eziora.

Strux opowieǳiał Anglikom pewne szczegóły wykonanych przez siebie obserwac i.
Od czasu wy azdu z Kolobengu triangulac a odbywała się bez przeszkody. Mierzony przez
niego łuk południka przerzynał krainę uroǳa ną, nieco wzniesioną, na które z łatwo-
ścią dawało się urząǳić sieć tró kątów. Astronomowie wprawǳie wycierpieli dużo od
skwaru upałów, lecz nie brakowało im wody. Liczne strumienie zaopatrywały obficie
kra w wodę. Konie i woły odbywały więc, że się tak wyrazimy, przechaǳkę śród bu -
nych pastwisk, poprzerzynanych zaroślami i lasami. Rozpalane co noc ogniska trzymały

⁸⁴kazamata — schron a. twierǳa w daw. fortyfikac ach. [przypis edytorski]
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w przyzwoite odległości gromaǳące się ǳikie zwierzęta. Okolicę zamieszkiwali kra ow-
cy łagodni i spoko ni, których gościnność wychwala Livingstone. Boch esmani tworzący
eskortę karawany, ma ąc pod dostatkiem żywności i napo u, a nie dozna ąc wielkich tru-
dów, nie szemrali.

Dnia  stycznia wyprawa doszła do góry Skorcew i obozowała tam od trzyǳiestu
sześciu goǳin, gdy nagle na równinie przyległe ukazała się horda Makololów licząca
około tysiąca luǳi. Boch esmani strwożeni pierzchli, pozostawia ąc Europe czyków na
pastwę losu. Makololowie przede wszystkim zrabowali wozy, szczęściem instrumenty
zna dowały się uż w murach opuszczone forteczki. Nadto ocalała szalupa parowca, gdyż
eszcze przed napadem rozbó ników złożono ą i spuszczono na wodę w małe zatoce e-
ziora Ngami. Od te strony brzeg spaǳisty góry dostatecznie ą zabezpiecza od napadu
wroga, lecz z przeciwne stok est lekki i niezawodnie udałoby się rabusiom zdobycie
forteczki, gdyby nie cudowna prawie odsiecz, z aką na czas przypadli Anglicy.

Następnie pułkownik Everest opowieǳiał Struksowi i ego towarzyszom wypadki,
akich od czasu rozłączenia doznała ekspedyc a angielska: trudy i cierpienia, bunt Bo-
ch esmanów i przeszkody, akie musiano zwalczać. Opowiadanie to okazywało, że od
czasu rozłączenia los mnie sprzy ał Anglikom.

Reszta nocy minęła bez wypadku. Buszmen z marynarzami czuwał nad bezpieczeń-
stwem ogólnym. Makololowie nie ponowili napadu, lecz ich gęste ogniska rozłożone
u stóp góry dowoǳiły, że nie zrzekli się swych zamiarów. O brzasku Europe czycy po-
częli badać rozłożoną u ich stóp równinę. Pierwsze promienie zorzy oświeciły całą tę
niezmierną przestrzeń. Na południe rozciągała się ponura pustynia, okryta spalonymi
trawami. U stóp góry półkolem zalegało obozowisko Makololów, śród którego roiło
się czterystu do pięciuset ǳikich. Ogniska obozowe eszcze gorzały, ćwierci zwierzyny
dopalały się na węglach. Widocznie ǳicy, pomimo że cały tabor, wszystkie narzęǳia,
zwierzęta i zapasy wpadły im w ręce, postanowili wymordować Europe czyków, ażeby
zdobyć ich broń, o które skuteczności przekonali się wczora z własną szkodą.

Uczeni po prze rzeniu stanowiska ǳikich odbyli długą naradę z Buszmenem. Należało
postanowić coś, lecz to postanowienie zależało od wielu zewnętrznych okoliczności. Nadto
w interesie pomiaru południka trzeba było przede wszystkim oznaczyć ściśle położenie
geograficzne Skorcewa.

Góra ta panowała swym wzniesieniem nad nieprze rzaną równiną rozciąga ącą się na
południe aż do granic pustyni Karru. Na wschód i na zachód przestrzeń pustyni nie do-
sięgała zbyt daleko. Ku zachodowi grunt zaczynał się w niewielkim oddaleniu podnosić,
tworząc wzgórza ziemi Makololów, których stolica Maketo leży o sto mil angielskich od
eziora Ngami. Na północ Skorcewa zupełnie inny kra , stanowiący zupełne przeciwień-
stwo z pustynią. Obfitość wód przenika ących niemal każdy sążeń kwadratowy ziemi,
bu ne pastwiska, liczne lasy. Wody pięknego eziora zaległy na mnie sto mil angielskich
długości od wschodu na zachód. Na większa długość eziora rozciągała się w poprzek
ziem aykańskich w kierunku równoleżników, ale szerokość ego nie wynosiła więce
niż trzyǳieści do czterǳiestu mil angielskich.

Poza eziorem ciągnie się kraina lekko falista, przepysznie urozmaicona lasami i ga-
ikami. Mnóstwo rzek, rzeczek i strumieni niesie stąd wody hołdownicze królowe rzek
tute szych Zambezi, zwane przez kra owców Liambią. Ten piękny obraz zamyka łańcuch
wysokich wzgórz w odległości osiemǳiesięciu mil od eziora.

Ta urocza kraina est akby oazą rzuconą w pustynie Ayki Południowe . Gęsta sieć
żywych wód przyoǳiewa ą zieloną szatą żyzności. To Zambezi sprawia uroǳa ność ziemi.
Ta potężna wodna arteria est tym dla poǳwrotnikowe Ayki, czym Duna dla Europy,
a Marañon dla Ameryki Południowe .

Panu ący nad piękną tą krainą Skorcew ma, ak uż powieǳieliśmy, nagły spadek ku
brzegom eziora, ednakże nie tak stromy, ażeby zręczni marynarze nie mogli schoǳić
na dół i wspinać się na górę. Przy ich pomocy utrzymano związek z szalupą i dostawano
wodę. Europe czycy mogli więc bronić się w forteczce tak długo, dokąd by im starczyło
żywności. Co ednak ǳiwiło wszystkich, to pytanie, skąd na szczycie Skorcewu wzię-
ła się opuszczona forteczka. Jedynie zapytany Mokum mógł kwestię tę ob aśnić, gdyż
towarzyszył Livingstone’owi w ego podróżach.
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W okolice eziora Ngami zapuszczali się często handlarze hebanu i kości słoniowe ;
ostatnie dostarcza ą słonie, ale hebanem nie zowią tu znanego drzewa, lecz czarnych nie-
wolników, którymi ymarczą handlarze. W krainach przerzniętych przez Zambezi, ro ą
się eszcze ci nikczemni spekulanci, podnieca ąc drobnych królików aykańskich do nie-
ustannych wo en, napadów i rabunków, ma ących na celu edynie chwytanie i sprzedawa-
nie nieszczęsnych eńców. Otóż właśnie południowym brzegiem eziora ciągnęli zwykle
drapieżni spekulanci ze swym czarnym towarem. Skorcew niezbyt eszcze dawno służył
im za stac ę, w które spoczywali przed zapuszczeniem się w dół Zambezi. Ufortyfikowali
oni szczyt góry dla zabezpieczenia zakupionych niewolników i siebie przed napadem tu-
te szych łupieżczych plemion. Zdarzało się to bowiem, że nieraz tracili nie tylko towar,
ale nawet i własne życie.

Taki był początek fortecy rozsypu ące się ǳiś w gruzy. Ze zmianą szlaku handlowego
forteczka przestała być stac ą i nikt nie myślał o e podtrzymywaniu. Z całych umocnień
pozostał tylko półkolisty mur, wygięty łukiem ku południowi, a cięciwą zwrócony ku e-
zioru. W samym środku tego okolenia wznosiła się reduta z kazamatowym urząǳeniem
i strzelnicami, ponad którą sterczała drewniana baszta. Ona to posłużyła pułkownikowi
za celownik przy ostatnim pomiarze. Forteczka pomimo zniszczenia zapewniała Europe -
czykom bezpieczne schronienie. Poza grubymi murami, ma ąc wyborną broń odtylcową,
mogli bronić się skutecznie całe armii Makololów, a nawet ukończyć pomiar, eżeliby
im tylko nie zabrakło żywności.

Amunic i było pod dostatkiem, zna dowała się ona bowiem w skrzynce na wozie
przeznaczonym do transportowania szalupy, a to wóz ten, ak wiadomo, nie wpadł w ręce
rabusiów, więc ocalała. Ale daleko gorze było z żywnością. Wszystkie e zapasy dostały
się w moc Makololów, a forteczka była w nią zaopatrzona zaledwie na dwa dni. Trzeba
było żywić osiemnastu luǳi: sześciu uczonych, ǳiesięciu ma tków i dwóch przewodni-
ków.

Taki był stan rzeczy. Po otrzymanych wy aśnieniach uczeni udali się z Mokumem
do kazamat, marynarze zaś zaciągnęli warty na murach. Na śniadanie wszyscy otrzymali
barǳo szczupłą rac ę pokarmów.

Raǳono nad groźnym położeniem, w akie wprawiał odǳiał brak żywności, a nikt
nie umiał dać rady odpowiednie , aby zapobiec zbliża ącemu się głodowi, gdy wreszcie głos
zabrał Mokum:

— Trwoży panów brak żywności, mogące starczyć zaledwie na dwa dni. Ale pytam
się was, co nas zmusza tak długo pozostawać w e murach? Czyż nie możemy opuścić
e utro, ǳiś nawet? Cóż nam przeszkaǳa? Makololowie. Ależ oni nie umie ą biegać po
woǳie, a a was w paru goǳinach przewiozę parowcem na północny brzeg eziora.

Na ten wniosek uczeni spo rzeli po sobie i po Mokumie, ǳiwiąc się, że na myśl im
nie przyszedł ten tak prosty sposób ratunku. W same rzeczy nie mogli wpaść na ten
pomysł i nie powinni byli o nim myśleć, gdyż ci bohaterowie nauki zanadto byli za ęci
szczytnym celem pamiętne wyprawy, ażeby mogli pomyśleć o własnym bezpieczeństwie.

Sir John Murray pierwszy zabrał głos, odpowiada ąc Buszmenowi.
— Mó zacny Mokumie, eszcześmy nie ukończyli prac naszych.
— Jakich prac?
— Pomiaru południka.
— Sąǳisz więc pan, że Makololowie troszczą się o wasz południk?
— Prawdopodobnie nie troszczą się wcale — odpowieǳiał John — ale za to my się

troszczymy i nie oddalimy się stąd bez osiągnięcia naszego celu. Nieprawdaż, koleǳy?
— Nie inacze — odrzekł pułkownik w imieniu wszystkich. — Nie zaprzestaniemy

pomiaru, dopóki chociaż eden z nas pozostanie przy życiu, dopóki eden bęǳie w sta-
nie przyłożyć oko do lunety i zapisywać miarę kątów. Z lunetą w edne , ze sztucerem
w drugie ręce, bęǳiem pracowali aż do ostatniego tchnienia.

Hucznym okrzykiem powitali uczeni tę przemowę, stawia ąc interes nauki ponad
bezpieczeństwo życia.

Buszmen popatrzył chwilę na uczonych, wzruszył ramionami, ale nie zdobył się na
odpowiedź. Po ął ich wybornie.
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Zgoǳono się więc, aby bądź co bądź prowaǳić dale prace geodezy ne. Lękano się
ednak, czy nie stanie im na przeszkoǳie położenie mie scowe, mianowicie niemożność
obrania punktu celowego za eziorem Ngami.

Zwrócono się w te kwestii do Mateusza Struksa, który przebywa ąc od dwóch dni na
szczycie góry, powinien by dotąd zastanowić się nad tą okolicznością.

— Panowie — odrzekł — czeka nas praca trudna i drobiazgowa, wymaga ąca cier-
pliwości i gorliwości, możemy e wszakże dokonać. Iǳie nam o połączenie Skorcewa
z akimś punktem trygonometrycznym poza eziorem. Punkt taki rzeczywiście istnie e
i obrałem go. Wznosi on się na północnym zachoǳie eziora, tak iż bok nowego tró kąta
przetnie e w kierunku skośnym.

— Jeżeli więc est taki punkt, na czymże więc polega trudność? — zapytał pułkownik.
— Na zbyt wielkie odległości pomięǳy nim a Skorcewem.
— Jak wielka est ta odległość?
— Na mnie sto dwaǳieścia mil angielskich.
— No, przecież nasza luneta na tę odległość wystarczy.
— Wiem o tym, lecz potrzeba zapalić sygnał na szczycie.
— A więc go zapalimy.
— Lecz trzeba tam zanieść przyrząd elektryczny do wzniecenia światła.
— Zaniesiemy go.
— Ale w czasie tego wypadnie bronić się przeciwko Makololom — zarzucił Mokum.
— Bęǳiemy się bronili. I cóż, Mokumie?
— Panowie, estem na wasze rozkazy — rzekł Mokum. — Spełnię co rozkażecie.
Człowiek więc pełen poświęcenia, ǳielny Buszmen zakończył naradę, od wyniku

które zawisła cała przyszłość wyprawy. Uczeni, zgodni pomięǳy sobą i gotowi wszyst-
ko poświęcać dla nauki, wyszli z kazamaty dla rozpoznania kra u rozciąga ącego się poza
eziorem Ngami.

Mateusz Strux wskazał im szczyt przez siebie wybrany. Był to wierzchołek góry Vo-
lquiri, ma ący kształt kręgla, a tak oddalony, że go zaledwie dostrzec można było w nie-
zmierne odległości. Góra ta barǳo wysoka, lecz mimo oddalenia sygnał elektryczny
dałby się wiǳieć przez wyborne szkła lunet, akie posiadała ekspedyc a. Na większa ed-
nak trudność zachoǳiła w tym, że baterię elektryczną trzeba było zanieść i wywindować
na górę. Kąt utworzony przez Volquiri i Skorcew, a przez tę ostatnią górę z punktem
za mowanym poprzednio przez Anglików zakończyłby pomiar, gdyż szczyt Volquiri leżał
poza dwuǳiestym równoleżnikiem. Łatwo po ąć wielką doniosłość te operac i i zapał,
z akim uczeni starali się przełamać tę ostatnią trudność.

Należało przede wszystkim postarać się o przeniesienie baterii. Znaczyło to przebyć
sto mil nieznanego kra u. William Emery i Michał Zorn pod ęli się tego zadania. Ofiarę
tę przy ęto, a miał im towarzyszyć naczelnik Boch esmanów towarzyszących karawanie
Struksa. Natychmiast przygotowali się do podróży.

Szło o przebycie eziora. Ochotnicy nie chcieli zabierać parowca, bo potrzebny był dla
pozostałych kolegów na wypadek, gdyby byli zmuszeni oddalić się nagle po skończeniu
prac. Jezioro można było przepłynąć w czółenku z kory lekkie , a trwałe , akie kra ow-
cy barǳo szybko umie ą sporząǳać. Mokum z Numbem spuścili się na brzeg eziora,
gǳie rosły drzewa z korą przydatną do zbudowania czółna, za ęli się tą pracą i wkrótce ą
ukończyli.

O goǳinie ósme wieczorem włożono na czółenko baterię elektryczną, potrzebne
narzęǳia, broń, amunic ę i cokolwiek żywności. Umówiono się, że punktem zbornym
bęǳie mała zatoka na południowym brzegu eziora, którą Mokum znał dobrze. Na koniec
postanowiono, ażeby skoro tylko zabłyśnie sygnał na Volquiri, pułkownik rozpalił takiż
sam na Skorcewie, iżby dwa młoǳi astronomowie mogli nawza em zd ąć rozwartość kąta.

Pożegnawszy kolegów, dwa młoǳi przy aciele spuścili się na brzeg eziora. Poprzeǳał
ich przewodnik i dwóch ma tków.

Ciemność zaległa okolicę. Odwiązano czółno, a lekki statek pod naciskiem wioseł
w cichości zaczął pruć czarne wody eziora.
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Ze ściśniętym sercem przyglądali się pozostali odpłynięciu dwóch młodych towarzyszów.
Ileż trudów, ileż niebezpieczeństw czekało tych odważnych młoǳieńców, ma ących prze-
być sto mil nieznanego kra u! Buszmen pocieszał ich, wychwala ąc przebiegłość i odwagę
przewodnika. Należało się spoǳiewać, że Makololowie, zbyt za ęci oblężeniem Skorcewa,
nie pomyślą nawet o północnych brzegach eziora. Twierǳił on, że pozostali w fortecz-
ce narażeni są na daleko większe niebezpieczeństwo, aniżeli dwa młoǳi astronomowie
w droǳe do Volquiri. Przez całą noc Mokum i marynarze zmieniali się na czatach.

Ciemność sprzy ała zdraǳieckim zamiarom ǳikich, lecz płazy te, ak ich Mokum
nazywał, nie mieli odwagi wǳierać się na górę. Być może, że oczekiwali posiłków, ażeby
potem wedrzeć się na wierzchołek ednocześnie ze wszystkich stron i ogromną liczbą
przezwyciężyć wszelki opór oblężonych.

Strzelec nie pomylił się w przypuszczeniach. Naza utrz rano pułkownik dostrzegł,
że hordy ǳikich znacznie się powiększyły. Obozowisko ich, doskonale rozłożone u stóp
góry, nie dopuszczało myśleć o ucieczce. Na szczęście nie mogli rozstawiać czat od strony
eziora z powodu niedostępności brzegu, a w razie konieczności oblężeni mogli tamtędy
uchoǳić.

Lecz o ucieczce nikt nie myślał. Europe czycy za mowali posterunek naukowy. Szło
o ich honor, nie mogli go opuścić. Pod tym względem zgaǳali się z sobą zupełnie. Ślady
dawnych waśni mięǳy Struksem a Everestem zniknęły. Nigdy nie wspomniano o wo nie
toczone przez dwa mocarstwa. Obydwa uczeni zmierzali do ednego celu; oba pragnęli
do ść do niego i spełnić zadanie naukowe należące do całego cywilizowanego świata.

Oczeku ąc na zapalenie sygnału, astronomowie za ęli się ukończeniem obliczeń po-
przedniego pomiaru. Czynność ta polegała na zmierzeniu dwoma lunetami pod kątem
dwóch poprzednich punktów trygonometrycznych. Dokonano e łatwo, a Mikoła Pa-
lander zapisał wynik obliczeń. W czasie następnych nocy miano przedsiębrać liczne ob-
serwac e wysokości gwiazd stałych dla otrzymania ak na dokładnie sze szerokości geo-
graficzne , pod którą leżał Skorcew.

Zachoǳiło eszcze edno ważne pytanie, do rozwiązania którego zawezwano pomo-
cy Mokuma, a mianowicie o obliczenie, ak prędko Zorn i Emery będą mogli dostać
się na górę Volquiri i zapalić sygnał ma ący być ostatnim punktem trygonometrycznym
robionych pomiarów.

Buszmen twierǳił, że aby dostać się na mie sce potrzeba pięciu dni. W same rzeczy
na przebycie stu mil angielskich, idąc pieszo i przebywa ąc często strumienie przerzyna ące
okolice za eziorne, pięć dni nie było za wiele. Przy ęto więc sześć dni ako maksimum i na
te podstawie postanowiono rozǳielać rac e żywności.

Pozostała żywność zna dowała się w barǳo małym zapasie. Część e musiano dać
wyprawionym, ażeby mieli czym żyć, zanim im się uda coś upolować. Reszta zaledwie
wystarczała na dwie zwykłe rac e ǳienne dla wszystkich z załogi. Było tam kilka funtów
sucharów, nieco mięsa suszonego i pemikanu. Pułkownik Everest za zgodą kolegów zde-
cydował, ażeby rac e zmnie szyć do edne trzecie . Tak ży ąc, można było doczekać się
chwili, w które oczekiwane światło zabłyśnie na krańcach widnokręgu. Czterech uczo-
nych Europe czyków, ośmiu ich ma tków i Buszmen zapewne ucierpią na tym niedosta-
tecznym pożywieniu, ale luǳie ci byli wyższymi nad zwykłe luǳkie cierpienia.

— Zresztą nikt nam nie zabroni polować — dorzucił sir John Murray.
Buszmen wstrząsnął głową z niedowierzaniem. Niepodobna, aby na górę tę odosob-

nioną mogła się zabłąkać zwierzyna. Nie szkoǳiło ednak mieć broń w pogotowiu na
wypadek, gdyby się coś trafiło. Po tym postanowieniu trze astronomowie za ęli się po-
równywaniem i sprawǳaniem cy zapisywanych przez Mikoła a Palandra, sir John Mur-
ray zaś w towarzystwie Mokuma opuścił forteczkę i przedsięwziął zbadać stoki góry, na
które stała.

Makololowie obozu ący spoko nie u stóp Skorcewa nie spieszyli się wcale z atakiem.
Być może, że mieli zamiar ogłoǳić oblężonych.

Pozyc ę góry zbadano w krótkim czasie. Płaskowyż, na którym wznosiła się zru no-
wana forteczka, miał zaledwie paręset sążni na większe średnicy. Ziemię pokrywały dość
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bu ne zioła pomieszane z gęstą krzewiną; rosły tu mieczyki, wrzosy i inne górskie rośli-
ny. Na spaǳistych bokach przerywanych sterczącymi załomami skał były zarośla tarniny
osypane białym kwieciem.

Zwierząt nie dostrzeżono zupełnie. Po całogoǳinnym oczekiwaniu nic się nie uka-
zało. Kilka ptaszyn o czerwonych ǳiobkach i ciemnym upierzeniu przelatywało z gałązki
na gałązkę. Sir John nie dał do nich ognia, bo za pierwszym strzałem pierzchnęłoby nie-
zawodnie całe stadko. Nie było więc naǳiei, ażeby polowanie mogło powiększyć zapasy
spiżarniowe.

— Bęǳiemy łowili ryby w eziorze — odezwał się sir John, wpatru ąc się w wspaniałe
zwierciadło wód u stóp góry roztoczone.

— Łowić ryby bez sieci i wędek — odparł Buszmen — znaczy to samo, co chcieć
chwytać ptaki rękami. Lecz nie rozpacza my. Wydobyliśmy się uż z nie ednego kłopotu,
a może przypadek i tym razem nam poszczęści.

— Przypadek — mówił sir John. — Przypadek dobry, eżeli Bóg go nastręczy. Ach,
ten przypadek to na lepszy aprowizator, na doskonalszy geniusz opiekuńczy. On to po-
łączył nas z przy aciółmi, on ich doprowaǳił tam, gǳie my musieliśmy iść koniecznie.
A da Bóg, wszystkich nas zawieǳie do upragnionego celu.

— I on nas wyżywi.
— Nie inacze , ǳielny mó przy acielu, on nas wyżywi, a dokonawszy tego, spełni

tylko swo ą powinność.
Słowa szlachetnego Anglika niezupełnie trafiły do przekonania Buszmena. Wprawǳie

przypadek niekiedy czynił luǳiom przysługi, wszelako należało mu dopomagać i strzelec
postanowił dopomagać mu.

Dnia  stycznia nie zaszła żadna zmiana w położeniu naszych przy aciół ani ich wro-
gów. Makololowie obozowali spoko nie, stada ich wołów i owiec pasły się na pięknych
pastwiskach, zasilanych podskórnymi wodami. Złupione wozy umieszczono w koczowi-
sku. Niewiasty i ǳieci ǳikich, przybyłe tu za wo ownikami, za mowały się wykonywa-
niem prac domowych. Niekiedy któryś z ich woǳów, łatwy do rozpoznania po bogat-
szym oǳieniu, podchoǳił ku górze i rozpatrywał na dostępnie sze ścieżki prowaǳące na
szczyt góry, ale kula posłana ze szczytu wnet mu odbierała ochotę do dalszych badań.

Makololowie na każdy strzał odpowiadali wo ennym okrzykiem, wstrząsali asaga ami,
wypuszczali kilka nieszkodliwych strzał i wszystko znów powracało do dawnego spoko u.

Naza utrz ednak ǳicy przedsięwzięli napad; w liczbie pięćǳiesięciu poczęli równo-
cześnie z trzech stron wdrapywać się na górę. Natychmiast cała załoga udała się na mury.
Europe ska broń odtylcowa, szybko nabĳana, zrząǳiła spustoszenie w szeregach napast-
ników. Około piętnastu ubito, a reszta pierzchła w niełaǳie. Atak ten ednak zaniepokoił
oblężonych; pomimo szybkości strzałów widoczne było, że liczba zdoła przemóc. Gdyby
równocześnie kilkuset Makololów rzuciło się ze wszech stron na górę, nie sposób by-
łoby ich odeprzeć. Niebezpieczeństwo to nasunęło sir Murrayowi myśl, ażeby użyć do
obrony kartaczownicy, która stanowiła potężne uzbro enie szalupy parowe . Trudno ed-
nakże wywlec taki ciężar na górę po skalistym i nagłym stoku. Jednak marynarze okazali
tyle zapału i zręczności, że to straszliwe wo enne narzęǳie zostało w nocy  stycznia
wywindowane i ustawione w strzelnicy muru otacza ącego forteczkę. Dwaǳieścia pięć
wachlarzowato rozłożonych luf mogło swym ogniem ostrzeliwać cały ont fortyfikac i.
Makololowie pierwsi w Ayce mieli się zapoznać z tą niszczącą bronią, którą w kilkana-
ście lat późnie ucywilizowane narody europe skie sprawiały straszne rzezie.

Od chwili swe przymusowe bezczynności astronomowie poświęcali czas na pomiar
wysokości gwiazd. Czyste niebo i naǳwycza suche powietrze pozwoliły im robić wyborne
obserwac e. Szerokość geograficzna Skorcewa wynosiła °’,”. Wynik dochoǳący
aż do edne tysięczne sekundy, odpowiada ące / sążnia na powierzchni ziemi. Nie
można życzyć sobie większe dokładności. Pomiar ten przekonał ich, że nie zna dowali się
dale ak o pół stopnia od północnego końca południka, że tró kąt, za którego wierzchołek
obrali górę Volquiri, zakończy sieć trygonometryczną.

Noc z  na  przeszła spoko nie. Następny ǳień wydawał się oblężonym nad-
zwycza nie długi. Piąty to ǳień od czasu odpłynięcia dwóch astronomów. Jeżeli im się
powiodła podróż, powinni by ǳiś właśnie dotrzeć do podnóża góry Volquiri. Wypada-
ło więc przez całą noc wytężać wzrok w tę stronę, czy nie za aśnie e sygnał. Pułkownik
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Everest i Mateusz Strux eszcze za dnia wycelowali lunetę tak, ażeby sam szczyt padał
na ognisko szkła. Ostrożność ta zabezpieczała od wyszukiwania śród nocy oznaczonego
punktu, co byłoby naǳwycza trudne. Przy e zachowaniu skoroby tylko zabłysło światło
na wierzchołku, w te że same chwili doszłoby do oka obserwatora i pozwoliło oznaczyć
otrzymany kąt.

W ciągu rzeczonego dnia sir John Murray na próżno przebiegał boki góry ze strzel-
bą. Nie ukazało się na mnie sze zwierzątko. Nawet spłoszone przez niego ptaki poucie-
kały na brzeg eziora schronić się w ga ach. Zżymał się szlachetny myśliwiec, irytowało
go to niepospolicie, bo teraz nie dla rozrywki, ak na częście , ale z potrzeby polował.
Pragnął złagoǳić głód swoich towarzyszów, a ma się rozumieć, że i swó także, gdyż
potężna budowa sir Johna wymagała niemałego paliwa i na edne trzecie części rac i
nie mogąc obstać, doznawał srogiego głodu. Jego towarzysze okazywali się mnie drażli-
wi na niedostatek pokarmu, bądź że ich żołądki mnie sze i organizm szczuple szy, bądź
też że niektórym, ak na przykład niezrównanemu Palandrowi, dokładne obliczenie kąta
optycznego doskonale zastępowało befsztyk, a wygórowana gwiazda na zenicie soczysty
rostbef. Marynarze i Buszmen podobnież doznawali głodu, ak wielce szanowny dżentel-
men. Da ącego się tym barǳie uczuć, że żywność była na schyłku. ǲień eszcze eden,
a nie zostanie edna okruszyna suchara. Jeżeli więc wyprawieni opóźnili się w droǳe, to
załoga zostanie doprowaǳona do ostateczności.

Cała noc z  na  stycznia zeszła na obserwowaniu Volquiri. Widnokrąg pozostawał
ciemny, światełko nie zabłysło. Oznaczony przez astronomów dla Williama i Zorna termin
zaledwie dobiegł. Nie powstawało więc, ak tylko czekać cierpliwie.

W dniu  stycznia garnizon spożył ostatni suchar i ostatni kęs mięsa. Zwątpienie
ednak nie ogarnęło tych ǳielnych luǳi, postanowili żywić się ziołami, a wytrwać na
stanowisku.

Noc z  na  nie wydała żadnego rezultatu. Raz albo dwa zdawało się obserwato-
rom, że wiǳą światło, lecz po sprawǳeniu przekonali się, że pochoǳi ono od gwiazdy
wynurza ące się spod widnokręgu.

Cały ǳień następny wszyscy nic nie edli. Kilkudniowe przyzwycza enie do małe ilo-
ści pokarmu znać zwęziło tak ich żołądki, że głód niezbyt im dokuczał, ale eżeli Opatrz-
ność nie ześle im naza utrz akie pomocy, to ulegną srogim cierpieniom.

Lecz Opatrzność i następnego dnia nie zesłała im pożywienia. Na próżno sir John
Murray wytężonym wzrokiem upatrywał akie kolwiek zwierzyny, nic się nie nasuwało na
strzał celnego myśliwca, a akże załoga pragnęła choćby na mnie sze odrobinki pokarmu!

Sir John i Mokum dręczeni głodem, który im szarpał wnętrzności, poczęli krążyć po
pod szczytem Skorcewa. Szukali czegoś — czyżby zamyślali spróbować trawy tam obficie
rosnące ?

— Ach, czemuż nie esteśmy bydlętami! — zawołał sir John. — Jakżebyśmy mogli
na eść się na tym pastwisku, a tu ani zwierzęcia, ani ptaszyny… Cóż bym dał za to, gdybym
mógł na kwadrans zostać bydlęciem.

Mówiąc to, rzucił się na obszerną płaszczyznę wód, rozlaną pod ego stopami. Ma t-
kowie próbowali złowić rybę, ale nadaremnie. Ptactwo wodne za ich zbliżeniem się ula-
tywało w dal.

Biedny sir John, biedny Mokum zaledwie powłóczyli nogami. Zmęczeni do na wyż-
szego stopnia, rzucili się na ziemię u stóp pagórka na kilka stóp wysokiego. Niby sen,
a racze odrętwienie ogarnęło ich z wolna, tak że sami nie wieǳieli, kiedy im się ociężałe
powieki zamknęły. Z wolna zapadli w stan zupełnego odrętwienia. Próżnia, którą uczu-
wali wewnątrz, odbierała im ostatnie siły, doznawali przy tym ǳiwne akie ś boleści,
które przecież poddawali się obo ętnie.

Jak długo trwał ten stan odrętwienia, ani sir John, ani Buszmen nie potrafiliby po-
wieǳieć, lecz w goǳinę późnie zbuǳiły Anglika liczne i dokuczliwe ukłucia. Otrząsł
się, przewrócił i usiłował zasnąć, ale zniecierpliwiony ustawicznym kłuciem, zmuszony
został do otworzenia oczu.

Ro e białych mrówek, czyli termitów, literalnie go obsiadły. Ręce, twarz, całe ciało
były nimi pokryte. Na widok ten zerwał się na nogi i tym gwałtownym ruchem zbu-
ǳił Mokuma, lecz Buszmen, zamiast opęǳać się od mrówek, zaczął e zbierać garściami
i chciwie pożerać.
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— Co robisz, Mokumie? — zawołał ze wstrętem Anglik.
— Jeǳ pan, eǳ ak a! — mówił Buszmen, nie przerywa ąc uczty. — To ryż Bo-

ch esmanów.
Mokum nazwał mrówki ryżem, ak e zowią Boch esmanowie, uważa ący owad ten za

przysmak. Pożera ą oni zarówno czarne, ak i białe mrówki, lecz ostatnie cenią barǳie niż
pierwsze. Pożywienie to ma tę tylko wadę, że dla nasycenia się trzeba spożywać ogromne
masy mrówek. Dla zaraǳenia te niedogodności kra owcy doda ą do mrówek nieco gumy
arabskie , lecz ponieważ na Skorcewie nie rosły mimozy wyda ące gumę, przeto Mokum
zmuszony był spożywać e bez przyprawy.

Głód szarpiący wnętrzności sir Johna i widok Buszmena raczącego się z takim ape-
tytem skłoniły sir Johna do przezwyciężenia wstrętu i naśladowania strzelca. Mrówki
ro ami wychoǳiły z wielkiego mrowiska, a racze kopca, pod którym spali dwa myśliwi.
Sir John garściami wsypywał e do ust i wkrótce zasmakował w te osobliwe potrawie.
Kwas, przenika ący owady, miał przy emny smak, a z wolna sir John uczuł ustępu ące
boleści głodu.

Mokum nie zapomniał o towarzyszach niedoli, pobiegł do forteczki i sprowaǳił ca-
ły garnizon. Ma tkowie bez wahania poczęli pożerać mrówki. Everest, Strux i Palander
chwilowo wstrzymywali się, ale przykład sir Johna Murraya zachęcił ich i biedni uczeni,
na wpół martwi z wycieńczenia, rzucili się na termity i zaczęli za adać e z apetytem,
oszuku ąc próżny żołądek.

Przypadek ednak dostarczył im wkrótce ędrnie szego pożywienia. Mokum, chcąc
dostarczyć większą ilość pokarmu, postanowił rozburzyć mrowisko. Był to kopiec stoż-
kowaty, około którego zna dowało się kilka innych pomnie szych. Strzelec zadał uż kilka
potężnych ciosów siekierą, gdy nagle usłyszał wewnątrz akieś ǳiwne mruczenie. Natych-
miast przestał uderzać i nadsłuchiwał. Wszyscy, zachowu ąc ak na głębsze milczenie,
naśladowali go. Mruk dochoǳił coraz wyraźnie .

Buszmen zatarł ręce z radości. Nie wyrzekł ani słowa, ale oczy ego ǳiwnie błyszcza-
ły. Uderza ąc raz po raz w gliniaste gniazdo termitów, usiłował wybić w nim otwór na
stopę kwadratową. Mrówki uciekały na wszystkie strony, ale strzelec byna mnie na to
nie zważał i podczas gdy inni napychali nimi worki, wyrąbywał ścianę.

Naraz w otworze po awiło się ǳiwaczne kudłate zwierzę. Był to czworonóg z dłu-
gim wydłużonym ry em, niewielką paszczą z wysuwalnym ęzykiem, uszy miał sto ące,
ogon długi, spiczasty. Popielato-rudawe kudły pokrywały ego ciało o krótkich nogach
zakończonych długimi i ostrymi szponami.

Jedno uderzenie siekierą w ry powaliło go trupem.
— Otóż mamy i pieczeń, moi panowie, na którą im dłuże czekaliście, tym wam

lepie bęǳie smakować. Dale , rozpalić ogień, stempel od strzelby posłuży nam za rożen.
Bęǳiemy mieli ucztę, akie nie mieliśmy eszcze nigdy.

Buszmen nie przesaǳał wcale. Ubity zwierz, którego szybko oprawił i obdarł ze skó-
ry, był mrówko adem. Holendrzy nazywa ą go świnią ziemną. Jest to na straszliwszy nie-
przy aciel mrówek. Burzy on ich gniazda, a eżeli mu się nie uda zakraść w mrowisko,
wsuwa w nie długi i lepki ęzyk, a gdy go mrówki oblegną, wyciąga i połyka.

Pieczeń wkrótce była gotowa. Może należałoby eszcze kilkanaście razy obrócić ą na
rożnie, lecz zgłodniałym zabrakło cierpliwości. Mięso przeniknięte kwasem mrówkowym
wydawało im się barǳo smaczne; drugą połowę zachowano na późnie . Po te uczcie wraz
z oǳyskanymi siłami energia ożywiła tych ǳielnych luǳi.

A zaprawdę potrzeba im było te energii, bo i następne nocy zbawienne światło nie
zabłysło na szczycie Volquiri.

. Fiat lux⁸⁵
William i ego mały odǳiał od ośmiu dni opuścił obóz. Jakież przygody opóźniły ich po-
chód. Czyż wstrzymała ich aka nieprzezwyciężona zapora? Skąd pochoǳi to opóźnienie?
Czyż obydwa astronomowie ulegli akiemu wypadkowi… czy ich śmierć spotkała? Ła-
two po ąć prze ście od naǳiei do zwątpienia, a od tego do rozpaczy. Uczuć tych kole no

⁸⁵Fiat lux (łac.) — Niech się stanie światło. [przypis edytorski]
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doświadczyli zamknięci w forteczce. Ich koleǳy, ich przy aciele uż przeszło tyǳień byli
w droǳe… a przecież w pięciu, a na dale w sześciu dniach winni byli stanąć na górze!
Nie można ich przecież posąǳać o brak odwagi, energii i wytrwałości. Wieǳieli dobrze,
że od dostania się ich na szczyt Volquiri zależało powoǳenie wyprawy, powieǳenie się
wielkiego przedsięwzięcia. Skoro więc wieǳieli, któż by odważył się przypuścić, że zanie-
dbali się w czymkolwiek? Takiego pode rzenia nikt nie śmiałby na nich rzucić. Jeżeli więc
dotąd nie zabłysnęło światło na szczycie Volquiri, znać że zginęli lub też popadli w asyr
koczu ących plemion.

Te smutne myśli za mowały bez przerwy czterech uczonych. Z gorączkową niecier-
pliwością oczekiwali nade ścia nocy, ażeby ak na pręǳe rozpocząć obserwac e, aby sta-
nąwszy przy lunecie, z okiem wlepionym w oddalony punkt, nie oddycha ąc prawie,
oczekiwać sygnału. Wszystkie naǳie e, wszystkie oczekiwania, całe ich życie skupiło się
na tym maleńkim szkiełku lunety, przez które miało zabłysnąć zbawcze światło. Przez
cały tedy ǳień błąǳili w milczeniu po stokach góry, zatopieni w edne tylko myśli. Za-
prawdę, ani dotychczasowe trudy, nieznośne upały, ǳikie zwierzęta, ni pragnienie i głód
nie dokuczały im tyle, ile ta chwila niecierpliwego oczekiwania.

W dniu tym spożyto resztę mrówko ada. Kto się dostatecznie nie nasycił, szedł do
mrowiska dopełniać obiadu termitami.

Na koniec zapadła noc ciemna, bezksiężycowa, cicha, wyborna do obserwac i… Świa-
tło ednak nie ukazało się na Volquiri. Już zorze zarumieniły niebo na wschoǳie, uż za-
błysły pierwsze promienie słońca, a eszcze astronomowie stali przy lunecie z wytężonym
wzrokiem — pułkownik i Strux niezmordowanie wytrwali. Na koniec słońce za aśniało
w całym blasku, dalsza obserwac a stała się niemożliwa.

Ze strony ǳikich nie zachoǳiła na mnie sza obawa. Makololowie postanowili głodem
zmusić załogę do poddania się. W istocie łatwo to mogło nastąpić. Przez cały następny
ǳień głód zadawał męczarnie załoǳe uwięzione na Skorcewie, a nieszczęśni Europe czycy
starali się go ukoić żuciem korzeni mieczyka, rosnącego obficie na stokach góry.

Więźnie, alboż nimi nie byli? Nie, dopóki szalupa parowa mogła ich przewieźć na
drugi brzeg eziora, w okolice żyzne, gǳie by im nie zabrakło ani zwierzyny, ani soczystych
owoców, ani ǳiko rosnących warzyw. Nieraz myślano o tym, ażeby wyprawić Mokuma
na północny brzeg eziora, iżby tam zapolował i dostarczył żywności. Lecz cóż by się stało,
gdyby Makololowie dostrzegli ten ruch lub gdyby na przeciwnym brzegu strzelec dostał
się w ręce koczowniczych rabusiów? Stracono by łódź, a z nią ostatni środek ratunku.
Odrzucono więc ten pro ekt. Postanowili ocalić się lub umrzeć razem. O opuszczeniu
Skorcewa przed dokonaniem pomiaru południka nawet mowy nie było. Należało czekać
aż do zniknięcia ostatnie naǳiei. Wreszcie szło o cierpliwość, a tę mieli.

— Kiedy Arago, Biot i Rodriguez — mówił pułkownik do zgromaǳonych towarzy-
szy — postanowili przedłużyć pomiar południka Dunkierki aż do Ibizy, zna dowali się
w położeniu naszemu podobnym. Choǳiło o połączenie wyspy te z lądem hiszpańskim
za pomocą tró kąta, którego boki wynosiły przeszło sto dwaǳieścia mil angielskich.

Astronom Rodriguez za ął na wyższy szczyt wyspy i utrzymywał na nim płonący
ogień. W tym czasie ancuscy uczeni przepęǳali czas pod namiotami o sto mil od niego,
w puszczy de las Palmas. Przez sześćǳiesiąt nocy Arago i Biot czatowali na sygnał, który
mieli zd ąć. Zrozpaczeni, mieli uż zaprzestać roboty, gdy sześćǳiesiąte pierwsze nocy
zabłysło wyglądane światło, które tylko stałą nieruchomością odróżniało się od gwiazd.
Jak to, panowie! Oni oczekiwali sześćǳiesiąt eden nocy! Czego astronomowie ancuscy
i hiszpańscy dokazali dla dobra nauki, czyż my dokonać nie zdołamy?

Okrzyk uniesienia odpowieǳiał na tę przemowę. A ednak mogli odpowieǳieć puł-
kownikowi, że ani Biot, ani Arago nie doznawali męczarni głodu przez cały czas pobytu
w puszczy las Palmas.

W ciągu dnia po awił się ruch niezwykły w obozie Makololów. Biegali oni szybko tu
i ówǳie, co wielce zaniepokoiło Buszmena. Czyżby w nocy zamierzyli uderzyć na for-
teczkę albo też zwinąć obóz? Po dokładnym rozpatrzeniu się doszedł do przekonania, że
ułożyli napad. Wo ownicy gotowali broń, kobiety zaś i ǳieci, do obozu przybyłe, opuściły
go i pod dowóǳtwem kilku zbro nych udały się ku zachodniemu brzegowi eziora. Praw-
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dopodobnie oblega ący postanowili raz eszcze popróbować zdobycia szturmem twierǳy
przed powrotem do swe stolicy Maketo.

Buszmen zawiadomił Europe czyków o wypadku swoich spostrzeżeń. Postanowiono
więc podwoić czu ność podczas nocy i trzymać broń w pogotowiu. Liczba wrogów była
barǳo znaczna. Nic im nie przeszkaǳało z dwóch stron po kilkuset rzucić się na sto-
ki góry. Mury forteczki, w wielu mie scach rozwalone, nie wstrzymałyby ich postępu.
Pułkownik uważał za potrzebne wydać pierwsze rozporząǳenia na wypadek, gdyby ob-
lężeni zostali zmuszeni do cofnięcia się i chwilowego opuszczenia stanowiska. Parowiec
powinien był być gotowy do wyruszenia na wodę za pierwszym znakiem. Jeden z mary-
narzy otrzymał rozkaz rozniecenia ognia pod kotłem i przysposobienia pary na przypadek
ucieczki, lecz polecono mu wstrzymać się z tym aż do zachodu słońca, inacze bowiem
nieprzy aciel dowieǳiałby się o istnieniu statku.

Wieczerza składała się z termitów i cebulek mieczyka. Smutne pożywienie dla luǳi
ma ących się bić, lecz to byna mnie nie osłabiło mężnych i gotowych na wszystko.

Po goǳinie szóste , gdy noc zapadła z szybkością właściwą krainom poǳwrotniko-
wym, marynarz spuścił się po urwiskach skalnych na dół, ażeby rozpalić ogień pod kotłem
maszyny. Rozumie się, że pułkownik postanowił uchoǳić dopiero w razie ostatecznym,
gdyby uż dłuże niepodobna było trzymać się w fortecy. Nie miał siły do opuszczenia e ,
bo lada chwila mógł zabłysnąć ogień wzniecony przez wysłańców.

Innych marynarzy rozstawiono poza murem opasu ącym forteczkę, poleca ąc bronić
wyłomów do ostateczności. Broń przygotowano. Kartaczownica, nabita i zaopatrzona
w zapasowe nabo e, wystawiała swe straszne lu z otworu strzelnicy.

Na oczekiwaniu zeszło kilka goǳin. Pułkownik Everest i Strux na przemian czuwali
przy szkle lunety umieszczone na szczycie baszty, wyczeku ąc po awienia się sygnału.
Krańce widnokręgu pogrążone były w cieniu, lecz za to na zenicie błyszczały konstelac e
w całe świetności. Na mnie szy wietrzyk nie wzruszał powietrza, cisza uroczysta panowała
dokoła.

Tymczasem Buszmen za mu ący wyskok skały przysłuchiwał się szmerowi, który głu-
cho podnosił się z doliny. Z wolna szmer stawał się coraz wyraźnie szy. Mokum nie za-
wiódł się na swoich przypuszczeniach: Makololowie gotowali się do ostatecznego sztur-
mu.

Aż do ǳiesiąte ataku ący nie poruszyli się. Ognie ich obozowiska z wolna gasły. Pola
i równiny pogrążyły się w ciemnościach. Naraz Buszmen dostrzegł cienie porusza ące się
po bokach góry. ǲicy byli uż zaledwie o sto stóp poniże muru.

— Do broni! do broni! — zawrzasnął Buszmen.
Natychmiast szczupła załoga wysunęła się przed południowy ont i rzęsistym ogniem

powitała napastników. ǲicy odpowieǳieli na to okrzykiem wo ennym i pomimo celnego
ognia nie przestawali piąć się do góry. Przy świetle strzałów postrzeżono takie mnóstwo
ǳikich, że wszelki opór zdawał się niemożliwy. Jednak celne i niechybia ące kule sprawiały
straszną rzeź w ich gromadach. Makololowie padali kupami i eden przez drugiego staczali
się na sam dół. W krótkich przerwach pomięǳy strzałami można było słyszeć ich krzyk,
akby ǳikich zwierząt. Mimo to szli naprzód wytrwale, w ścieśnionych szeregach, coraz
wyże i wyże , nie wypuszcza ąc ani edne strzały, gdyż zbyt im było śpieszno dostać się
na wierzch.

Pułkownik strzelał na czele odǳiału. Jego towarzysze ǳielnie go wspierali swym
ogniem, nie wyłącza ąc Palandra, który może po raz pierwszy w życiu miał broń w ręku.
Sir John dawał dowody cudów zręczności: to na te , to na owe skale stawał, przyklękał,
schylał się, da ąc tak szybko ognia, że mu się sztucer od gęstych strzałów rozpalił. Buszmen
zachowywał zimną krew, strzelał ze spoko em i był pewny siebie, śmiały i cierpliwy, akim
go znamy.

Lecz ani naǳwycza na odwaga, ani pewność strzału, ni doskonałość broni nie mogły
podołać liczbie. Każdego z poległych zastępowało dwuǳiestu nowych wo owników. Za
wiele ich było na trzynastu luǳi broniących forteczki. Po półgoǳinnym oporze pułkow-
nik uznał, że dłuże trudno się bronić, że liczba go zgniecie.

W same rzeczy nie tylko ontem góry, ale i bokiem wǳierały się tłumy ǳikich.
Trupy ednych służyły za stopnie drugim. Niektórzy porywali trupy w ręce i zasłania ąc
się nimi ak puklerzem pięli się w górę. Scena ta, oświetlona krótkimi czerwonymi od-
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błyskami strzałów, była przeraża ąca. Europe czycy wieǳieli o tym dobrze, że nie mogą
spoǳiewać się żadne litości od okrutnych wrogów. Niczym były na strasznie sze zwie-
rzęta aykańskie w porównaniu z zażartymi Makololami. Okrucieństwem zawstyǳiliby
tygrysy, gdyby szczęściem Ayka ich nie wydawała.

O wpół do edenaste pierwsze zastępy ǳikich wdarły się na płaskowyż tworzący
wierzch góry. Oblężeni nie mogli wdać się w bó ręczny z hordą rozbó ników, bo broń
palna w tym przypadku była nieużyteczna, a liczba by ich zgniotła. Należało szukać schro-
nienia za murem. Na szczęście mały odǳiałek był eszcze nietknięty, bo Makololowie,
ak uż mówiliśmy, nie używali ni strzał, ni ǳirytów.

— Za mury! — zakomenderował potężnym głosem pułkownik.
Jeszcze raz dawszy ognia, oblężeni, idąc za przykładem woǳa, schronili się za mury.
ǲicy powitali odwrót radosnym okrzykiem wo ennym i poczęli się cisnąć ku wyło-

mowi w murze, aby przezeń dostać się w obręb twierǳy.
Nagle zagrzmiał straszliwy huk — niby trzask pioruna, rozdrabnia ący się na mnó-

stwo gromów po edynczych. To kartaczownica, zakręcona ręką sir Johna, zabrała głos
w bitwie. Dwaǳieścia pięć lufek armatnich rozłożonych wachlarzowato sypnęło gradem
kul na gromady ǳikich cisnących się w wyłom. Deszcz ołowiu druzgotał rozbó ników
i zmiatał ich setkami. W mgnieniu oka oczyścił plac bo u. Straszne wycie Makololów
odpowieǳiało na huk kartaczownicy, lecz okrzyk ten słabnął, a wreszcie ucichł. Zrazu
wypuścili chmurę strzał, lecz te nikogo nie dosięgły.

— Przewybornie sprawia się maleńka — zawołał Buszmen, zbliża ąc się do sir Johna.
— Gdy się pan zmęczysz wygrywaniem na te katarynce, to pozwolisz, ażebym i a dał
koncert.

Lecz kartaczownica zamilkła. Makololowie przerażeni straszliwym skutkiem śmier-
telnego narzęǳia pierzchli na obie strony, szuka ąc gǳie można schronienia, pozosta-
wia ąc płaskowyż gęsto pokryty trupem.

Zaledwie atak ǳikich zelżał, a natychmiast pułkownik Everest i Mateusz Strux, ko-
rzysta ąc z chwilowe przerwy, pobiegli na basztę, by spo rzeć w lunetę. Ani wycia ǳikich,
ani groźne niebezpieczeństwo nie przeraziło ich. Bez na mnie szego wzruszenia, z ǳiwnie
zimną krwią wpatrywali się kole no w otwór lunety tak spoko nie, ak gdyby zna dowa-
li się w swoich uniwersyteckich obserwatoriach. Za chwilę okrzyki znowu zabrzmiały,
ozna mia ąc ponowienie się walki, lecz dwa uczeni pilnowali po kolei swego stanowiska,
nie zwraca ąc uwagi na ǳikich.

W istocie zacięta walka zawrzała z nową gwałtownością. Już nawet i kartaczownica
nie mogła poraǳić tłumom pcha ących się ślepo wszystkimi wyłomami ze straszliwym
wyciem. Jeszcze przez pół goǳiny Europe czycy bronili im każde stopy ziemi. Oblężeni,
broni swe zawǳięcza ąc opór, dotąd otrzymali zaledwie kilka lekkich zadraśnięć asaga a-
mi. Mimo kilkuset poległych za adli ǳicy cisnęli się naprzód. Broniący się dotrzymywali
placu, zażartość obu stron wzrastała.

Nagle około wpół do dwunaste Mateusz Strux, sto ący według kolei przy lunecie,
przypadł bez tchu do pułkownika strzela ącego do ǳikich. Twarz Mateusza okazywała
silne wzruszenie, malowało się na nie zachwycenie połączone z pomieszaniem. W ego
kapeluszu drgała eszcze świeżo wypuszczona strzała. U rzawszy Everesta, zawołał drżącym
głosem:

— Sygnał! sygnał!
— Co! co? — krzyknął pułkownik, nabĳa ąc broń.
— Sygnał!
— Wiǳiałeś go?
— Wiǳiałem.
Everest, wypaliwszy do ednego z woǳów nieprzy acielskich, wydał okrzyk tryumfu

i popęǳił ku baszcie, a za nim Strux zbladły od wzruszenia. Tam ukląkł przy lunecie
i powstrzymu ąc bicie serca, patrzył w nią. Patrzył, zapomina ąc o śmierci wiszące mu
nad głową — o całym świecie.

Na szczycie Volquiri aśniał sygnał. Wiǳiał go wyraźnie mięǳy kratkami włosów
rozciągniętych przed soczewką lunety. Ostatni tró kąt otrzymał nareszcie punkt oparcia.
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Zaiste, wzniosły to widok. Śród grzmotu strzałów, pośród wycia rozżarte hordy ǳi-
kich i zgiełku bo owego — dwóch uczonych przy szkle lunety, obo ętnych na śmierć,
pamięta ących tylko o spełnieniu naukowego zadania, gdy lada chwila mógł ich ugo-
ǳić morderczy pocisk, albowiem właśnie tłumy Makololów sforsowały wyłom i gdyby
nie kartaczownica, gdyby nie sir John, Buszmen i ma tkowie, uż by cały garnizon legł
pod ich ciosami. A kiedy załoga z ostatnim wysiłkiem broniła każde pięǳi ziemi, Everest
i Strux schyleni nad kołem powtarza ącym bez przerwy mierzyli rozwartość kąta. Powta-
rzali kilkakrotnie eden i ten sam pomiar, ażeby uniknąć błędu, Palander zaś z na więk-
szą flegmą zapisywał w re estr wyniki ich obserwac i. Nie ednokrotnie strzała zadrasnęła
głowę któregoś z uczonych i ugrzęzła w ścianie drewniane baszty, lecz uczeni, zatopieni
w pracy, nawet o tym nie wieǳieli. Jeden patrzył na gore ące światło, drugi odczytywał
poǳiałkę przez lupę na kole, a trzeci pisał.

— Jeszcze edna obserwac a — zawołał Strux, przesuwa ąc lunetę.
Wtem wielki kamień wyrzucony silną ręką wytrącił re estry z ręki Palandra i o ma-

ło nie zgruchotał lunety. Lecz właśnie operac e zostały ukończone i położenie sygnału
oznaczone z dokładnością edne tysięczne sekundy.

Pozostawało tylko uchoǳić, by zachować rezultaty znakomite pracy. ǲicy zaczynali
się cisnąć do kazamat i lada chwila mieli opanować basztę. Pułkownik Everest i ego
koleǳy pochwycili broń. Palander porwał narzęǳia i re estry i wybiegli poza obręb baszty
wyłomem prowaǳącym na ścieżkę, którą się można było dostać do szalupy. Ale w chwili,
gdy zaczęli na dół zstępować, Strux zawołał:

— A nasz sygnał!
W rzeczy same należało odpowieǳieć na sygnał dwóch młodych astronomów; bo

dla dokładności przedsięwziętego pomiaru trzeba było, ażeby William Emery z Zornem
ze swe strony oznaczyli kąt rozwartości i niezawodnie na szczycie Valquiri niecierpliwie
oczekiwali ukazania się ognia na Skorcewie.

— Jeszcze eden wysiłek! — zawołał pułkownik.
I podczas gdy ego towarzysze z na większą trudnością powstrzymywali nawałę ǳi-

kich, Everest wpadł do baszty. Była to budowa z drzewa wysuszonego na skwarze sło-
necznym. Dość było edne iskry, aby za ęła się płomieniem. Everest, zapaliwszy zwitek
papieru, rzucił go na leżącą w kącie kupę wiórów. Buchnęły płomienie, a ǳielny astro-
nom wypadł z baszty w celu połączenia się z towarzyszami.

Nagły pożar zwrócił całą uwagę ǳikich. Korzysta ąc z tego, załoga spuszczała się stro-
mą ścieżką, unosząc wspólnymi siłami kartaczownicę, które nie chcieli porzucić. Do-
strzegli ich Makololowie, ale za późno, bo uż byli na łoǳi. Maszynista stosownie do
rozkazów trzymał parę w pogotowiu, puszczono w ruch maszynę, a statek natychmiast
odbił od brzegu i posunął się na otwarte ezioro. Posłano ǳikim, sto ącym w osłupieniu
na krańcu góry, salwę, która eszcze kilkunastu zwaliła.

Wkrótce szalupa odpłynęła tak daleko, że można było do rzeć pożar na szczycie Skor-
cewa. Baszta płonęła ak pochodnia, a światło e niezawodnie było widać z wierzchołka
Volquiri.

Potężnym okrzykiem powitała załoga statku pożar baszty, która ak latarnia morska
rozrzucała daleko w przestrzeń snopy światła.

William i Zorn posłali swym kolegom gwiazdę, a ci odpowieǳieli im słońcem.
.    
O świcie parowiec przybił do północnego brzegu eziora. Nie dostrzeżono tu śladu Ma-
kololów. Pułkownik i ego towarzysze, trzyma ący dotąd broń w pogotowiu do strzału,
spuścili kurki. Statek spłynął do wąskie przystani, akby wydrążone pomięǳy dwiema
wysokimi skałami.

Buszmen, sir John i eden z ma tków poszli na polowanie. Okolica była zupełnie
pusta, ani śladu ǳikich. Natomiast na wielką pociechę zgłodniałych snuło się mnóstwo
zwierzyny. Śród wysokich traw i gęstych zarośli przemykały rącze antylopy, na eziorze
pływały stada ǳikich kaczek i innych ptaków wodnych. Myśliwi powrócili z bogatym
łupem. Pułkownik i ego towarzysze mogli po długim głoǳie odżywić się zwierzyną,
które im uż nie miało zabraknąć.
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Tegoż dnia,  lutego, rozbito obóz na brzegach eziora Ngami, nad wpada ącym doń
strumieniem, w cieniu rozłożystych drzew. Było to mie sce zborne wspólnie naznaczo-
ne, gdyż Numbo wyraźnie zapowieǳiał, aby na nich czekano nad brzegami eziora przy
strumieniu. Everest i Strux rozgościli się tu, wygląda ąc powrotu kolegów, który nie-
zawodnie miał być łatwie szy, aniżeli wyprawa na Volquiri. Po przebytych trudach kilka
dni wypoczynku było im barǳo na rękę. Palander korzystał z tego czasu, ażeby obliczyć
wyniki ostatniego pomiaru trygonometrycznego. Mokum i sir John rozkoszowali się,
polu ąc zapalczywie w okolicy tak obfite w zwierzynę. Wielce szanowny Anglik chętnie
zakupiłby to eldorado myśliwskie, gdyby e tylko można przenieść do Szkoc i.

Dnia  lutego usłyszano wystrzały. Był to sygnał zapowiada ący powrót odǳiału Wil-
liama. Wnet ich u rzano. Wszyscy mieli się wybornie; odnieśli teodolit, edyny nieusz-
koǳony, aki teraz posiadała mięǳynarodowa komis a.

Nie potrzebu emy nadmieniać, z aką radością witano przybywa ących. Nie szczęǳo-
no sobie nawza em powinszowań. W kilku słowach opowieǳieli swo ą wyprawę. Droga
była naǳwycza mozolna. Na pierw zmarnowali dwa dni na błąǳenie w rozległe puszczy
rozłożone u stóp gór. Igła magnesu była ich edynym przewodnikiem. Nie mogąc znaleźć
punktu orientacy nego, nie doszliby nigdy do Volquiri, gdyby nie naǳwycza na roztrop-
ność Numba. Okazywał on zawsze i wszęǳie poświęcenie. Droga na wysoki szczyt była
barǳo niedostępna. Stąd nastąpiło opóźnienierównie dla nich, ak i dla pozostałych na
Skorcewie barǳo przykre. Na koniec udało im się dosięgnąć szczytu Volquiri. Ustawiono
sygnał i w nocy z  na  lutego wzniecono światło elektryczne. Światło to, wzmocnio-
ne potężnym reflektorem, było tak silne, że natychmiast po zabłyśnięciu dostrzeżono e
w lunecie Skorcewa.

William i Michał z równą łatwością zobaczyli płonącą basztę. Za pomocą teodoli-
tu i koła powtarza ącego, zd ąwszy położenie Skorcewa, dopełnili pomiaru ostatniego
tró kąta, którego wierzchołek stanowił szczyt Volquiri.

— A czy oznaczyliście szerokość geograficzną te góry? — zagadnął pułkownik Wil-
liama.

— Jak na dokładnie — odrzekł Emery. — Za pomocą zmierzenia gwiazd w zenicie.
— Więc szczyt zna du e się…
— Pod °’,” — odparł Zorn.
— Barǳo dobrze, moi panowie, zadanie nasze można uważać za spełnione. Zmie-

rzyliśmy łuk południka na przestrzeni ośmiu stopni, za pomocą sześćǳiesięciu trzech
tró kątów, a skoro ostatecznie sprawǳimy nasze obliczenia, bęǳiemy mogli oznaczyć
wartość stopnia, a zatem i długość metra w te części kuli ziemskie .

Okrzyk radości wydarł się z piersi członków komis i na tę pomyślną wiadomość.
— Teraz nie pozosta e nam nic więce — dodał pułkownik — ak dostać się rzeką

Zambezi do Oceanu Indy skiego. Wszak pan się na to zgaǳasz, panie Strux?
— Nie inacze — odrzekł astronom — lecz podważę się nadmienić, że ǳiałania nasze

należy sprawǳić. Proponu ę więc, ażebyśmy eszcze poprowaǳili dale sieć tró kątów
ku wschodowi, aż do znalezienia mie sca stosownego do założenia nowe podstawy na
gruncie. Tylko tym sposobem nasz pomiar bęǳie mógł być skontrolowany.

Wniosek Struksa przy ęto bez sprzeciwu. Uznano, że skontrolowanie dotychczaso-
wych prac, począwszy od pierwsze podstawy, est niezbędne. Postanowiono więc rozcią-
gnąć ku wschodowi sieć tró kątów pomocniczych, aż do chwili, gdy eden z boków tych
tró kątów bęǳie mógł być pomierzony na gruncie platynowymi sztabkami. Parowiec
miano wyprawić przodem, ażeby oczekiwał astronomów poniże sławnych Wodospadów
Wiktorii na Zambezi.

Po umówieniu się cztere ma tkowie wsiedli na szalupę i puścili się ednym z do-
pływów Zambezi. Zmnie szony zaś odǳiał pod przewodnictwem Buszmen, puścił się
ku północnemu wschodowi i rozpoczął dalsze prace. Nowe punkty łatwo się nastręczały,
ustawiano więc celowniki, zakładano nowe tró kąty i mierzono e dokładnie. Buszmenowi
powiodło się schwytać kwaggę, którą poskromiwszy, użył do przenoszenia reszty instru-
mentów, mianowicie teodolitu, sztabek platynowych, listewek i drewnianych podstawek,
ma ących posłużyć do pomiaru podstawy, a które szczęściem ocalały wraz z szalupą.
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Pochód odbywał się dosyć szybko. Obserwac e mało go opóźniały. Łatwo było w tym
górzystym kra u wyna dywać mie sca wzniośle sze do ustawiania celowników. Jasna po-
goda uwalniała astronomów od obserwac i nocnych. Wędrowcy zna dowali schronienie
w cieniu ogromnych drzew, obfitych w te okolicy, przed upałem słonecznym, który
łagoǳił wpływ licznych strumieni przerzyna ących przebywaną krainę.

Polowanie obficie zaspoka ało potrzeby małego odǳiałku. Kra owcy nie ukazywali się
wcale. Prawdopodobnie hordy Makololów plądrowały południowy brzeg eziora Ngami,
na próżno szuka ąc łupu, który im umknął.

Stosunki mięǳy pułkownikiem a Struksem były barǳo dobre, zda e się, że o dawnym
współzawodnictwie osobistym zapomnieli. Nie było wprawǳie pomięǳy nimi szczere
przy aźni, lecz byli względem siebie nader uprzeǳa ący.

Przez dwaǳieścia eden dni, aż do  marca, nie zaszło nic godnego wspomnienia.
Próżno starano się znaleźć mie sce dogodne do wymierzenia podstawy, nigǳie dotąd nie
natrafiono na płaski teren, akiego wymaga pomiar. O ile dość było wzgórz potrzebnych
do triangulac i, o tyle znów zbywało na równinach. Odǳiał posuwał się wciąż w kie-
runku wschodnio-północnym, trzyma ąc się prawego brzegu rzeki Szobbe⁸⁶, ednego
z na znakomitszych dopływów Zambezi, stara ąc się wszelako ominąć Maketo, główną
osadę Makololów.

Wszystko więc sprzy ało uczonym i pewni uż byli, że powrót odbęǳie się szczęśli-
wie, że nie natrafia ąc na przeszkody wynika ące z powodu gruntu lub braku pożywienia,
nie będą dale wystawiani na przykre próby, akich dotąd doznawali. Wyprawa przeby-
wała obecnie okolice znane uż Europe czykom i powinna była wkrótce przybyć do osad
zwieǳanych uż przez Livingstone’a. Nie bez słuszności więc przypuszczali, że na większe
trudy uż się skończyły. Nikt ednak nie est w stanie przewiǳieć, co go może spotkać.
W istocie zaszedł wypadek, który o mało nie naraził wyprawy na zupełne i niczym nie-
wynagroǳone straty.

Mikoła Palander był bohaterem, a racze ofiarą te przygody.
Wiadomo, że nieustraszony, ale naǳwycza roztargniony matematyk zwykł był czę-

stokroć zapęǳać się gǳieś daleko od swoich towarzyszy. Na równinach zapominanie się
to nie pociągało za sobą niebezpieczeństwa, bo barǳo prędko odna dywano zbłąkanego,
lecz w okolicach lesistych roztargnienie Palandra mogło sprowaǳić następstwa barǳo
groźne. Dlatego też Strux i Buszmen tysiąckrotnie upominali go, ażeby nie odchoǳił od
karawany. Palander obiecywał stosować się do przeszkód i nie niecierpliwił się nawet tą
zbytnią troskliwością. Czcigodny ten mąż nie domyślał się nawet, że est roztargniony.

Otóż właśnie w dniu  marca nagle spostrzeżono nieobecność Palandra. Po wza em-
nych wypytywaniach się i ob aśnieniach okazało się, że nie ma go od kilku goǳin. Od-
ǳiałek przebywał właśnie wielkie knie e podszyte krzewinami, niedopuszcza ące daleko
sięgać wzrokiem. Należało się trzymać w ściśnięte gromadce, gdyż w gąszczu z trudno-
ścią przyszłoby odszukać śladów zbłąkanego. Palander, ak zwykle zatopiony w rachubach,
szedł z ołówkiem w edne , a re estrami w drugie ręce, a nie zauważa ąc tego, odłączył
się od gromadki i zniknął w zaroślach. Można sobie wyobrazić niepokó wszystkich, gdy
około czwarte z południa zatrzymawszy się na spoczynek, u rzeli, że Palandra nie ma.
Przygoda z krokodylami tkwiła eszcze żywo w pamięci i sam chyba rachmistrz zdołał
o nie zapomnieć. Trwoga opanowała wszystkich i niepodobieństwem było iść dale , do-
póki nie odnalazłby się Palander.

Zaczęli wydawać krzyki, ale nikt nic nie odpowiadał. Buszmen i marynarze rozbiegli
się naokoło, przetrząsa ąc w półmilowym promieniu krzaki, bada ąc gąszcze, strzela ąc
z fuz i daremnie. Palander się nie z awił.

Niepokó wszystkich był naǳwycza żywy, a Strux nadto irytował się niezmiernie
niedołężnością niezaradnego towarzysza. To uż po drugi raz powtarzał się z winy Palandra
nieprzy emny dla wszystkich wypadek i gdyby z tego powodu pułkownik okazał Struksowi
niezadowolenie, on nie mógłby nawet tłumaczyć się. W tak przykrych okolicznościach
nie pozostawało nic innego, ak rozbić obóz w tym mie scu i za ąć się ak na troskliwie
odszukaniem zaginionego.

⁸⁶Szobbe — ob. Kuando a Kwando, rzeka w Ayce, prawy dopływ Zambezi, przepływa ący gł. przez Angolę;
w dolnym biegu nazywana Chobe. [przypis edytorski]
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Pułkownik i ego towarzysze zamierzali właśnie rozbić na łące leśne namioty, gdy na-
gle usłyszeli ǳiwny akiś krzyk, niema ący w sobie nic luǳkiego. Krzyk ten doszedł ich
uszu z zarośli odległych o paręset kroków od obozowiska. Zaraz po tym wybiegł z nich
Palander, pęǳąc bez tchu, z gołą głowa, włosami roztarganymi, w podartych sukniach,
których strzępy zwieszały się dokoła. Skoro nieszczęsny dobiegł do towarzyszów, zarzu-
cono go zewsząd pytaniami. Matematyk był drżący i nieprzytomny. Z wytrzeszczonymi
oczyma, zmienioną twarzą, blady, wystraszony, sapał straszliwie i bez ruchu. Na próżno
silił się przemówić. Słowa nie mogły się wydobyć z bełkocących ust.

Cóż się więc stało? Skąd to przerażenie? Dlaczego Palander odszedł od przytomności?
Nikt nie umiał sobie wytłumaczyć.

Na koniec z na większym wysiłkiem zdołał wyrzec:
— Re estry! Re estry!
Słowa te prze ęły astronomów dreszczem. Zrozumieli ich straszne znaczenie. Dwa

re estry, zawiera ące rezultat całoroczne pracy i niewypowieǳianych trudów, re estry
zawiera ące wyniki wszystkich obliczeń trygonometrycznych, re estry, z którymi uczony
rachmistrz nie rozłączał się na chwilę, z którymi nawet sypiał… zaginęły! Palander ich
nie miał. Czy e zgubił czy mu e skraǳiono, mnie sza o to. Zginęły! Wszystko więc
wypadało robić od początku na nowo.

W czasie gdy towarzysze otaczali go w ponurym milczeniu, Strux wybuchnął. Za-
pomniał zupełnie, że to kolega, przy aciel, człowiek uczony. Bez względu na wszystko
wymyślał mu na obelżywszymi wyrazami, groził chłostą i wygnaniem i o mało, że czyn-
nie nie obraził.

Ale Palander na groźby i obelgi nic nie odpowiadał. Kiwał tylko głową, ak gdyby
potwierǳa ąc ich słuszność, ak gdyby przyświadczał, że za popełnioną winę były eszcze
zbyt łagodne.

— A więc okraǳiono tego nieszczęśliwego? — zapytał na koniec pułkownik.
— A diabeł go tam wie! — krzyknął Strux z na większym roz ątrzeniem. — Po cóż

ten bałwan odchoǳił od nas, kiedy mu sto razy tego zakazywałem.
— Co się stało, to się stało — zauważył sir John. — Przede wszystkim trzeba się

dowieǳieć, czy zgubił re estry, czy mu e ukraǳiono? Czy panu kto ukradł re estry? —
zapytał, zwraca ąc się do Palandra, który w nieme rozpaczy rzucił się na ziemię i pięściami
walił po głowie. — Mówże pan! Czy cię okraǳiono?

Palander kiwnął potwierǳa ąco.
— A któż e skradł, może Makololowie?
Palander pokręcił głową na znak przeczenia.
— Więc Europe czycy?
— Nie — odrzekł matematyk przytłumionym głosem.
— A wiec któż? I gada że do kroćset diabłów, ty głupcze! — krzyknął Strux, przy-

skaku ąc z pięściami zaciśniętymi.
— Pawiany!
Pomimo okropnych skutków dla całe wyprawy, akie zgubienie re estrów pociągało

za sobą, uczeni z wy ątkiem Struksa o mało nie parsknęli śmiechem. Palandra okradły
małpy!

Buszmen ob aśnił, że podobne wypadki zdarzały się często.
Wiǳiał on kilkakrotnie podróżnych okradanych przez pawiany. Małpy te licznymi

stadami przebiega ą lasy Ayki Południowe . Czwororęczni złoǳie e okradli matema-
tyka. Widać ednak, że się bronił zacięcie, ak świadczyła podarta w strzępy oǳież, lecz
to go nie uniewinniało. Gdyby był nie oddalał się, pawiany nie byłyby go splądrowa-
ły i nie wyrząǳiłyby niepowetowane straty uczone ekspedyc i. Ileż walk, ileż trudów,
cierpień i niebezpieczeństw przebyto, aby ułożyć owe re estry, a edno roztargnienie stało
się przyczyną tak ogromne szkody!

— Czyż warto było przedsiębrać podróż na południową półkulę i mierzyć południk
na to tylko, aby eden niezdara…

To mówiąc, pułkownik wstrzymał się, nie chcąc się znęcać nad nieszczęśliwym zgnę-
bionym, tym barǳie , że Strux, zapomniawszy z roz ątrzenia imienia i nazwiska Palandra,
zastępował e na grubszymi przydomkami.
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Trzebaż było przecież coś raǳić, a Buszmen pierwszy o tym pomyślał. Ponieważ strata
na mnie go dotykała, przeto w tym zamieszaniu sam eden zachował zimną krew, gdyż
wszyscy Europe czycy potracili głowy.

— Panowie — rzekł Mokum — po mu ę waszą rozpacz, ale nie traćmy drogich chwil.
Pawiany okradły pana Palandra, a więc puśćmy się w pogoń za złoǳie ami. Małpy te
starannie zachowu ą skraǳione przedmioty, re estrów nie z eǳą, eżeli więc wyśleǳimy
złoǳiei, to i re estry się zna dą.

Rada była dobra, należało ą tylko ak na pręǳe wykonać. Na tę propozyc ę Palander
odżył. Wziął kurtkę od ednego ma tka, od drugiego kapelusz i oświadczył, że doprowaǳi
ściga ących do mie sca, gǳie go napadnięto.

Stosownie do uǳielonych ob aśnień zmieniono kierunek drogi i tego eszcze wieczora
odǳiałek zwrócił się ku zachodowi.

Maszerowali przez większą część nocy i cały ǳień następny, ale nie natrafili na ślady
rabusiów. Dopiero ku schyłkowi dnia Buszmen po tropach i zadraśnięciach drzew roz-
poznał, że niedawno przeszły tędy małpy. Palander oświadczył że napastników było koło
ǳiesięciu. Myśliwi puścili się za świeżym tropem z naǳwycza ną ostrożnością, gdyż pa-
wiany są nader roztropne i przebiegłe i niełatwo się da ą pode ść. Buszmen liczył tylko
na to, że e zaskoczy niespoǳianie.

Na drugi ǳień z rana eden z marynarzy, idący przodem, dostrzegł ednego pawiana
i cofnąwszy się ostrożnie, dał znać o tym Mokumowi. Ten dał znak, aby się zatrzymano
w mie scu, a wziąwszy z sobą sir Johna i Numba, udał się z nimi na mie sce, gǳie ma tek
dostrzegł pawiana. Wszyscy trze posuwali się ostrożnie naprzód, ukrywa ąc za drzewami.

Wkrótce eden, a potem cała gromada ukazała się w pośród gąszczu. Trze myśliwcy
ukryci za krzakami śleǳili e z natężoną uwagą.

Było to stado pawianów o brudnozielonawe sierści; cechowały e czarne uszy i twarz
i długi, ruchliwy ogon. Zwierzęta te, spore i silne, ma ą muskularne ciało, szczęki wy-
sta ące na kształt psich, uzbro one w ostre zęby, które wraz z długimi pazurami stanowią
ich broń, groźną nawet dla zwierząt drapieżnych.

Ten roǳa małp lubi się bezustannie włóczyć. Pustoszą pola obsiane kukuryǳą i są
postrachem Burów, to est dawnych osadników holenderskich na przylądku Dobre Na-
ǳiei, napada ąc często gromadnie ich osady. Pawiany dostrzeżone przez myśliwych były
w nieustannym ruchu, szczekały, skomliły ak psy, a żaden nie dostrzegł zacza onych
strzelców.

Na ważnie sze było pytanie, czy złoǳie Palandra zna du e się mięǳy nimi? Lecz Mo-
kum dostrzegł na ednym z nich szczątki sukien matematyka.

Naǳie a ożywiła sir Johna Murraya. Nie wątpił, że re estry skradła ta wielka małpa.
Należało ą koniecznie dostać, lecz to wymagało niezmierne przezorności. Jedno nie-
ostrożne poruszenie mogło małpy spłoszyć, a gdyby raz umknęły, dopęǳenie ich byłoby
niemożliwe.

— Zostań tu — szepnął Mokum przewodnikowi. — Jego dosto ność i a połączymy
się z resztą towarzystwa i obmyślimy, ak osaczyć małpy, lecz nie spuszcza z oka tych
włóczęgów.

Numbo został na wyznaczonym mie scu, Buszmen z sir Johnem wrócili do pułkow-
nika.

Jedynym sposobem schwytania złoczyńcy było osaczenie stada. Europe czycy poǳie-
lili się na dwa odǳiały. Jeden stanowił Strux, Emery i Zorn oraz trzech ma tków, którzy
mieli połączyć się z Numbem i podchoǳić z nim półkręgiem. Drugi, złożony z Moku-
ma, sir Johna, pułkownika, Palandra i trzech innych marynarzy udał się w lewo, ażeby
za ąć tyły pawianom.

Stosownie do zalecenia Buszmena posuwano się naprzód barǳo przezornie, z goto-
wą do strzału bronią. Wszyscy mieli celować do pawiana-złoǳie a, którego łatwo było
rozróżnić od innych po zdobytych na Palandrze łachmanach.

Palander był w ǳiwnym usposobieniu: zamyślenie, flegma i zwykła nieprzytomność
opuściły go. Roz uszony, zapalony, darł naprzód i Mokum zadawał sobie niemało tru-
dów, aby powstrzymać ego zapał i nie dopuścić, żeby popełnił aką niedorzeczność. Nic
ǳiwnego, dla samego astronoma oǳyskanie re estrów było kwestią życia lub śmierci.
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Myśliwi otaczali stanowisko pawianów rozległym kręgiem. Po dwuǳiestominuto-
wym pochoǳie Buszmen uznał, że można uż się zwrócić i ścieśnia ąc coraz barǳie
koło, osaczyć małpy. Szli więc na powrót w odległości o ǳiesięć do piętnastu kroków
eden od drugiego, zachowu ąc ak na głębsze milczenie, unika ąc zdeptania suche gałęzi
i wszelkiego szelestu, aby nie zwrócić uwagi zwierząt. Zdawało się, że to odǳiał północ-
noamerykańskich Indian tropiących wroga.

Nagle na skinienie Mokuma zatrzymali się wszyscy z bronią na oku, z palcem na
cynglu.

Stado pawianów ukazało się. Zdawało się, że coś ich niepokoi. Stały na czatach. Stary
wielki samiec, ów rabuś re estrów, dawał niedwuznaczne oznaki obawy. Palander poznał
go natychmiast, małpa ednak nie miała przy sobie na mnie szego skrawka papieru.

— Ha łotr! rabuś! — mruknął uczony, zaledwie powstrzymu ąc się.
Wielka małpa, przelękniona i niespoko na, dawała akieś znaki towarzyszom. Samice,

zarzuciwszy młode na plecy, zbiły się w gromadkę, samce krążyły około nich z niepoko em.
Strzelcy podsuwali się coraz bliże . Każdy z nich brał na cel dużego pawiana, oczeku ąc

dogodne chwili do strzału. Wtem skutkiem mimowolnego poruszenia strzelba Palandra
wypaliła.

— Przekleństwo! — krzyknął sir John, da ąc ognia ze sztucera. Odpowieǳiało mu
kilka strzałów, trzy małpy padły trupem, reszta szalonymi skokami, akby na skrzydłach,
przesaǳiła przez głowy myśliwych.

Jeden tylko pawian, zamiast uciekać wraz z innymi, podskoczył ku ogromne syko-
morze. Ze zręcznością akrobaty wdarł się na e pień i zniknął w gęstwinie konarów. Był
to właśnie sprawca kraǳieży.

— Tam są skraǳione re estry! — zawołał Mokum i nie mylił się.
Zachoǳiła obawa, ażeby pawian nie uszedł, przeskaku ąc z gałęzi na gałąź, lecz Mo-

kum, celu ąc z zimną krwią, dał ognia. Raniona w nogę małpa obsuwała się z gałęzi na
gałąź, trzyma ąc w ręce papiery wydobyte z ǳiupli drzewa.

Palander, dostrzegłszy e, rzucił się z wściekłością na pawiana i powstała walka — ale
aka walka!

Wściekłość ogarnęła matematyka. Na wycia małpy odpowieǳiał rykiem gniewu.
Wzniosły się wrzaski rozǳiera ące. Nie można było śród zapasów rozpoznać uczonego
od małpy, nie można było strzelać do pawiana, z obawy ubicia matematyka.

— Strzela cie, strzela cie do obydwóch! — krzyczał Mateusz Strux. — Pal diabli tego
safandułę — i byłby niezawodnie sam wypalił, gdyby nie to, że broń miał rozładowaną.

Walka toczyła się bez przerwy. Raz Palander był na wierzchu, drugi raz pawian. Ma-
tematyk starał się zdusić małpę, ta mu pazurami rozǳierała plecy, nie mogąc zębami
dosięgnąć, aż wreszcie Buszmen, upatrzywszy stosowną chwilę, ednym uderzeniem sie-
kiery rozpłatał e łeb.

Palander omdlał. Towarzysze cucili go i zaledwie z trudem wydobyli z zaciśniętych
konwulsy nie rąk re estry, które cisnął do piersi.

Ubite małpy zabrano do obozu. Złoǳie re estrów dostarczył barǳo smaczne piecze-
ni, którą astronomowie, być może, że przez uczucie zemsty, spożyli z wielkim smakiem.
.  
Rany Palandra nie były ciężkie. Buszmen, wielki znawca uzdrawia ących własności roślin
południowoaykańskich, obkładał mu plecy papką ze świeżych ziół z tak pomyślnym
skutkiem, że matematyk mógł wyruszyć w dalszy pochód. Odniesione nad pawianem
zwycięstwo dodawało mu sił. Przez pięć dni był człowiekiem dorzecznym i rozsądnym,
lecz z wolna zaczął znów zapadać w roztargnienie i często zamiast odpowieǳieć na za-
dane pytanie, wymieniał szybko akąś cyę logarytmową lub paralaksę które ś z gwiazd
stałych. Na usilne prośby pozwolono mu zatrzymać eden z re estrów, ale drugi powie-
rzono Williamowi Emery’emu z obawy, aby Palander nie wpadł znów w aką awanturę
i obydwóch nie stracił.

Prace szły szybko i dobrze. Choǳiło uż tylko o wynalezienie dogodnego mie sca,
a mianowicie obszerne równiny, dobrze zniwelowane , na które można by wymierzyć
drugą podstawę.
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Dnia  kwietnia wyprawa natrafiła na ogromne bagna, których przebycie opóźniło
pochód. Za nimi znów napotkano liczne stawy, których woda mocno trąciła siarką. Na-
czelnik wyprawy, chcąc ak na pręǳe wyprowaǳić ą z tych niezdrowych okolic, nadał
tró kątom znacznie większe rozmiary.

Pomimo tych przeszkód usposobienie i zdrowie wszystkich było wyborne. William
Emery i Michał Zorn cieszyli się barǳo, że naczelnicy ich żyli w tak dobrym ak nigdy
porozumieniu. Zdawało się, że zapomnieli o za ściach mięǳynarodowych.

— Mó drogi — mówił Zorn do Williama — zda e mi się, że po powrocie do Europy
zastaniemy zawarty pokó , a więc bęǳiemy mogli pozostać nadal przy aciółmi, tak ak
esteśmy tu w Ayce.

— I a także poǳielam twe naǳie e. Wo ny ǳisie sze trwa ą krótko, po paru bitwach
zawiera się pokó . Wo na trwa uż od roku, a więc niezawodnie, powróciwszy do Europy,
zastaniemy ą skończoną.

— Ale nie masz zamiaru wracać zaraz do Capetown? Wszak tamte sze obserwato-
rium nie potrzebu e cię tak nagle i może prze eǳiesz się do Europy, a przy sposobności
odwieǳisz mnie i obe rzysz nasze obserwatorium.

— Z na większą chęcią, pod warunkiem ednak, że postarasz się potem o urlop i od-
wieǳisz mnie w Capetown. Pokażę ci południowy firmament aż ku samemu biegunowi.
Co to za śliczne konstelac e, akie niebo piękne; mam właśnie sprawǳić paralaksę gwiaz-
dy θ Krzyża Południa, bęǳiemy ą razem mierzyć. Nie rozpocznę te pracy bez ciebie.

— A więc słowo?
— Słowo! Ale ty mi znowu pokażesz two ą mgławicę, o które twó czytałem wyborny

artykuł zeszłego roku.
Poczciwi chłopcy rozporząǳali gwiazdami akby swo ą własnością. Czy ąże by ed-

nak one były, eżeli nie pracowitych uczonych, którzy poświęca ą całe życie badaniu tych
niezgłębionych przestrzeni?

— Do spełnienia ednak naszych życzeń — mówił William — trzeba przede wszyst-
kim zakończenia wo ny. Zda e mi się, że pręǳe nastąpi zgoda mięǳy państwami, aniżeli
zawarcie szczerego poko u mięǳy Everestem a Struksem.

— Nie wierzysz więc w szczerość ich po ednania, po tylu wspólnie przebytych pracach
i niebezpieczeństwach? — zapytał Zorn.

— Nie przysiągłbym za nią, mó kochany. Niczym współzawodnictwo narodów wobec
współzawodnictwa uczonych, i to eszcze ciężko uczonych luǳi.

— Ponieważ ednak my nie dostąpiliśmy eszcze tego stopnia uczoności, możemy
więc pozostać szczerymi przy aciółmi.

— Zostaniemy i bęǳiemy się kochać zawsze — odrzekł William, ściska ąc serdecznie
przy aciela.

W edenaście dni po stoczeniu walki z pawianami wyprawa dosięgła równiny rozcią-
ga ące się na kilka mil kwadratowych, a leżące w pobliżu wodospadów Zambezi. Grunt
nadawał się wybornie do zamierzone operac i. W pobliżu zna dowała się wioska, z kilku-
nastu zaledwie chat złożona, zamieszkała przez plemię łagodne i spoko ne. Przy ęło ono
barǳo gościnnie Europe czyków, co było dla nich wielkim szczęściem, gdyż pozbawieni
wozów, namiotów, bagaży z trudnością mogliby się tuta urząǳić na dłuższy pobyt. Po-
miar podstawy wymagał co na mnie miesiąca czasu, a koczowanie pod gołym niebem,
choćby nawet pod konarami drzew lub w szałasach gałęzi, przedstawiało barǳo smutną
perspektywę.

Komis a naukowa zakwaterowała się więc w chatach kra owców wyprzątniętych na ich
przy ęcie. Uczeni umieli barǳo dobrze przestawać na małym i byli barǳo zadowoleni.
Choǳiło eszcze o edną rzecz, o sprawǳenie poprzednich pomiarów, to est o zmierzenie
ednego boku ostatniego tró kąta z ak na większą ścisłością, którą edynie otrzymać była
można przez pomierzenie nowe podstawy na gruncie. W same rzeczy po obliczeniu bok
ten miał uż matematycznie wyliczoną wartość. Im więc barǳie zbliżałaby się ta wartość
do wartości otrzymane z pomierzenia platynowymi sztabkami na gruncie, tym można by
za doskonalszy uważać pomiar południka.

Astronomowie za ęli się pomiarem bezpośrednim. Ustawiono ak poprzednio pod-
stawki, pokłaǳiono na nich drewniane listwy, a sztabki platynowe na tym doskonałym
poziomie. Mierzący zachowywali przy tym drobiazgową ostrożność ak przy pierwszym
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pomiarze, z uwzględnieniem wszelkich wpływów atmosferycznych, zmian termometru,
staraniem się o ak na doskonalszy poziom. Słowem, przy ostatnim pomiarze nie za-
niedbali niczego, aby ak na sumiennie dokonać pracy ma ące rozstrzygnąć o całym
przedsięwzięciu.

Pięć tygodni za ęła ta praca i dopiero w dniu  ma a ukończono ą. Otrzymane re-
zultaty zapisywali Palander i Emery.

Im barǳie zbliżał się pomiar do końca, tym większy niepokó ogarniał członków
komis i. Jakżeż sowicie byliby wynagroǳeni za swo e trudy, gdyby sprawǳenie pokazało,
że ich dotychczasowe prace były dokładne i że wywiązali się dobrze z trudnego zadania.

Po otrzymaniu długości pomiaru i zredukowaniu go do poziomu morza i do cie-
płoty +° termometru stustopniowego, Mikoła Palander i William Emery przedstawili
komis i następu ące liczby:
Długość zmierzone obecnie podstawy wynosi — , sążnia
Długość te że podstawy z obliczenia według pierwsze podstawy i całe sieci tró kątów —
, sążnia
Różnica pomięǳy obliczeniem i pomiarem — , sążnia

a zatem tylko czternaście setnych sążnia, to est mnie niż ǳiesięć cali, a edna pod-
stawa była odległa od drugie o sześćset mil angielskich.

Gdy wykonywano pomiar południka ancuskiego pomięǳy Dunkierką a Perpignan,
różnica pomięǳy podstawą w Melun a w Perpignan wynosiła edenaście cali. Zgodność
liczb otrzymanych przez komis ę aykańską była eszcze znakomitsza, a trzeba zauwa-
żyć, że się odbywała w barǳo trudnych warunkach, w pustyniach aykańskich, pośród
niebezpieczeństw wszelkiego roǳa u, co też tym barǳie podnosiło e wartość.

Potró ny okrzyk zabrzmiał na cześć tego pomiaru, ednego z na dokładnie szych w ǳie-
ach nauki.

Jakaż więc była wartość południka w te części kuli ziemskie ? Według ścisłego ma-
tematycznego obliczenia Mikoła Palander ozna mił, że stopień południka zmierzonego
przez połączonych uczonych, wynosił   toazów (toise), czyli sążni ancuskich.

W roku  uczony Francuz Lacaille wykonał pomiar na Przylądku Dobre Naǳiei
i obliczył, że długość ednego stopnia południka wynosi w te części kuli ziemskie  
sążni ancuskich, a więc pomimo przeszło stu lat, akie minęły mięǳy ednym a drugim
pomiarem, różnica wynosiła zaledwie eden sążeń, a wyniki otrzymane z dwu pomiarów
były do siebie barǳo zbliżone.

Co do oznaczenia wartości metra, postanowiono wstrzymać się do nowego pomia-
ru, aki zamierzano zrobić w przyszłości na półkuli północne . Wartość metra powinna
równać się edne ǳiesięciomilionowe części ćwierci południka ziemskiego. Według po-
przednich obliczeń spłaszczenie ziemi przy biegunach wynosi edną dwieście ǳiewięć-
ǳiesiątą ǳiewiątą średnicy równikowe , czyli że oś zenitu est krótsza o edną dwieście
ǳiewięćǳiesiątą ǳiewiątą część od osi równikowe , że więc metr równa się , sąż-
nia ancuskiego. Czy liczba ta est ścisła, wykażą to kiedyś dalsze pomiary, akie ma ą
przedsięwziąć nasi astronomowie.

Prace geodezy ne ukończono. Uczeni spełnili swe zadanie. Należało wracać do Europy
rzeką Zambezi, płynącą w kierunku odwrotnym do drogi, aką miał przebyć Livingstone
w swo e nowe podróży, w latach –. Podróżni puścili się w drogę i po przeby-
ciu krainy przerżnięte licznymi potokami dostali się do wodospadów Zambezi, którym
nadano nazwę Wodospadów Wiktorii⁸⁷.

Wspaniałe to igrzysko przyrody zasługu e ze wszech miar na poǳiw. Wody Zambezi,
toczące się na milę angielską szeroko, rzuca ą się nagle, z wysokości dwakroć wyższe niż
wodospad Niagary, w czarną bazaltową przepaść. Z e głębi wydobywa się przeraża ący
huk, akby spotężnione gromy niebieskie straszliwym grzmotem rozǳierały powietrze.
Ponad wodospadem, w tumanach mgły kropliste , drży w blaskach słonecznych przecudna
podwó na tęcza. Przerażenie i zachwyt ogania wiǳa napawa ącego się tym czarownym
widokiem.

⁸⁷nadano nazwę Wodospadów Wiktorii — nazwę tę nadał im Livingstone, który  listopada  dotarł do
niech ako pierwszy Europe czyk. [przypis edytorski]
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Poniże wodospadu, na gładkim uż zwierciadle wód, kołysała się szalupa parowa,
która przybyła tuta przed dwoma tygodniami ednym z dopływów Zambezi. Wszyscy
się znaleźli tuta i wszyscy wsiedli na statek.

Nie wszyscy ednak. Na brzegu pozostali Mokum i Numbo.
Mokum był więce aniżeli przewodnikiem — był on przy acielem Anglików, szcze-

gólnie z sir Johnem Murrayem pokochali się serdecznie. Wspólne całoroczne pożycie,
wspólne niebezpieczeństwa i wspólna obu namiętność myśliwska połączyła ich silnym
węzłem. Sir John namawiał Buszmena, ażeby popłynął z nim do Szkoc i, ofiaru ąc mu
gościnność, choćby na całe życie, ale Mokum nie był wolny. Przy ął zobowiązanie, że
bęǳie towarzyszył Livingstone’owi w nowe wyprawie, którą ten odważny wędrowiec
zamierzał wkrótce rozpocząć, puszcza ąc się w górę Zambezi. Mokum, wierny danemu
przyrzeczeniu, nie mógł go złamać.

Strzelec został dobrze wynagroǳony, lecz przy emność sprawiły mu nie tyle pienią-
ǳe, ile upominki w broni i amunic i, a co więce , ile serdeczne uściski, akimi żegnali
go Europe czycy. Szalupa pościła się z nurtem wód rzeki, wydostała się na środek ko-
ryta, a sir John stał na tyle statku, powiewa ąc to chustką, to kapeluszem, to wreszcie
wystrzałami żegna ąc swo ego przy aciela Mokuma, dopóki nie zginął mu z oczu.

Mały parowiec szybko przerzynał fale Zambezi. Po obu brzegach leżały liczne osady
kra owców, którzy wybiegali z chat i z zabobonnym przestrachem przypatrywali się dy-
miącemu potworowi, pierwszy raz wiǳianemu w tych stronach. Nikt nie śmiał nie tylko
zaczepiać, ale nawet okazywać nieprzy aźni płynącym, obawia ąc się ich gniewu.

W dniu  czerwca statek zawinął do portu Kilimani, miasta na wybrzeżach Mozam-
biku, leżącego przy u ściu ednego z na większych ramion Zambezi, w ǳiesięć miesięcy
po opuszczeniu Kolobengu, w którym odebrali ostatnie wiadomości z Europy.

Pułkownik Everest natychmiast po wylądowaniu złożył wizytę konsulowi angielskie-
mu dla zasięgnięcia wiadomości, co się ǳie e w świecie. Nowiny nie były pomyślne, wo na
ciągnęła się eszcze z całym wysiłkiem obu stron wo u ących.

Wiadomość ta zrobiła przykre wrażenie na Europe czykach, tak ściśle z sobą połą-
czonych interesem naukowym. Nie mówili nic o wo nie, lecz wybierali się w drogę do
Europy.

Statek kupiecki austriacki „Santa Lucia” miał odpłynąć do Suezu. Komis a naukowa
postanowiła na nim odbyć żeglugę.

W dniu  czerwca, w chwili wsiadania, pułkownik Eyerest, zgromaǳiwszy swych
towarzyszy, ze zwykłym spoko em przemówił do nich w te słowa:

— Panowie! Po osiemnastomiesięcznym wspólnym pożyciu, po wspólnym prze ściu
i zwyciężeniu różnych niebezpieczeństw dokonaliśmy trudnego ǳieła, któremu uczona
Europa przyklaśnie. Życie to i praca powinny związać nas dozgonną przy aźnią.

Mateusz Strux skłonił się pułkownikowi, nic nie odpowiada ąc.
— Dopóki ednak wo na się nie ukończy — mówił dale pułkownik — musimy

trzymać się z daleka, ako należący do państw z sobą wo u ących. Płyniemy na ednym
statku, lecz gdy prace dalsze nas obecnie nie łączą, uważa my się za płynących na dwóch
odrębnych okrętach i unika my się wza em.

— Toż samo miałem zaproponować pułkownikowi — odrzekł zimno Mateusz Strux.
Położenie wza emne zostało więc asno określone. Członkowie komis i płynęli na ed-

nym parowcu, lecz nie widywali się z sobą, pęǳąc dnie i eǳąc osobno.
W kilkanaście dni potem „Santa Lucia” zarzuciła kotwicę w porcie Suezu. Astrono-

mowie wysiedli z osobna, nie wiǳąc się. Tylko William Emery zaczaił się poza masztem,
a gdy Zorn koło niego przechoǳił, zatrzymał go, uścisnął za rękę i rzekł:

— Ale my zawsze pozosta emy przy aciółmi, pomimo toczące się wo ny!
— Zawsze! Zaczeka tylko, niech się raz skończy, a wówczas zrobimy wspólną wy-

prawę na konstelac ę Krzyża Południowego.
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