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Wstęp
ostać autora Uwag o państwie Wirginia jest na tyle 
dobrze znana, aby dostatecznie uzasadnić brak jej wy
czerpującej prezentacji. Wystarczające więc będzie 

przedstawieniejedynie podstawowych informacji biograficz
nych. Thomas Jefferson jest kojarzony przede wszystkim jako 
autor amerykańskiej Deklaracji niepodległości oraz trzeci 
prezydent Stanów Zjednoczonych. Urodził się 13 kwietnia 
1743 roku w Shadwell w Wirginii. Jego ojciec Peter Jefferson 
należał do lokalnej elity, był zamożnym właścicielem ziemskim, 
a przez pewien czas również członkiem kolonialnej legislatury. 

Najstarszy syn i naturalny spadkobierca wysokiej pozycji 
społecznej swojego ojca odebrał gruntowne wykształcenie, 
które w ówczesnej Wirginii pozostawało przywilejem zastrze
żonym dla najlepiej sytuowanych obywateli. Ukończył Aka
demię Wilhelma i Marii w Williamsburgu (College of William 
and Mary), gdzie pobierał nauki między innymi z dziedziny 
matematyki, retoryki, filozofii i literatury, a następnie przez 
pięć lat (1762-1767) studiował prawo pod opieką znakomitego 
wirginijskiego prawnika George’a Wythe’a. Przez pewien czas 
praktykował wyuczoną profesję, niemniej jednak bardzo szyb
ko pochłonęła go działalność publiczna, która wkrótce miała 
stać się, przynajmniej na pewien okres, głównym obszarem 
jego aktywności. Prawo nie było nigdy jego głównym źródłem 
dochodu. Będąc właścicielem obszernego gospodarstwa, przez 
całe życie utrzymywał się przede wszystkim z rolnictwa. Trzeba 
mieć świadomość, że w warunkach osiemnastowiecznej Ame
ryki sprawowanie funkcji publicznych nie tylko nie stanowiło 
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źródła poważnych dochodów, ale wymagało niekiedy od ich 
piastunów ponoszenia dodatkowych kosztów z własnej kiesze
ni. Dotyczyło to w szczególności funkcji dyplomatycznych na 
europejskich dworach. 

W 1768 roku dwudziestopięcioletni Thomas Jefferson został 
wybrany do Izby Poselskiej (House of Burgesses), niższej izby 
kolonialnej legislature Od 1775 roku był przedstawicielem Wir
ginii w Kongresie Kontynentalnym. W październiku 1776 roku 
został ponownie członkiem legislatury niepodległej już Wir
ginii, a następnie w latach 1779-1781 przez dwie kolejne ka
dencje pełnił funkcjęjej gubernatora. Do powyższego zestawu 
stanowisk publicznych w kolejnych latach dołączyły następne. 
Znów przez krótki czas członka Kongresu Kontynentalne
go (1783-1784), później zaś kolejno: ministra pełnomocnego 
amerykańskiej konfederacji we Francji (1784-1789), sekreta
rza stanu w administracji prezydenta George’a Washingtona 
(1790-1793), wiceprezydenta w okresie prezydentury Johna 
Adamsa (1797-1801) oraz, jak już wspomniano, prezydenta 
Stanów Zjednoczonych (1801-1809). Po zakończeniu drugiej 
kadencji prezydenckiej, Jefferson nie uczestniczył już czynnie 
w życiu publicznym. Po powrocie z Waszyngtonu nigdy więcej 
nie wyjechał z rodzinnej Wirginii.

Ostatnie lata życia poświęcił na realizację jednego z naj
ważniejszych swych przedsięwzięć, za jakie uważał stworze
nie uniwersytetu. Uniwersytet Wirginii powstał w 1819 roku, 
natomiast sześć lat później rozpoczął działalność, otwierając 
swe podwoje dla pierwszych studentów. Jefferson nie tylko 
pieczołowicie dobierał dla placówki kadrę naukową oraz czuwał 
nad przygotowaniem właściwych programów kształcenia, ale 
także sam zaprojektował kampus uniwersytecki. Będąca jego 
centralnym elementem Rotunda do dzisiaj stanowi chlubę 
Uniwersytetu i najbardziej rozpoznawalną budowlę w Char
lottesville. Założenie Uniwersytetu Wirginii Jefferson zaliczał 
do największych życiowych osiągnięć. Była to jedna z trzech 
rzeczy - obok Deklaracji niepodległości oraz wirginijskiej 
Ustawy o ustanowieniu wolności religijnej (Act for Establishing 
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Religious Freedom) - za które chciał być zapamiętany i które 
polecił umieścić na obelisku nagrobnym. Zmarł w swoim domu 
na Monticello 4 lipca 1826 roku, w pięćdziesiątą rocznicę ogło
szenia Deklaracji niepodległości.

Biogram Thomasa Jeffersona rekonstruowany wyłącznie 
z perspektywy jego udziału w życiu publicznym byłby nie tylko 
dalece niepełny, ale także znacząco zniekształcony. Mimo że 
historia jego życia wiąże się z tak spektakularnymi wydarzenia
mi z dziejów Stanów Zjednoczonych, jak uchwalenie Deklaracji 
niepodległości czy zakup Luizjany od Francji w 1803 roku, nie 
był tojedyny znaczący wymiar jego życia. Z pewnością on sam 
nie uważał polityki za najważniejszą jego dziedzinę.

Przy wszystkich niemałych umiejętnościach i dostrze
galnym wielokroć politycznym zacięciu, Jefferson nie był 
wybitnym politykiem. W amerykańskiej polityce - zarówno 
w czasach jemu współczesnych, jak i później - można znaleźć 
wiele postaci znacznie sprawniejszych od niego na tym polu. 
Nie budziłby on, jak się zdaje, tak wielkiego zainteresowania 
potomnych, gdyby nie wyróżnił się w innych dziedzinach, 
gdyby nie był postacią tak wielowymiarową, w tak znaczący 
sposób wybijającą się nawet na tle szczególnego przecież 
pokolenia ojców założycieli. Autor Deklaracji niepodległości 
jest jedną z najczęściej opisywanych postaci z historii Stanów 
Zjednoczonych. Poświęcona mu literatura jest ogromna i od 
dawna już niemożliwa do ogarnięcia przez pojedynczego ba
dacza. Wciąż też ukazują się nowe publikacje. Decyduje o tym 
nie tylko jego fascynująca biografia, ale przede wszystkim 
niezwykły dorobek intelektualny. Jefferson zapisał się w hi
storii jako myśliciel polityczny, filozof i naukowiec. Bez prze
sady można uważać go zajeden z najwybitniejszych umysłów 
oświeceniowej Ameryki.

Spuścizna intelektualna założyciela Uniwersytetu Wirginii 
jest ogromna. Przetrwała w dokumentach, których setki powsta
ły w okresie pełnienia przezeń wielu rozmaitych funkcji pub
licznych na przestrzeni dziesiątków lat. W niezliczonych 
publicznych wystąpieniach i ogromnej prywatnej korespon
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dencji, na którą składa się około 22 tys. listów. Publikowana 
nieprzerwanie od 1950 roku pełna edycja pism Thomasa Jef
fersona - zawierająca również nadchodzącą do niego kore
spondencję - doprowadzona do marca 1803 roku obejmuje 
już trzydzieści dziewięć tomów1. Od 2004 roku pod auspicjami 
International Center for Jefferson Studies wydawane są jego 
pisma powstałe po zakończeniu drugiej kadencji prezydenckiej. 
Jak dotąd w owej „serii emerytalnej” (retirement séries) uka
zało się osiem tomów, jakkolwiek całość obejmować ma ich aż 
dwadzieścia trzy2. Należy więc przypuszczać, że pełna edycja 
pism trzeciego prezydenta Stanów Zjednoczonych będzie się 
zawierać w przeszło siedemdziesięciu opasłych woluminach.

1 Zob. The Papers of Thomas Jefferson, eds.J.P. Boy d [et al.], Princeton 
1950-2013, vol. 1-40.

2 Zob. The Papers of Thomas Jefferson. Retirement Series, eds. J. Jef
ferson Looney [et al.], Princeton 2004-2013, vol. 1-9.

W tym ogromnym dorobku Uwagi o państwie Wirginia 
zajmują szczególne miejsce - nie tylko ze względu na to, że 
jest to jedyna książka napisana przez Thomasa Jeffersona. 
Tym, co zapewniło jej pierwszoplanowe miejsce w dorobku 
intelektualnym oświeceniowej Ameryki, jest w pierwszym 
rzędzie jej wyjątkowa treść. Uwagi uznawane są do dzisiaj 
za najważniejsze dzieło naukowe i polityczne opublikowane 
w Ameryce w pierwszych latach po ogłoszeniu przez kolonie 
niepodległości.

Jefferson nigdy nie zamierzał napisać książki. Uwagi po
wstały dzięki dość szczęśliwemu zrządzeniu losu, chociaż 
decyzja o ich publikacji w takiej formie zostałajuż świadomie 
podjęta przez autora. Zostały one pierwotnie przygotowane 
jako odpowiedzi na pytania skierowane przez hrabiego François 
Barbé-Marbois, sekretarza francuskiego poselstwa przy Kongre
sie Kontynentalnym. Poszukiwał on na zlecenie francuskiego 
rządu jak najdokładniejszych informacji o nowo powstałych 
amerykańskich państwach. Interesowały go takie zagadnienia 
jak ich historia, geografia, środowisko naturalne, gospodarka 
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czy ustrój. W celu ich pozyskania przygotował rodzaj kwe
stionariusza, który przekazał członkom Kongresu Kontynen
talnego z różnych państw. Ten zestaw pytań trafił również do 
rąkjanuary’egojonesa z Wirginii, który najprawdopodobniej 
wczesnąjesienią 1780 roku3 przekazał go - osobie według niego 
najlepiej predestynowanej do udzielenia nań odpowiedzi - ów
czesnemu gubernatorowi Wirginii Thomasowi Jeffersonowi.

’ Wiadomo, że oprócz Thomasa Jeffersona odpowiedzi na kwestiona
riusz francuskiego dyplomaty dostarczyli: Roger Sherman z Connecticut, 
John Witherspoon z Newjersey oraz John Sullivan z New Hampshire.

4 F. Barbe-Marbois przygotował dwie wersje kwestionariusza. Dłuższa, 
prawdopodobnie pierwotna, liczyła dwadzieścia dwa zapytania, krótsza - 
szesnaście. Spośród tych, którzy przesłali odpowiedzi, pierwszy trafił do 
Thomasa Jeffersona i Johna Sullivana, a drugi do Rogera Shermana i Johna 
Witherspoona.

Kwestionariusz zawierał dwadzieścia dwa zapytania 
(queries)4. Jefferson zdecydował się przeorganizować  je w taki 
sposób, że ostatecznie wszystkie opisywane zagadnienia upo
rządkowane zostały w dwudziestu trzech punktach. W takiej 
formie odesłał odpowiedzi francuskiemu dyplomacie. Prace 
nad ich przygotowaniem podjął niezwłocznie po otrzymaniu 
kwestionariusza. Pełniąc jeszcze wówczas funkcję guberna
tora, nie mógł jednak w pełni poświęcić się wymagającemu 
przedsięwzięciu. Tym bardziej że wydarzenia związane z wojną 
z Wielką Brytanią przybrały na tyle niekorzystny obrót, że pod 
koniec jego drugiej kadencji gubernatorskiej wojska brytyjskie 
zajęły Charlottesville oraz położony na znajdującym się opodal 
miasta wzgórzu Monticello dom gubernatora, zmuszającjego 
samego do ucieczki.

W czerwcu 1781 roku, po zakończeniu drugiej kadencji 
Thomas Jefferson ustąpił z funkcji gubernatora Wirginii. 
Umożliwiło mu to powrót do prac nad odpowiedziami na za
pytania zawarte w kwestionariuszu, którym poświęcił się la
tem 1781 roku, przebywając w wiejskiej posiadłości w Poplar 
Forest. Kiedy w sierpniu wrócił na Monticello, rękopis był już 
niemal gotowy. Dostęp do znajdującego się tam księgozbioru 
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umożliwił mujeszcze dokonanie w nim pewnych uzupełnień. 
Ostatnie szlify zostały nadane odpowiedziom w trakcie pobytu 
Jeffersona w Richmond w grudniu 1781 roku. Dwudziestego 
dnia tego miesiąca mógł już poinformować hrabiego Barbe- 
-Marbois o zakończeniu prac, a ich rezultat dotarł do adresata 
wczesną wiosną 1782 roku. Rękopis przesłany francuskiemu 
dyplomacie niestety się nie zachował.

Wszystko wskazuje na to, że początkowo Thomas Jefferson 
nie myślał o publikacji tekstu przygotowanego z tak wielką pie
czołowitością. Niemniej jednak wciąż prowadził nad nim prace 
nawet po tym, jak przesłał już odpowiedzi swemu francuskiemu 
korespondentowi. W ciągu następnych dwóch lat, uzyskując 
kolejne informacje oraz kontynuując własne badania rozpo
częte na potrzeby udzielenia odpowiedzi na zapytania zawarte 
w kwestionariuszu, rozwijał niektóre zagadnienia i korygował 
wcześniejsze ustalenia. W połowie 1784 roku prawdopodobnie 
był już zdecydowany opublikować rozszerzoną i poprawioną 
wersję odpowiedzi, ale ze względu na wysokie koszty publikacji 
oraz zbliżający się wyjazd do Francji zmuszony został odłożyć 
te plany. Rękopis zabrał z sobą do Paryża, gdzie skontaktował 
się z nim miejscowy wydawca Philippe Denis-Pierre. Osta
teczna wersja tekstu, będąca rezultatem kolejnych poprawek 
i uzupełnień, trafiła do niego na przełomie 1784 i 1785 roku. 
Książka w nakładzie 200 kopii, nieopatrzona nazwiskiem autora, 
ukazała się w maju 1785 roku w języku angielskim pt. Uwagi 
o państwie Wirginia (Notes on the State of Virginia).

Pierwsze wydanie nie było przeznaczone do powszechnej 
dystrybucji. Jefferson zamierzał jedynie rozesłać egzemplarze 
do wybranych osób, chociaż ze względu na ich liczbę ska
la rozpowszechnienia Uwag i tak była na tyle znacząca, aby 
uniemożliwić autorowi zapanowanie nad nią. Jefferson zdawał 
sobie sprawę, że może to doprowadzić do ich nieautoryzo
wanej publikacji, co rzeczywiście rychło nastąpiło. Jesienią 
1785 roku dotarła do niego wiadomość o tego rodzaju planach 
jednego z francuskich wydawców. Aby zapobiec ukazaniu 
się nieautoryzowanego przekładu, Jefferson zgodził się na 
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przetłumaczenie książki na język francuski pod jego nad
zorem. Tłumaczenia miał się podjąć Abbe Morellet, członek 
Akademii Francuskiej. Francuskie wydanie Uwag, zaopatrzone 
jedynie w inicjały autora i bez nazwiska tłumacza, ukazało się 
na początku 1787 roku. Niezadowolony zarówno z poziomu 
przekładu, jak i jakości wydawnictwa Jefferson zdecydował 
się wreszcie na autoryzowaną publikację książki w języku 
angielskim z przeznaczeniem do publicznego rozpowszech
niania. Latem 1787 roku londyński wydawca John Stockdale 
opublikował Uwagi o państwie Wirginia w nakładzie 1000 eg
zemplarzy. Podstawą wydania był tekst z 1785 roku opubli
kowany w Paryżu. Londyńskie wydanie stanowi ostateczną 
wersję Uwag. Nigdy bowiem nie doszły do skutku zamierzenia 
ich autora dotyczące przygotowania kolejnej, razjeszcze uzu
pełnionej i poprawionej edycji. Dawał on owym planom wyraz 
wielokrotnie. Znajdujący się w bibliotece Uniwersytetu Wir
ginii autorski egzemplarz książki z 1787 roku opatrzony jest 
komentarzami, poprawkami i uzupełnieniami, które jednak 
nigdy nie stały się podstawą przygotowania drugiego wydania. 
Plany te Jefferson porzucił ostatecznie dopiero w 1814 roku.

Zamiar opublikowania poprawionej wersji Uwag należy 
chyba postrzegać przede wszystkim jako świadectwo charakte
rystycznego dla ich autora przekonania, że proces zdobywania 
wiedzy nigdy się nie kończy, a wszelkie ustalenia naukowe 
winny podlegać nieustannej weryfikacji. Można przypuszczać, 
że Jefferson należał do tych w gruncie rzeczy bardzo nieszczę
śliwych ludzi, którzy nie są w stanie osiągnąć pełnego zado
wolenia z efektów swojej pracy. Równocześnie jednak należy 
mieć świadomość, że w nader licznych wyrazach niezadowo
lenia z własnego dzieła, których świadectwa przynosi lektura 
jego prywatnej korespondencji, jest wiele z pozy charaktery
stycznej dla ówczesnych, zwłaszcza początkujących autorów, 
którzy wobec potencjalnych odbiorców chętnie przyjmowali 
pełną skromności zachowawczą postawę. Znamienne pod tym 
względem są też słowa autorskiego wprowadzenia do londyń
skiej edycji Uwag. Zbyt wiele jednak wysiłku włożył Jefferson 
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w możliwie najlepsze opracowanie materiału, składającego się 
na Uwagi, zabiegając później o staranną i profesjonalną publi
kację książki, aby można było w pełni dać wiarę jego słowom 
wskazującym na jej ułomność i niewielką w gruncie rzeczy 
wartość. Tym bardziej że najpierw francuskojęzyczne, a póź
niej także i londyńskie wydanie Uwag zostało sprowokowane 
wielkim zainteresowaniem, z jakim spotkał się rozprowadza
ny - pierwotnie wyłącznie przez autora - tekst opublikowany 
w Paryżu w 1785 roku.

Uwagi o państwie Wirginia są dziełem wielowymiarowym. 
Po pierwsze są one swego rodzaju kroniką nowo powstałego 
państwa, zawierającą wiele informacji ojego historii, geografii, 
instytucjach politycznych, prawie, gospodarce, rolnictwie czy 
demografii. Tę jego wartość informacyjną, dzisiaj już często 
pomijaną, warto podkreślić, tym bardziej że zebranie i opra
cowane tak wielkiej ilości danych było w ówczesnych wa
runkach zadaniem niełatwym i z pewnością wymagającym. 
Nawet obecnie praca wykonana przez Thomasa Jeffersona musi 
budzić uznanie. Współcześnie Uwagi stanowią więc użytecz
ne źródło historyczne badań nad Wirginią okresu rewolucji 
amerykańskiej.

Po drugie są one traktatem naukowym. Jak się wydaje, ten 
aspekt swojego opus Jefferson uważał za najcenniejszy. Wy
starczy spojrzeć, jak wiele miejsca poświęcił on rozważaniom, 
które nie stanowiły przecież bezpośredniego przedmiotu 
dociekań autora kwestionariusza. Nie zaskakuje to jednak, 
zważywszy na wszechstronne zainteresowania naukowe 
autora Uwag. Już wcześniej zajmował się bowiem filozofią 
naturalną, przeprowadzając samodzielnie eksperymenty 
naukowe. Zapytania dotyczące klimatu, geografii, zasobów 
naturalnych czy też fauny i floryjego rodzinnego kraju stwo
rzyły więc Jeffersonowi sposobność do podjęcia rozległej 
refleksji naukowej z zakresu filozofii naturalnej, obejmującej 
takie dziedziny wiedzy jak: geologia, klimatologia, biologia 
roślin i zwierząt, historia naturalna, a nawet antropologia. 
Największym echem odbiła się podjęta przezeń z wielkim 
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zaangażowaniem polemika z tezami o ułomności biologicznej 
Ameryki, wysuwanymi przez najbardziej w tamtym czasie 
uznanego naturalistę - hrabiego de Buffon. Jefferson skrupu
latnie zestawił obszerne dane mające dowodzić fałszywości 
twierdzeń wysuwanych przez francuskiego uczonego. Należy 
mieć świadomość, że poglądy de Buffona kształtowały wów
czas w znacznej mierze wiedzę europejskich elit o Amery
ce i wpływały w ten sposób na percepcję kontynentu i jego 
mieszkańców. Wysiłki amerykańskiego uczonego, podejmo
wane przez niego również podczas pobytu w Paryżu, miały 
na celu wykazanie, że pod względem rozwoju biologicznego 
Nowy Świat nie jest w żaden sposób zapóźniony w stosunku 
do Starego. Uwagi o państwie Wirginia były najważniejszą 
naukową polemiką z przyjmowanymi powszechnie tezami 
de Buffona, które - o czym dzisiaj doskonale wiemy - rze
czywiście były fałszywe. Śmiałe wyzwanie rzucone słynnemu 
naturaliście przez Thomasa Jeffersona zyskało mu uznanie 
jako naukowcowi i filozofowi.

Po trzecie Uwagi są też dziełem z dziedziny filozofii po
lityki. Podobnie jak w przypadku dociekań naukowych, za
pytania zawarte w kwestionariuszu - tym razem wyraźnie 
potraktowane przez Jeffersona jako pretekst - nie dotyczyły 
wprost zagadnień, które podejmuje w odpowiedziach. I tak 
prośba o wskazanie wierzeń religijnych występujących w Wir
ginii pozwala mu na afirmację wolności sumienia i wyznania. 
Lwią część odpowiedzi na zapytanie o prawa obowiązujące 
w tym państwie zajmują z kolei rozważania o niewolnictwie, 
wartości powszechnej edukacji czy też o naturze wolnych 
rządów. 0 niewolnictwie mowa jest również przy okazji za
pytania o panujące w Wirginii obyczaje. Zapytanie dotyczące 
manufaktur pozwala z kolei na przedstawienie poglądów na 
ekonomię polityczną oraz na wyrażenie, charakterystycznej 
dla myśli republikańskiej, pochwały rolnictwajako najbardziej 
wartościowego zajęcia dla obywateli republiki. Przy tej okazji 
określi Jefferson tych, którzy pracują na roli, najcnotliwszymi 
spośród nich.
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Jak każde dzieło tego rodzaju, Uwagi należy odczytywać 
w kontekście historycznym, patrząc na wyrażane w nich 
poglądy przez pryzmat czasów, w których były one for
mułowane. Rzecz jasna niektóre z nich uzyskały z czasem, 
przynajmniej w kręgu cywilizacji i kultury łacińskiej, na 
tyle powszechne uznanie, że nie tylko nie budzą dziś żad
nych wątpliwości, ale także mogą sprawiać wrażenie prawd 
jak najbardziej oczywistych. Rozdział kościoła od państwa, 
wolność wyznania i tolerancja religijna traktowane są dziś 
w tym obszarze cywilizacyjnym jako jeden z kanonów swobód 
obywatelskich, będąc jednym z elementów intelektualnego 
dziedzictwa epoki oświecenia.

Trzeba jednak pamiętać, że pod koniec XVIII wieku nie 
tylko w Ameryce, ale i w Europie tego rodzaju poglądy dopiero 
zaczynały zyskiwać uznanie. Dość przypomnieć, że w polskiej 
Ustawie rządowej z 3 maja 1791 roku katolicyzm zostałjeszcze 
oficjalnie ogłoszony religią panującą. Pod względem poglądów 
na kwestię wolności sumienia i wyznania Thomas Jefferson 
należał z pewnością do radykałów. Przygotowana przez niego 
Ustawa o ustanowieniu wolności religijnej zyskała mu sławę 
w oświeceniowych kręgach europejskich elit właśnie ze wzglę
du na jej - mierzony ówczesnymi standardami - niezwykły 
radykalizm.

Są jednak w Uwagach fragmenty, które współczesnemu 
czytelnikowi mogą wydać się szokujące. Przychodzą tu na 
myśl w pierwszej kolejności opinie wygłaszane przy okazji 
refleksji nad problemem niewolnictwa i kondycją amerykań
skich niewolników. Nie chodzi tu o ocenę samej instytucji, 
którą Jefferson jednoznacznie potępiał, ale o sądy odnoszące 
się do zagadnień rasowych. Opowiadając się za stopniową 
emancypacją niewolników, uważał równocześnie, że powinna 
ona prowadzić do opuszczenia przez nich Ameryki, co pozwo
liłoby zapobiec niepożądanemu zmieszaniu ras. Wyrażone 
w Uwagach przekonanie o intelektualnej, a nawet biologicz
nej niższości czarnej rasy - tym bardziej zwracające uwagę, 
jeśli zestawić je z niezwykle pozytywną opinią o rdzennych 
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mieszkańcach amerykańskiego kontynentu - nie miały więc 
na celu w żadnym wypadku usprawiedliwienia czy nawet 
racjonalizowania niewolnictwa. Wszystko wskazuje na to, że 
autor rzeczywiście uważał, iż z jakichś, nie całkiem jeszcze 
naukowo rozpoznanych powodów natury biologicznej, czarna 
rasa jest upośledzona w stosunku do pozostałych. Co jednak 
nie mogło w jego przekonaniu usprawiedliwiać niewolnictwa 
ani tym bardziej okrutnego i nieludzkiego traktowania nie
wolników. Sprzeciw i potępienie budził zwłaszcza okrutny 
proceder handlu niewolnikami.

Nawet jeżeli dzisiaj opinie takie - prezentowane przez 
Thomasa Jeffersonajako teorie naukowe - są całkowicie zdys
kredytowane i nieakceptowane, nie można zapominać, że 
w tamtych czasach spotykały się one z powszechną aprobatą. 
0 tym, że stanowisko Jeffersona nie było podyktowane zwyczaj
nym rasistowskim uprzedzeniem, ale raczej odzwierciedlało 
jego prawdziwe przekonania formowane w oparciu o dowody 
i przesłanki o charakterze naukowym, świadczy zdumienie, 
z jakim przyjął prace otrzymane od czarnoskórego amery
kańskiego matematyka Benjamina Bannekera. Znamienna, 
mimo że utrzymana w oficjalnie uprzejmym tonie, jest też 
jego odpowiedź na otrzymany od niego list. Niemniej jednak 
godzi się też przypomnieć, że mimo iż w swoim prywatnym 
egzemplarzu Uwag dokonywał w ciągu kolejnych lat poprawek 
i uzupełnień, fragmentów poświęconych dowodzeniu niższości 
czarnej rasy nie wykreślił ani też nie skorygował.

Stosunek Jeffersona do kwestii niewolnictwa jest jednym 
z bardziej problematycznych wątków w jego życiorysie. Z jednej 
strony, czego dowodem pozostają również Uwagi, opowiadał 
się za zniesieniem tej haniebnej,jak samją nazywał, instytucji. 
Z tego zresztą powodu brała się jego niechęć do publikacji swej 
książki. Obawiał się bowiem reakcji, zjaką mogłyby spotkać się 
w Wirginii opinie dotyczące emancypacji niewolników, bardzo 
wówczas w tamtych rejonach niepopularne. Z drugiej strony, 
sam przez całe życie pozostawał właścicielem niewolników, 
utrzymując się w znacznej mierze dzięki ich pracy. To bardzo 
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skomplikowana kwestia, której omówienie wymagałoby ob
szernego esej u, jeżeli nie odrębnej monografii5.

5 Takie monografie oczywiście już powstały. Warto polecić zwłasz
cza dwie: J.Ch. Miller, The Wolf by the Ears: Thomas Jefferson and Slave
ry, Charlottesville-London 1991 oraz L.C. Stanton, Those who Labor for 
My Happiness. Slavery at Thomas Jefferson’s Monticello, Charlottesville- 
London 2012.

Uwagi o państwie Wirginia pozostają wyjątkowym pomni
kiem amerykańskiego oświecenia. Tym, co wyróżnia książkę 
Thomasajeffersona na tle ówczesnych publikacji, jest wszech
stronność podejmowanej tematyki, doskonale oddająca szcze
gólny charakter epoki, w której powstała.



Nota od tłumacza
odstawą przekładu jest wydanie Uwag o państwie 
Wirginia zredagowane przez Williama Pedena, które 
zostało opublikowane po raz pierwszy w 1954 roku 

nakładem University of North Carolina Press dla Omohundro 
Institute of Early American History and Culture w William- 
sburgu w Wirginii. Pozostaje ono nadal najbardziej cenioną 
współczesną anglojęzyczną edycją tego dzieła. Została przygo
towana na podstawie londyńskiego wydania Uwag z 1787 roku. 
Ze względu na dążenie do zachowania integralności tekstu 
zdecydowałem się jednak dokonać dwóch zmian w stosunku 
do opracowania Pedena. Po pierwsze pominąłem fragmenty 
dopisane w kolejnych latach przez Jeffersona wjego własnym 
egzemplarzu Uwag. Po drugie zamieściłem oryginalne cytaty 
z języków: francuskiego, hiszpańskiego i łacińskiego, takjak 
uczynił to autor. Peden dokonał ich tłumaczenia najęzyk an
gielski, rezygnując z przytoczenia oryginalnego brzmienia. 
Z tego względu zostały one zaczerpnięte z tekstu Uwag za
mieszczonego w zbiorze pt. Thomas Jefferson. Writings pod 
redakcją Merrilla D. Petersona, opublikowanym w serii The 
Library of America w 1984 roku. W oryginalnym wydaniu 
z 1787 roku cytaty i wtrącenia obcojęzyczne nie zostały w ogóle 
przetłumaczone. W związku z tym ich przekład najęzyk polski, 
jeśli nie podano źródła, został dokonany przeze mnie odpo
wiednio z języka francuskiego, hiszpańskiego i łacińskiego.

Ponadto z czterech załączników do Uwag uwzględniłem 
jedynie te dwa, które mogą być wartościowe dla polskiego 
czytelnika: opracowany przez Thomasa Jeffersona projekt 
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konstytucji Wirginii oraz przygotowaną przez niego Ustawę 
w celu ustanowienia wolności religijnej.

Rozmyślnie zrezygnowałem z konsultowaniajedynego jak 
dotąd przekładu na język polski fragmentów Uwag, jakiego 
dokonał Andrzej Jaraczewski. Został on zamieszczony w tomie 
pod redakcją Wiktora Osiatyńskiego pt. Wizje Stanów Zjedno
czonych w pismach Ojców Założycieli, opublikowanym przez 
Państwowy Instytut Wydawniczy w 1977 roku. Opracowanie to 
zawiera obszerne fragmenty odpowiedzi na zapytania: I, XIII, 
XIV, XVII, XVIII oraz XIX.

Pozostawiam czytelnikom ocenę ewentualnych rozbieżności 
pomiędzy cytowanym opracowaniem a przekładem zapropo
nowanym w prezentowanym wydaniu. Jednak zjednej sprawy 
czuję potrzebę wytłumaczenia się. Mam na myśli tytuł - a ściślej 
rzecz biorąc - sposób tłumaczenia znajdującego się w nim słowa 
state. Wbrew powszechnie przyjętej w polskim piśmiennictwie 
praktyce zdecydowałem się przetłumaczyćjejako „państwo”, 
a niejako „stan”. W ten sposób całość opatrzona została ty
tułem Uwagi o państwie Wirginia. Nie należę co prawda do 
tych, którzy znajdują upodobanie w toczeniu sporów o słowa, 
w tym wypadku sądzę jednak, że chodzi o rzecz istotną. 0 ile 
bowiem wyraz „stan” jest adekwatny jako określanie pod
miotów składowych amerykańskiej federacji zawiązanej na 
podstawie konstytucji z 1787 roku, o tyle odnośnie do okresu 
wcześniejszego, to znaczy pomiędzy ogłoszeniem przez kolonie 
niepodległości a utworzeniem przez nie federacji, odpowiednie 
tłumaczenie słowa state to „państwo”. W tym bowiem czasie 
byłe brytyjskie kolonie dysponowały wszystkimi ówczesnymi 
atrybutami państwowości. Dlatego też powinny być traktowa
ne jak państwa. Przed 1788 rokiem, kiedy formalnie powstały 
Stany Zjednoczone Ameryki, Wirginia była zatem niepod
ległym państwem i członkiem konfederacji amerykańskiej, 
a niejednym ze stanów w ramach państwa federalnego. Tego 
rodzaju tłumaczenie wydaje się tym bardziej zasadne, że owo 
angielskie słowo state używane było wówczas również przez 
Amerykanów w odniesieniu do europejskich królestw, w tym 
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Wielkiej Brytanii. Nie inaczej jest w tekście Uwago państwie 
Wirginia.

Starałem sięjak najwierniej oddać szczególny styl wypowie
dzi Thomasajeffersona, w związku z czym ograniczyłem inge
rencję w tekst, powstrzymując się od niej nawet wówczas, kiedy 
cierpiała na tym stylistyka lub przejrzystość wywodu. Wszelkie 
powstałe w ten sposób usterki językowe są zachowane celowo 
z szacunku do tekstu źródłowego. Uważam, że w przypadku 
tego rodzaju przekładów ingerencja tłumacza powinna być 
możliwie najmniejsza, tak aby czytelnik nie otrzymał tekstu, 
który w znacznej mierze jest rezultatem jego nadgorliwości. 
Z tego powodu odstępstwa względem oryginału, polegające na 
przykład na dzieleniu zbyt długich zdań lub parafrazowaniu 
oryginalnych sformułowań w celu oddania intencji autora 
w sposób łatwiejszy do zrozumienia, są ograniczone do mini
mum. Ponieważ tekst oryginału pochodzi z końca XVIII wieku, 
również język przekładu nie jest współczesną polszczyzną. 
Posłużyłem się w nim wielokrotnie sformułowaniami, które 
wydają się przestarzałe i nacechowane stylistycznie. Używa
łem na przykład orzecznika przymiotnikowego w narzędniku 
w zdaniach podmiotowych, co obecnie uznawane jest za ar
chaizm językowy. Wszystko to służy oddaniu języka czasów, 
w których powstało tłumaczone dzieło.

W kilku wypadkach zdecydowałem się na zachowanie nazw 
geograficznych i innych nazw własnych funkcjonujących w cza
sach współczesnych Jeffersonowi. Dokładnie oddałem także 
ówczesną ich pisownię wielką lub małą literą.

Nieprzetłumaczone i nierozwinięte pozostały niektóre 
skróty bibliograficzne znajdujące się w przypisach oraz w zapy
taniu XIII, po pierwsze dlatego, że ustalenie pełnego brzmienia 
niektórych z nich byłoby mocno utrudnione, po drugie dlatego, 
że nie rozwijają ich także anglojęzyczne edycje. Nie został też 
rozwinięty ani przetłumaczony francuski zwrot grzecznościo
wy: Mons. - Monsieur.

Liczne przypisy pochodzące od tłumacza oznaczono nume
racją ciągłą, natomiast przypisy autorskie symbolem * i jego 
wielokrotnością.
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Prace nad przygotowaniem prezentowanego opracowania 
trwałyby z pewnością znacznie dłużej, gdyby nie pomoc mojego 
brata Mariusza, któremu w tym miejscu składam serdeczne 
podziękowania.
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Ogłoszenie

Poniższe Uwagi zostały spisane w Wirginii w roku 1781 i nie
co uzupełnione oraz poprawione zimą 1782, w odpowiedzi na 
zapytania przedstawione autorowi przez znakomitego cudzo
ziemca, przebywającego wówczas pomiędzy nami. Wszystkie 
zagadnienia są przedstawione w sposób niedoskonały, niektóre 
ledwie dotknięte. Przepraszać za to, rozprawiając o okolicznoś
ciach czasu i miejsca ich układania, oznaczałoby otwarcie ran, 
które już dostatecznie wiele wykrwawiły. Niektóre niedosko
nałości można by prawdziwie przypisać tym okolicznościom, 
ogromną zaś większość - brakowi informacji oraz talentów 
piszącego. Miał on kilka wydrukowanych egzemplarzy, które 
rozdał przyjaciołom. Ich przekład został później opublikowany 
we Francji, lecz z takimi zmianami, jakie wymuszało prawo 
prasowe tego kraju. Są one teraz przedkładane ogółowi w ich 
oryginalnym kształcie i języku.

27 lutego 1787 roku





Zapytanie I
Dokładny opis granic państwa Wirginia

Na wschodzie granicą Wirginii jest Atlantyk, na północy 
równoleżnik przecinający wschodnie wybrzeże przez Watkin's 
Point około 37°57’ szerokości geograficznej północnej, stam
tąd [biegnie ona] prostą linią do rzeki Cinquac, opodal ujścia 
Potomaku (Patowmac), stamtąd wzdłuż Potomaku, rzeki 
wspólnej Wirginii i Marylandu, do pierwszego źródła jej 
północnej odnogi, stamtąd południkiem przechodzącym 
przez to źródło aż do jego przecięcia z biegnącą ze wschodu 
na zachód linią szerokości geograficznej 39°43’42,4”, która 
oddziela Maryland od Pensylwanii, a która została wyznaczo
na przez panów Masona i Dixona‘. Stamtąd wzdłuż tej linii 
i jej skierowanego ku zachodowi przedłużenia do osiągnięcia 
odległości 5° długości geograficznej od wschodnich rubieży 
Pensylwanii, na tej samej szerokości geograficznej, i stamtąd 
wzdłuż południka do rzeki Ohio: na Zachodzie [są nią] Ohio 
i Missisipi, do 36°30” szerokości geograficznej północnej, a na 
południu ostatnia ze wspominanych linii szerokości geogra
ficznej. Wedle pomiarów [prowadzonych] wzdłuż niemal 
całej ostatniej linii i uzupełniwszy niepomierzone części na 
podstawie dobrych danych, okazuje się, że Atlantyk i Missi
sipi dzieli na tej szerokości geograficznej 758 mil1 2, co równa 

1 Granica pomiędzy Pensylwanią i Maryland (na północy) oraz Maryland 
a Delaware (na wschodzie) wytyczona w latach 1738-1743 przez astronoma 
Charlesa Masona i mierniczego Jeremiaha Dixona na zlecenie właścicieli 
kolonii Pensylwania i Maryland, w celu zakończenia wieloletnich sporów 
terytorialnych pomiędzy nimi. Jej długość na północy wynosi 233 mile (około 
375 kilometrów), a na wschodzie 83 mile (około 133 kilometrów).

2 Jednostka długości; 1 mila lądowa = około 1609 metrów.
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się 13°38’ długości geograficznej, przeliczając 55 mil i 3144 
stóp3 na jeden stopień4. Granice te obejmują obszar niejako 
trójkątny, o powierzchni 121 525 mil2, z czego 79 650 leży 
na zachód od Alleghenów, a 57 034 na zachód od południka 
ujścia Great Kanhaway. Państwo to jest przeto o jedną trzecią 
większe niż wyspy Wielka Brytania i Irlandia, które szacuje 
się na 88 357 mil2.

3 Jednostka długości; 1 stopa = około 30,5 centymetra.
Gian Domenico Cassini (Jean-Dominique Cassini, 1625-1712) - francu

ski astronom włoskiego pochodzenia; odkrywca czterech księżyców Saturna. 
Jako pierwszy zaobserwował zjawisko światła zodiakalnego.

s George Calvert, pierwszy Lord Baltimore (około 1580-1632) - se
kretarz Jakuba I (Vl), jeden z pionierów akcji kolonizacyjnej w Ameryce. 
W 1632 roku Karol I nadał mu ziemie w rejonie zatoki Chesapeake na pół
noc od Wirginii. Zmarł w tym samym roku, zanim król zatwierdził kartę 
nowej kolonii o nazwie Maryland (Terra Mariae- ziemia Marii). Nastąpiło 
to dopiero w 1635 roku. Po śmierci Calverta wszystkie jego posiadłości 
odziedziczył syn Cecil (Cecilius), który stał się drugim Lordem Baltimore 
(1605-1675).

6 William Penn (1644-1718) - założyciel kolonii Pensylwania, która 
powstała na ziemiach otrzymanych przezeń w formie nadania od Karola 
II w 1681 roku.

7 Traktat zawarty w Paryżu 10 lutego 1763 roku kończący wojnę 
pomiędzy Francją a Wielką Brytanią toczoną w Ameryce od 1754 roku. 
W Europie, gdzie działania wojenne rozpoczęto w 1756 roku, znana jako 
wojna siedmioletnia. Na jego mocy Francja utraciła wszystkie amery
kańskie posiadłości z wyjątkiem wysp cukrowych na Morzu Karaibskim: 
Gwadelupy i Martyniki.

Granice te wynikają z: 1. Dawnych kart angielskiej Korony. 
2. Nadania Marylandu Lordowi Baltimore5 oraz późniejszych 
decyzji brytyjskich sądów odnośnie do rozległości tego nada
nia. 3. Nadania Pensylwanii Williamowi Pennowi6 oraz układu 
zawartego pomiędzy zgromadzeniami ogólnymi wspólnot 
Wirginii i Pensylwanii odnośnie do rozległości tego nadania. 
4. Nadania Karoliny i faktycznego umiejscowieniajej północnej 
granicy, dokonanego za porozumieniem obu zainteresowanych 
stron. 5. Traktatu paryskiego z 1763 roku7. 6. Potwierdzenia 
kart sąsiednich państw przez konwencję Wirginii w czasie 
ustanawiania jej rzeczypospolitej. 7. Dokonanej przez Wirginię 
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na rzecz Kongresu cesji8 wszystkich ziem, do których miała 
tytuł na północ od Ohio.

8 Cesja dokonana na podstawie ustawy Zgromadzenia Ogólnego Wirginii 
z 20 października 1783 roku, zaakceptowana przez Kongres 1 marca 1784 roku. 
Na jej mocy Wirginia zrzekała się na rzecz konfederacji amerykańskich 
państw tytułu do spornych terytoriów na wschód od rzeki Missisipi i na 
północ od rzeki Ohio (tak zwany stary północny zachód - old northwest).



Zapytanie II
Spostrzeżenia dotyczące rzek, strumyczków 

i tego, jak dalece są one żeglowne

Przegląd mapy Wirginii da lepsze wyobrażenie o geografii 
jej rzek aniżelijakikolwiek opis. Ich żeglowność mogła zostać 
niedoskonale przedstawiona.

Roanoke w granicach tego państwa nigdzie nie jest spław- 
na, chyba że dla łódek lub nieobciążonych ładunkiem małych 
statków (batteux); a nawet dla tych w tak odległych zakątkach, 
że mieszkańcy pozbawieni są z tego jakiegokolwiek pożytku.

James River i jej dopływy umożliwiają żeglugę 
następująco:

Cała Elisabeth River, położona najniżej z tych [wód], 
które wpływają dojames River, jest zatoką i mogłaby pomieś
cić powyżej 300 okrętów, [jej] koryto jest szerokie na 150 do 
200 sągów (fathom)9 i przy normalnym przypływie głębokie na 
18 stóp [aż] do [miejscowości] Norfolk. Sześćdziesięciodziałowy 
okręt Strafford wpłynął tam, odciążając się, aby przepłynąć 
ławę piaszczystą przy Sowell’s Point. Fier Rodrigue, z 64 ot
worami działowymi, mając na pokładzie 50 dział, wpłynął tam 
bez konieczności odciążania. Craney Island u ujścia tej rzeki 
odpowiednio dominuje nadjej korytem.

9 Tę jednostkę miary, używaną najczęściej do mierzenia objętości 
drewna, Thomas Jefferson stosował nie tylko dla określania głębokości, ale 
również i szerokości wody. Używany jakojednostka głębokości i szerokości 
1 sąg= 1,829 metra.

Nansemond River jest żeglowna do Sleepy Hole dla stat
ków o wyporności 250 ton, do Suffolk dla tych o [wyporności] 
100 ton, a do Milner’s dla tych o [wyporności] 25 ton.
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Pagan Creek jest głęboki na 8 do 10 stóp do Smithfield, 
co pozwala na wpływanie statków o wyporności 20 ton.

Chickahominy ma u ujścia ławę piaszczystą, nad którą 
jest głęboka na 12 stóp w czasie zwykłego przypływu. Minąwszy 
to miejsce, statki mogą płynąć 8 mil w górę rzeki. Te o zanu
rzeniu 10 stóp mogą dotrzeć 4 mile dalej, a te o wyporności 
6 ton - 20 mil dalej.

PoAppamattox aż do Broadways może pływać każdy 
statek, który minie ławę piaszczystą Harrisona na James Ri
ver. Utrzymuje ona głębokość 8 lub 9 stóp przez milę lub dwie 
w górę do ławy piaszczystej Fishera i 4 stopy od tego miejsca 
w górę do Petersburga, gdzie wszelka żegluga ustaje.

James River sama tworzy w Hampton Road zatokę dla 
statków każdego rozmiaru, ale nie w pełni bezpieczną przez 
całą zimę. Żeglowne wody przepływają przez nią aż do wy
spy Mulberry. Czterdziestodziałowy okręt dopłynie do osady 
James, a odciążając się, może minąć ławę piaszczystą Harri
sona, nad którą wodajest głęboka na zaledwie 15 stóp. Statki 
o wyporności 250 ton mogą dotrzeć do Warwick, te o [wypor
ności] 125 ton do Rocket’s, milę poniżej Richmond, stamtąd 
do Richmond wodajest głęboka na około 7 stóp, w okolicach 
centrum miasta na 4,5 stopy. Tam też żeglugajest przerywana 
przez wodospady, które na przestrzeni 6 mil notują spadek 
rzędu 80 stóp. Powyżej [żegluga] jest wznawiana dla łódek 
oraz nieobciążonych ładunkiem małych statków i może być 
prowadzona bezpiecznie oraz opłacalnie do 10 mil w głąb Blue 
Ridge. Nawet przez Blue Ridge przeprowadzane były statki 
o wyporności 1 tony. Mając na uwadze cel, któremu miałaby 
służyć, koszt uruchomienia znośnej żeglugi w górę Jackson’s 
River i Carpenter’s Creek oraz na 25 mil w głąb Howard’s Creek 
od Greenbriar nie byłby wielki. Obie [rzeki] niosą wystarczająco 
wiele wody, aby umożliwić statkom dotarcie do Great Kanha- 
way. Myślę, że w przyszłości wraz ze wzrostem zaludnienia, 
będzie możliwe złączenie tego szlaku żeglugi z Potomakiem, 
a przezeń, poprzez krótki odcinek lądu, utworzenie połączenia 
ze szlakiem żeglugowym Ohio. Należy odnotować, że rzeka ta 
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na mapach nazywana jest James River tylko do jej zlania się 
z Rivanną, stamtąd do Blue Ridge nazywana jest Fluvanną, 
a stamtąd dojej źródła - Jackson’s River. Ale potocznie nazywa 
się ją James River na całej długości.

Rivanna, dopływ James River, jest żeglowna dla łódek 
i nieobciążonych ładunkiem małych statków dojej przecięcia 
z górami South West, co daje około 22 mil. Może zostać z ła
twością otwarta dla żeglugi przez te góry aż dojej rozwidlenia 
powyżej Charlottesville.

York River, w Yorktown, tworzy najlepszą w państwie 
zatokę dla statków o największych rozmiarach. Rzeka ulega 
następnie zwężeniu do szerokości mili i płynie między bardzo 
wysokimi brzegami, blisko których mogą przepływać okręty. 
Utrzymuje głębokość 4 sągów przy przypływie na długości 
25 mil powyżej Yorku do ujścia Poropotank, gdzie jest szeroka 
na 1!4 mili, a koryto jedynie [na] 75 sągów przy wysokim brzegu. 
U zbiegu Pamunkey i Mattapony ulega spłyceniu do 3 sągów, 
utrzymując taką głębokość w górę Pamunkey do Cumberland, 
gdzie [jej] szerokość wynosi 100 jardów10, i w górę Mattapony 
do odległości 2 mil od przeprawy Frazera, gdzie jej głębokość 
wynosi 2‘Z mili, utrzymując się na tym poziomie na długości 
około 5 mil. Pamunkey jest więc żeglowna dla załadowanych 
płaskodennych łodzi do mostu Brockmana 50 mil powyżej 
miasta Hanover, a Mattapony do mostu Downera 70 mil po
wyżej jej ujścia.

10 Jednostka długości; 1 jard - około 1 metr.

Piankatank, małe rzeki wypływające z Mobjack Bay i te 
z Eastern Shore, przyjmująjedynie bardzo małe statki, a i one 
wpływają tam z wielkim trudem.

Rappahanock ma głębokość 4 sągów do Hobb’s Hole 
i 2 sągów stamtąd do Fredericksburga.

Potomak jest szeroki na 7‘Z mili u ujścia, 4‘Z mili przy No- 
mony Bay, 3 mile w Aquia, l‘Z mili przy Halooing point, l‘/< mili 
w Alexandria Badaniajej głębokości wskazują, że wynosi ona 
7 sągów u ujścia, 5 sągów przy wyspie św. Jerzego, 4*Z sąga przy 
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Lower Matchodic, 3 sągi od Swan’s Point aż do Alexandra, stam
tąd 10 stóp do wodospadów, które znajdują się 13 mil powyżej 
Alexandrii. Wodospady te ciągną się na długości 15 mil i mają 
bardzo wielki stopień spadku, a żegluga powyżej nich dla łódek 
lub nieobciążonych ładunkiem małych statków napotyka tak 
wiele przeszkód, że nie ma z niej wielkiego pożytku. Odbywa się 
ona, jednakowoż, w niewielkim zakresie na odnodze o nazwie 
Cohongoronta aż do Fort Cumberland, który znajdował się 
u ujścia Wills’s Creek. Możliwe jest przy niewielkim nakładzie 
środków uczynienie jej zdatną do przeprawy. Odnoga o nazwie 
Shenandoah przecina się z James River w okolicach Blue Ridge 
i być może w przyszłości zostanie otwarta dla żeglugi.

Missisipi będzie w przyszłości jednym z głównych szlaków 
handlowych dla obszaru na zachód od Alleghenów. [Odległość] 
od ujścia tej rzeki do miejsca, w którym wpływa do niej Ohio, 
wynosi 1000 mil wodą, ale ledwie 500 mil lądem przez obszar 
zamieszkiwany przez Chickasawów. Od ujścia Ohio do ujścia 
Missouri jest 230 mil wodą, a 140 mil lądem. Stamtąd do ujścia 
Illinois River jest około 25 mil. Missisipi poniżej ujścia Missouri 
jest niezmiennie mulista i usiana ławami piaszczystymi, które 
częstokroć zmieniają swe położenie. Jednakowoż niesie ona 
wodę głębokości 15 stóp do ujścia Ohio, do którego to miejsca 
jest szeroka na l%-2 mili, a stamtąd do Kaskaskii na 1-1% mili. Jej 
nurt jest tak rwący, że płynąc pod prąd, nie sposób przełamać 
jego siłyjedynie wiatrem pchającym żagle. Jednakowoż każdy 
statek napędzany wiosłami może płynąć wjej górę w każdym 
czasie, otrzymując znaczne wsparcie ze strony wiatru. Mały, 
nieobciążony ładunkiem statek przepływa od ujścia Ohio do 
ujścia Missisipi w trzy tygodnie, potrzebując 2-3 miesięcy na 
dotarcie z powrotem w górę [rzeki], W czasie jej wylewów, które 
są okresowe, podobnie jak te Nilu, największe statki mogą nią 
spłynąć, jeśli możliwe jest zapewnienie im sterowności. Wylewy 
te zaczynają się w kwietniu, a rzeka powraca do swych brzegów 
w początkach sierpnia. Wylew sięga dalej na zachodnią niż na 
wschodnią stronę, obejmując w niektórych miejscach obszary 
leżące 50 mil od brzegów. Powyżej ujścia Missouri staje się ona 
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w większym stopniu [rzeką] taką samąjak Ohio - przejrzystą, 
o łagodnym nurcie, jednak nie całkiem tak szeroką, o niemal 
tym samym okresie wylewów, nie osiągających jednak tego 
samego poziomu. Ulice miasteczka Cohoes nigdy nie zostały 
zalane, a są położone nie wyżej niż 10 stóp ponad normalnym 
poziomem wody. Koryto [Ohio] pogłębia się z każdym rokiem. 
Cohoes, wedle wspomnień ludzi obecnie żyjących, było odcina
ne od świata przy każdym wystąpieniu rzeki z brzegów. To, co 
było wschodnim korytem, stało się teraz jeziorem długim na 
9 mil i szerokim na 1 milę, do którego obecnie rzeka nigdy nie 
wpływa. W wodach rzeki żyją: szczególny rodzaj żółwi, okonie, 
pstrągi, belony, szczupaki, kiełby, śledzie, karpie, niszczuki 
krokodyle o wadze 50 funtów11, zębacze o wadze 100 funtów, 
buffalo czarne i jesiotry. Aligatory lub krokodyle widywano 
tak wysoko jak w Acansas. Brzegi rzeki są zamieszkane przez 
liczne: czaple, żurawie, kaczki, bernikle, gęsi i łabędzie. Nad 
jej przepływem góruje fort wzniesiony przez państwo 5 mil 
poniżej ujścia Ohio, a 10 mil powyżej granicy z Karoliną.

11 Jednostka wagi; 1 funt = 453,59 grama.

Missouri, od czasu zawarcia traktatu paryskiego, a Illi
nois i północne odnogi Ohio, od cesji na rzecz Kongresu, nie 
znajdują się już w naszych granicach. Niemniej będąc w nich 
uprzednio i nadal otwierając przed nami drogi rozległej ko
munikacji z obszarami zachodu i północnego zachodu, winny 
być odnotowane wedle porządku.

M i s s our i jest tak naprawdę główną rzeką, wnoszącą więcej 
do wspólnego nurtu aniżeli Missisipi, nawet po jej połączeniu 
się z Illinois. Jest ona nadzwyczaj zimna, mulista i bystra. Jej 
wylewy są znaczące. Dochodzi do nich w czerwcu i lipcu. Ich 
tak dalece późniejszy - w porównaniu z Missisipi - początek 
skłaniałby do przekonania, że źródła Missouri leżą na północ 
od źródeł Missisipi, chyba że założymy, iż chłód wzmaga się 
ponownie wraz ze wzniesieniem terenu na zachód od Missi
sipi. Że wzniesienie to jest potężne, dowodzi bystrość rzeki. 
Sześć mil powyżej ujścia rozszerza się ona do szerokości ‘Z mili, 
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a jednak hiszpańscy kupcy w Pancore lub St. Louis twierdzą, że 
pokonują 2000 mil w jej górę. Prowadzi ona daleko na zachód 
od Rio Norte lub North River. Jest w osadach Kaskaskia, Cohoes 
i St. Vincennes wcale nie mała ilość wyrobów ze złota i srebra, 
które miały zostać podczas ostatniej wojny zagrabione przez 
Indian z kościołów i prywatnych domostw Santa Fe nad North 
River i zwiezione do tych osad na sprzedaż. Ujście Ohio i Santa 
Fe dzieli 40 dni podróży lub około 1000 mil. Jaki jest najkrótszy 
dystans pomiędzy żeglownymi wodami Missouri i North River 
lub jak daleko jest ona żeglowna powyżej Santa Fe, tego nigdy 
nie udało mi się dowiedzieć. Od Santa Fe dojej ujścia do Zatoki 
Meksykańskiej jest około 1200 mil. Droga z Nowego Orleanu 
do Meksyku przecina tę rzekę przy posterunku Rio Norte 800 
mil poniżej Santa Fe, a z tego miejsca do Nowego Orleanu jest 
około 1200 mil, w ten sposób dając 2000 mil pomiędzy Santa 
Fe a Nowym Orleanem wzdłuż North River, Red River i Mis
sisipi, podczas gdy przez Missouri i Missisipi jest to 2230 mil. 
Od tego samego posterunku Rio Norte, przechodząc opodal 
kopalni La Sierra i Laiguana, które znajdują się pomiędzy North 
River i rzeką Salina, do Sartilla jest 375 mil, a stamtąd, mijając 
kopalnie Charcas, Zaccatecas oraz Potosi, do miasta Meksyk 
jest 375 mil, w sumie 1550 mil od Santa Fe do miasta Meksyk. 
Z Nowego Orleanu do miasta Meksyk jest około 1950 mil. Drogi, 
po oddzieleniu się od Red River w pobliżu Natchitoches, prze
ważnie przebiegają równolegle do wybrzeża w odległości około 
200 mil od niego, aż dochodzą do miasta Meksyk.

111 i n o i s jest wspaniałą rzeką, przejrzystą, pozbawioną by
strzyn i łagodną tak dalece, że jest żeglowna aż do swego źródła 
dla małych statków nieobciążonych ładunkiem. Stamtąd jest 
zaledwie dwumilowy odcinek lądu do [rzeki] Chicago (Chicka- 
go), która pozwala na żeglugę małych statków nieobciążonych 
ładunkiem na odcinku 16 mil dojej ujścia do jeziora Michigan. 
Illinois około 10 mil powyżej ujściajest szeroka na 300jardów.

Kaskaskia jest szeroka na 100 jardów u swego ujścia do 
Missisipi i zachowuje tę szerokość do Buffalo Plains, 70 mil 
wyżej. Również tak daleko, a być może znacznie dalej, jest 
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ona żeglowna dla obciążonych ładunkiem małych statków. 
Nie jest bystra.

Ohio jest najpiękniejszą rzeką na świecie. Jej nurt jest 
łagodny, wody przejrzyste, a powierzchnia gładka i niewzbu- 
rzona przez głazy i bystrzyny z wyjątkiem jednego przypadku.

Jest ona szeroka na ‘Z mili w Fort Pitt,
na 500 jardów u ujścia Great Kanhaway,
1 milę i 25 prętów (pole)'2 w Louisville,
'A mili na bystrzynach, 3 lub 4 mile poniżej Louisville,
% mili tam, gdzie zaczynają się niziny, to znaczy 20 mil 
powyżej Green River,
VA mili przy wpływie Tanissee 
oraz szeroka na 1 milę u ujścia.
Jej długość, mierzona według jej meandrów przez kapitana 

Hutchinsa12 13, przedstawia się następująco: 
od Fort Pitt

12 Jednostka długości; 1 pręt = 5'Z jardów.
13 Thomas Hutchins (1730-1789) - amerykański inżynier wojskowy 

i pierwszy geograf Stanów Zjednoczonych. Autor A Topographical Description 
of Virginia, Pennsylvania, Maryland and North Carolina, opublikowanego 
w Londynie w 1778 roku.

Mile 
Do Log’s Town 18%
Big Beaver Creek 10%
Little Beaver Cr[eek] 13% 
Yellow Creek 11%
Two Creeks 21%
Long Reach 55%
End Long Reach 16%
Muskingum 25%
Little Kanhaway 12%
Hockhocking 16
Great Kanhaway 82%
Guiandot 43%

Mile 
Little Miami 126%
Licking Creek 8
Great Miami 26%
Big Bones 32%
Kentucky (Kentuckey) 44% 
Rapids 77%
Low Country 155%
Buffalo River 64%
Wabash 97%
Big Cave 42%
Shawanee River 52%
Cherokee River 13
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Mile Mile
Sandy Creek 14‘/2 Massac 11
Sioto 48% Missisipi 46

Zarówno w czasie zimowych, jak i wiosennych przypływów 
osiąga 15 stóp wody do Louisville, 10 stóp do wodospadów 
La Tarte’a, 40 mil powyżej ujścia Great Kanhaway, a do Fort 
Pitt wystarczająco dużo w każdym czasie dla lekkich statków 
nieobciążonych ładunkiem oraz łódek. Wodospady znajdują 
się na 38°8’ szerokości geograficznej. Wylewy tej rzeki rozpo
czynają się pod koniec marca, wody zaczynają opadać w lipcu. 
W tym czasie pierwszorzędny okręt wojenny może dotrzeć 
z Louisville do Nowego Orleanu, jeśli tylko gwałtowne skręty 
rzeki i siła jej prądu pozwolą na bezpieczne sterowanie. By
strzyny w Louisville notują spadek około 30 stóp na długości 
IV2 mili. Dno rzeki w tym miejscu jest litą skałą i podzielone 
jest wyspą na dwie odnogi, z których południowa jest szeroka 
na około 200jardów i wysycha na 4 miesiące w ciągu roku. Dno 
północnej odnogi jest żłobione w koryta poprzez nieustanny 
przepływ wody i ścieranie się nanoszonych przez nią otocza
ków, tak że przez większą część roku umożliwia ona przeprawę 
lekkim statkom nieobciążonym ładunkiem. Jednakowoż uważa 
się, że południowe ramię może być najłatwiejsze do otwarcia 
dla ciągłej żeglugi. Przyrost wody w tych bystrzynach nie 
przekracza 10 lub 12 stóp. Część wyspy jest tak wysoko po
łożona, że nigdy nie została zalana; wyspa góruje nad osadą 
Louisville, która leży naprzeciw niej. Fort jednak położonyjest 
na szczycie wodospadów. Po południowej stronie dno podnosi 
się bardzo łagodnie.

Tanissee, Cherokee lub Hogohege jest szeroka na 600 
jardów u ujścia, na % mili u ujścia Holston i na 300 jardów 
w Chotee, które leży 20 mil powyżej Holston i 300 mil powy
żej ujścia Tanissee. Rzeka ta przekracza południową granicę 
Wirginii 58 mil od Missisipi. Jej nurt jest umiarkowany. Jest 
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ona żeglowna dla załadowanych łodzi niezależnie od tonażu 
do Muscleshoals, gdzie przepływa przez górę Cumberland. 
Płycizny ciągną się przez 6 lub 8 mil, są możliwe do pokonania 
przez załadowane łódki w dół rzeki, ale nie w górę, chyba że 
w razie jej wezbrania. Powyżej nich żegluga dla załadowanych 
łódek i małych nieobciążonych ładunkiem statków ciągnie się 
do Long Island. Także ta rzeka ma swe wylewy. Powyżej miast 
Chickamogga jest wir zwany Sucking-pot, który wciąga pnie 
drzew i łodzie, wyrzucając je ponownie pół mili poniżej. Można 
go uniknąć, trzymając się bardzo blisko brzegu po południowej 
stronie. Ledwie kilkumilowy odcinek lądu dzieli odgałęzienie 
tej rzeki od żeglownych wód rzeki Mobile, która wpływa do 
Zatoki Meksykańskiej.

C umber land, lub Shawanee River, przecina granicę pomię
dzy Wirginią a Karoliną Północną 67 mil od Missisipi i ponownie 
198 mil od tej samej rzeki, nieco powyżej ujścia Obey’s River 
do Cumberland. Jej przejrzyste rozwidlenie przecina tę samą 
granicę około 300 mil od Missisipi. Cumberland jest bardzo 
łagodną rzeką, żeglowną dla załadowanych lekkich statków 
przez 800 mil bez zakłóceń, następnie na długości 15 mil wy
stępuje nieco bystrzyn, po których ponownie jest żeglowna 
70 mil w górę, co pozwala zbliżyć się na odległość 10 mil od 
gór Cumberland. Jest ona szeroka na około 120jardów na całej 
swej długości, od początkujej żeglowności dojej ujścia.

Wabash jest bardzo piękną rzeką, szeroką na 400 jardów 
u ujścia i 300 w St. Vincennes, które stanowi punkt położony 
100 mil powyżej ujścia w linii prostej. W tym obszarze znajdują 
się dwie małe bystrzyny, które stwarzają bardzo niewielkie 
utrudnienie dla żeglugi. Rzeka jest szeroka na 400 jardów 
u ujścia i żeglowna 30 mil (/eagues)14 w górę dla łódek i ma
łych łodzi. Od ujścia Maple River do ujścia Eel River jest około 
80 mil w linii prostej, rzeka pozostaje żeglowna i szeroka na 
100-200jardów. Eel River jest szeroka na 150jardów i umożli
wia w każdym czasie żeglugę pirogom do odległości 18 mil od 

M Jednostka odległości; 1 morska mila nieangielska = 5,56 kilometra.
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Miami of the Lake. Wabash, od ujścia Eel River do Little River, 
na dystansie 50 mil w linii prostej jest zakłócana licznymi by
strzynami i płyciznami, które utrudniają żeglugę, z wyjątkiem 
[okresów] wezbrań. Little River umożliwia żeglugę podczas 
wezbrań na odległość 3 mil od Miami, która stamtąd umożliwia 
podobną żeglugę do jeziora Erie na dystansie 100 mil w linii 
prostej. Wabash wylewa okresowo razem z Ohio, w niektórych 
miejscach na 2 mile (leagues) od jej brzegów.

Green River jest żeglowna dla załadowanych małych 
statków w każdym czasie 50 mil w górę, a następnie jest za
kłócana przez nieprzekraczalne bystrzyny, powyżej których 
żegluga jest wznawiana, ciągnąc się jeszcze dobre 30 lub 40 
mil do ujścia rzeki Barren.

Rzeka Kentucky jest szeroka na 90 jardów u ujścia i tyleż 
w Boonsborough, 80 mil wyżej. W okresie zimowych wezbrań 
umożliwia żeglugę załadowanym małym statkom 180 mil w li
nii prostej.

Great Miami of the Ohio jest szeroka na 200 jardów 
u ujścia. W miasteczkach Piccawee 75 mil wyżej zwęża się 
do 30 jardów, mimo to jest żeglowna dla załadowanych łódek 
50 mil powyżej tych miasteczek. Odcinek lądu łączący jej za
chodnią odnogę z Miami of the Erie ma długość 5 mil. Odcinek 
lądu, który łączy jej wschodnią odnogę z Sandusky River, ma 
długość 9 mil.

Salt River jest w każdym czasie żeglowna dla załado
wanych małych statków 70 lub 80 mil. Jest ona szeroka na 
80 jardów u ujścia i utrzymuje tę szerokość do rozwidlenia 
25 mil wyżej.

Little Miami ofthe Ohiojest szeroka na 60 lub 70jardów 
u ujścia, 60 mil do jej źródeł i nie pozwala na żadną żeglugę.

Sioto jest szeroka na 250 jardów u ujścia, które leży na 
szerokości geograficznej 38°22’. A w miasteczkach Saltlick, 
200 mil powyżej ujścia, jest jeszcze szeroka na 100 jardów. 
Do tych miasteczek jest żeglowna dla załadowanych małych 
statków, a jej wschodnia odnoga pozwala na żeglugę niemal 
dojej źródeł.
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Great Sandy River jest szeroka na około 60 jardów 
i żeglowna 60 mil dla załadowanych małych statków.

Guiandot ma szerokość rzeki ostatniej ze wspomnianych, 
ale jest bardziej bystra. Można po niej żeglować łódkami 60 mil.

Great Kanhaway jest rzeką zasługującą na uwagę ze 
względu na żyzność jej ziem, a jeszcze bardziej jako prowa
dząca do źródeł James River. Niemniej jednak jest wątpliwe, 
czyjej potężne i liczne bystrzyny umożliwią żeglugę, chyba że 
po poniesieniu nakładów, które zwrócą się mieszkańcom po 
upływie bardzo długiego czasu. Potężne przeszkody zaczynają 
się przy tak zwanych wielkich wodospadach (great falls), 90 mil 
powyżej ujścia rzeki, poniżej których jest tylko 5 lub 6 bystrzyn, 
możliwych do przebycia z pewnymi trudnościami nawet przy 
niskim stanie wód. Od wodospadów do ujścia Greenbriar jest 
100 mil, skąd do kopalni ołowiu 120 mil. Jest ona [Greenbriar] 
szeroka na 280jardów u swego ujścia.

Hock-hockingjest szeroka na 8 j ardów u uj ścia i dopusz
cza żeglugę dla załadowanych małych statków do Press-Place, 
60 mil powyżej jej ujścia.

Little Kanhaway jest szeroka na 150 jardów u ujścia. 
Dopuszcza żeglugę jedynie na 10 mil. Być może jej północ
na odnoga, zwana Junius’s Creek, która przecina zachodnią 
Monongaheli, pewnego dnia pozwoli na krótsze przejście 
pomiędzy tą ostatnią a Ohio.

Muskingum jest szeroka na 280 jardów u swego ujścia 
i 200 jardów w położonych niżej miasteczkach indiańskich, 
150 mil w górę. Jest żeglowna dla małych, nieobciążonych 
ładunkiem statków milę od żeglownej części Cayahoga River, 
która wpada do jeziora Erie.

W Forcie Pitt rzeka Ohio traci swą nazwę, wpływając do 
Monongaheli i Alleghaney.

Monongahela jest szeroka na 400jardów u swego ujścia. 
Stamtądjest 12 lub 15 mil do ujścia Yohoganey, gdzie jest sze
roka na 300jardów. Stamtąd do Redstone drogą wodną trzeba 
pokonać 50 mil, a drogą lądową 30 mil. Następnie do ujścia 
Cheat River [odległość wynosi] wodą 40 mil, lądem 28 mil, 
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utrzymuje [ona tam] szerokość 300jardów i dobrą żeglugę dla 
łodzi. Stamtąd szerokość wynosi około 200jardów do zachod
niego rozgałęzienia, 50 mil wyżej, żegluga często zakłócana 
jest przez bystrzyny, które jednak przy wezbraniu rzędu 2 lub 
3 stóp stają się możliwe do przeprawy dla łodzi. Następnie 
dopuszcza lekkie łodzie, z wyjątkiem suchych pór, 65 mil dalej 
do czoła doliny Tygarts, ukazując jedynie niewielkie bystrzyny 
i wodospady o spadku jednej lub dwóch stóp, zwężając się do 
20jardów. Zachodnie rozgałęzieniejest żeglowne zimą 10 lub 
15 mil w kierunku północnego Little Kanhaway, co pozwala 
zbudować do niej dobre drogi. Yohoganey jest główną odnogą 
tej rzeki. Przepływa ona przez górę Laurel około 30 mil od 
swego ujścia. Jej szerokość mieści się pomiędzy 300 a 150 jar
dami, a przez bystrzyny i płycizny żegluga [jest] wielce utrud
niona podczas suchej pogody. Jej przejście przez górę tworzy 
bardzo potężne wodospady, nie dopuszczając żadnej żeglugi 
przez 10 mil do Turkey Foot. Stamtąd do Great Crossing przez 
około 20 mil jest ona ponownie żeglowna, z wyjątkiem pór 
suchych, i w tym miejscu ma szerokość 200 jardów. Źródła tej 
rzeki oddzielone są od [źródeł] Potomaku górą Alleghaney. 
Od wodospadów, gdzie przekracza górę Laurel, do Fort Cum
berland, gdzie zaczyna się żegluga na Potomaku, jest 40 mil 
bardzo górzystej drogi. Willy’s Creek, u którego ujścia był Fort 
Cumberlandjest szeroki na 30 lub 40 jardów, ale jak dotąd nie 
pozwala na żadną żeglugę. Cheat River, inna znacząca odnoga 
Monongaheli, jest szeroka na 200 jardów u swego ujścia i 100 
jardów w osadzie Dunkard, 50 mil wyżej. Jest ona żeglowna dla 
łodzi, z wyjątkiem pór suchych. Granica pomiędzy Wirginią 
a Pensylwanią przecinają około 3 lub 4 mili powyżej jej ujścia.

Alleghaney River przy delikatnym wezbraniu pozwala 
na żeglugę lekkich nieobciążonych ładunkiem małych stat
ków do Venango u ujścia French Creek, gdzie jest szeroka na 
200jardów. Żegluje się nawet do Le Bœf, skąd piętnastomilowy 
odcinek lądu prowadzi do wyspy Presque najeziorze Erie.

Pięć ósmych całego obszaru Stanów Zjednoczonychjest na
wadniana przez Missisipi i jej wschodnie odnogi, dwie z owych 
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pięciu ósmych należy do Ohio i jej dopływów. Reszta rzek, 
które wpływają do Zatoki Meksykańskiej, Atlantyku i wód St. 
Laurence, stanowi pozostałe trzy ósme.

Nim porzucimy tematykę zachodnich wód, spójrzmy na ich 
główne połączenia z Atlantykiem. Te są trzy: Hudson’s River, 
Potomak i sama Missisipi. W dół tej ostatniej spłyną wszystkie 
ciężkie towary. Lecz żegluga przez Zatokę Meksykańską jest 
tak niebezpieczna, a w górę Missisipi tak trudna i nużąca, że 
wydaje się prawdopodobne, iż europejskie towary nie będą 
powracać tą drogą. Najpewniej mąka, drewno i inne ciężkie 
artykuły przeznaczone na sprzedaż będą spławiane na tra
twach, które same będą artykułem na sprzedaż, podobnie jak 
ich ładunek. Żeglarze powracać będą lądem bądź w lekkich, 
małych statkach nieobciążonych ładunkiem. Będzie więc ist
nieć rywalizacja pomiędzy rzekami Hudson i Potomak o po
zostały obrót z całego obszaru na zachód od jeziora Erie, na 
wodachjezior, Ohio i górnych części Missisipi. Ta część handlu, 
która przybywa z jezior lub ich dopływów, musi być wpierw 
dostarczona do jeziora Erie, by mogła dotrzeć do Nowego 
Jorku. Bystrzyny St. Mary pomiędzy Jeziorem Górnym i jego 
dopływami a [jeziorem] Huron pozwolą przepłynąć łodziom, 
ale nie większym statkom. Jeziora Huron i Michigan pozwolą 
na komunikację z jeziorem Erie statkami o zanurzeniu 8 stóp. 
Ta część handlu, która pochodzi z dopływów Missisipi, musi 
dotrzeć [stamtąd] jakimś łączącym odcinkiem lądu do jezior. 
Łączący odcinek lądu od Illinois River do wód Michigan ma 
zaledwie milę. Z Wabash, Miami, Muskingum lub Alleghaney 
łączące odcinki lądu do wódjeziora Erie mają 1-15 mil. Kiedy 
towary zostaną przeprawione przez jezioro Erie, napotkają 
pomiędzy nim a Ontario na przeszkodę w postaci wodospadu 
Niagara, gdzie łączący odcinek lądu wynosi 8 mil. Pomiędzy 
Ontario a Hudson’s River łączący odcinek lądu ma długość 
!4 mili i znajduje się przy wodospadach Onondago, nieco po
wyżej Oswego; od Wood Creek do Mohawks River - 2 mile, 
a z Schenectady do Albany - 16 mil. Poza wzrostem kosztów, 
powodowanym licznymi zmianami środków transportu, wystę
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puje również wzmożone ryzyko łupiestwa związane z częstym 
przekazywaniem towarów z rąk do rąk. Z Potomaku można 
korzystać pod następującymi warunkami. Gdy idzie o handel 
prowadzony na jeziorach i ich dopływach: na zachód od jeziora 
Erie, kiedy dotrze on do tego jeziora, musi trzymać się jego 
południowego brzegu ze względu na liczbę i znakomitość jego 
zatok; [brzeg] północny, choć krótszy, posiada niewiele zatok 
i są one niebezpieczne. Gdy osiągnie się Cayahogę, można 
podążać dalej do Nowego Jorku, a będzie do pokonania 825 mil 
i 5 łączących odcinków lądu. Natomiast do Alexandrii, ośrodka 
handlu na Potomaku, jest tylko 425 mil, gdy skręci się do [rzeki] 
Cayahogi i pokonają, [a następnie przepłynie się rzekami:] 
Bigbeaver, Ohio, Yohoganey (lub Monongahalią i Cheat) oraz 
Potomakiem. Są tam ledwie dwa łączące odcinki lądu: pierw
szy z nich pomiędzy Cayahogą i Beaver może zostać usunięty 
przez połączenie źródeł tych wód, którymi są sąsiadujące 
z sobą jeziora, i [tych] na terenie otwartej równiny; drugi od 
wód Ohio do Potomaku będzie mieć 15-40 mil, w zależności od 
tego, jaki wysiłek zostanie włożony w stworzenie dostępu do 
tych dwóch szlaków żeglugi. Dla handlu z Ohio lub tego han
dlu, który napłynie do niej zjej własnych wód lub z Missisipi, 
przez Potomak do Alexandrii jest bliżej niż do Nowego Jorku 
o 580 mil z przeszkodą w postaci zaledwie jednego łączącego 
odcinka lądu. Jest jedna jeszcze różnicująca okoliczność. Je
ziora nigdy nie zamarzają, ale zamarzają połączenia między 
nimi, a Hudson’s River jest zamknięta przez lód trzy miesią
ce w roku, tymczasem kanał do Chesapeak prowadzi wprost 
do [rejonów] o cieplejszym klimacie. Jego południowa część 
w ogóle bardzo rzadko zamarza, a jeśli dzieje się tak z częścią 
północną, to jest ona tak blisko źródeł rzek, że częste wylewy, 
do których są one tam skore, rozbijają lód natychmiast. Dla
tego statki mogą tamtędy przepływać przez całą zimę, będąc 
narażone jedynie na pojedyncze i krótkie opóźnienia. Do tego 
wszystkiego dodać należy, że w razie wojny z naszymi sąsiadami 
Anglikami (Anglo-Americans) lub Indianami szlak do Nowego 
Jorku staje się pograniczem na prawie całej swej długości i cały 
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obrót przezeń ustaje od tego momentu15. Ale droga do Nowego 
Jorku jest już znana i użytkowana, podczas gdy górne dopływy 
Ohio i Potomaku oraz wielkie wodospady tej ostatniej muszą 
jeszcze zostać oczyszczone z trwałych przeszkód.

15 Ze względu na usytuowanie geograficzne opisywany szlak handlowy 
nie mógłby być wykorzystywany w razie konfliktu z Anglikami bądź In
dianami. Wówczas bowiem przebiegałby on przez obszary w największym 
stopniu narażone na działania wojenne.



Zapytanie III
Spostrzeżenia dotyczące najlepszych portów morskich 

państwa. Jak duże statki mogą one przyjmować?

Ponieważ Wiriginia nie posiada żadnych portów poza tymi 
na naszych rzekach i stumieniach, na to Zapytanie odpowiedź 
została udzielona w poprzednim [Zapytaniu].



Zapytanie IV
Spostrzeżenia dotyczące gór [państwa Wirginia]

W celu oddania szczegółowej geografii naszych gór muszę 
odwołać się do mapy Wirginii Frya i Jeffersona16 oraz do analizy 
Evansa17jego mapy Ameryki, jako że bardziej filozoficznego 
spojrzenia na nie odnaleźć nie sposób w żadnej innej pracy. 
Warte odnotowania jest to, że góry nasze nie są pojedyncze 
i rozsiane w nieładzie po powierzchni kraju, lecz że zaczynają 
[pojawiać się] około 150 mil od wybrzeża, ułożone są w pasma 
jedno za drugim, biegnące niemal równolegle do wybrze
ża, choć raczej przybliżające się doń wraz z posuwaniem się 
w kierunku północno-wschodnim. Na południowym zachodzie, 
wraz z tym, jak obszar pomiędzy wybrzeżem a Missisipi ulega 
zwężeniu, góry zbiegają się w pojedyncze pasmo, które zbliżając 
się do Zatoki Meksykańskiej, wypłaszcza się i przechodzi w rów
ninę. Wypływają z niego niektóre [rzeki będące] dopływami 

16 Joshua Fry (1700-1754) - wirginijski plantator, odkrywca, żołnierz, 
mierniczy i twórca map Wirginii. W 1745 roku został głównym mierniczym 
hrabstwa Albermarle. Od 1745 roku dowódca milicji w Wirginii, na początku 
wojny z Francją w 1754 roku dowodził wirginijskim regimentem.

Peter Jefferson (1708-1757) - wirginijski plantator i odkrywca, ojciec 
Thomasa Jeffersona.

Mapa, o której mowa, została opracowana ostatecznie w 1751 roku. 
W przeciwieństwie do ówcześnie sporządzanych map została przygotowa
na na podstawie rzeczywistych badań terenowych, dlatego też przez wiele 
lat stanowiła najbardziej wiarygodne źródło wiedzy o topografii Wirginii.

17 Lewis Evans (około 1700-1756) - geograf, mierniczy i twórca map 
z Pensylwanii. Praca, do której odwołuje się Thomasjefferson, została opub
likowana w 1755 roku pt. Geographical, Historical, Political, Philosophical 
and Mechanical Essays. The First, Containing an Analysis of a General Map 
of the British Middle Colonies in America.
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tej zatoki, a w szczególności rzeka nazywana Apalachicola, 
prawdopodobnie od Apalachies - indiańskiej nacji uprzednio 
nad nią zamieszkującej. Stąd góry, z których wypływa ta rzeka 
i widoczne z jej rozmaitych odcinków, zostały nazwane Ap- 
palachami, będąc w rzeczywistości jedynie końcem bądź też 
zwieńczeniem wielkich pasm ciągnących się przez kontynent. 
Europejscy geografowie jednakowoż obejmowali tą nazwą pas
ma biegnące w kierunku północnym tak dalece, jak rozciągały 
się same góry. Niektórzy, co można dostrzec na [sporządzanych 
przez nich] rozmaitych mapach, po podziale [gór] na odrębne 
pasma, nazywają je tak: Blue Ridge, inni Góra Północna, inni 
Allegheny, inni Laurel Ridge. Ale w rzeczywistości, jak sądzę, 
żadne z tych pasm nigdy nie było znane pod tą nazwą [Apal- 
lachów] wśród mieszkańców tak rdzennych, jak i emigrantów, 
chyba że widzieli je tak nazwanymi na europejskich mapach. 
W tym samym kierunku przeważnie rozciągają się złoża wa
pienia, węgla i innych dotychczas odkrytych minerałów i tak 
samo biegną nasze potężne rzeki. Ale nurty owych potężnych 
rzek znajdują się w stosunku do nich pod kątem prostym. James 
i Potomak wciskają się we wszystkie pasma górskie na wschód 
od Alleghenów. Tego [pasma] nie przecina żadna rzeka. Jest 
to pasmo w istocie najważniejszą cechą krajobrazu pomiędzy 
Atlantykiem z jednej a Missisipi i St. Laurence z drugiej stro
ny. Miejsce, w którym Potomak przepływa przez Blue Ridge 
jest być może jednym z najbardziej zachwycających obrazów 
natury. Stajesz na bardzo wysoko położonym punkcie lądu. Na 
prawo od ciebie wije się Shenandoah, rozciągająca się u stóp 
góry na 100 mil w poszukiwaniu ujścia. Na lewo od ciebie przy
stępuje Potomak, również poszukujący przejścia. W chwili ich 
złączenia podrywają się razem przeciw górze, rozrywająją na 
dwie części i spływają do morza. Pierwsze spojrzenie na ten 
obraz przynagla nasze zmysły do przyjęcia poglądu, że ziemia 
została stworzona podług czasu, że góry zostały uformowane 
jako pierwsze, że rzeki zaczęły płynąć później, że w tym właś
nie miejscu zostały one zastawione przez błękitne pasmo gór 
(blue ridge of mountains) i utworzyły ocean, który wypełnił 
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całą dolinę; że nadal wzbierając, nareszcie je przełamały i ro
zerwały górę od szczytu do podnóża. Stosy głazów po każdej 
ze stron, ale szczególnie po stronie Shenandoah, oczywiste 
znaki ich rozbicia i wyrwania z koryt przez najpotężniejsze siły 
natury, potwierdzają to wrażenie. Lecz oddalone zakończenie, 
w które natura zaopatrzyła ów obraz, jest jakże odmiennego 
charakteru. To prawdziwe przeciwieństwo pierwszego planu. 
Jest ono równie łagodne i urzekające, jak dzikie i potężne. Góra, 
będąc rozerwaną na dwie części, przedstawia twemu oku przez 
powstałą szczelinę niewielki skrawek łagodnego, błękitnego 
horyzontu w nieskończonym oddaleniu w dolinie, zapraszając 
cię, byś z dobiegających zewsząd wrzawy i zgiełku przeszedł 
przez ten wyłom i podzielił panujący na dole spokój. W tym 
miejscu oko uspokaja się i w tę właśnie stronę prowadzi akurat 
droga. Przekraczasz Potomak powyżej złączenia, podążasz 
wzdłuż niego u podnóża góry około 3 mil, jej straszliwe zwały 
skał zwisają we fragmentach ponad tobą i po około 20 milach 
docierasz do Frederic Town i pięknego krajobrazu wokół niego. 
Ta sceneria warta jest wyprawy przez Atlantyk. Lecz i tutaj, 
tak jak w sąsiedztwie naturalnego mostu, są ludzie, którzy 
spędzili całe swe życie w promieniu pół tuzina mil i nigdy 
nie przyjrzeli się bliżej tym pomnikom wojny pomiędzy rze
kami a górami, która musiała wstrząsnąć samą ziemią aż do 
jej wnętrza. Wysokość gór nie została jak dotąd oszacowana 
z jakimkolwiek stopniem dokładności. Jako że Allegheny są 
największym pasmem, jakie dzieli wody Atlantyku od wód 
Missisipi, ich najwyższe wzniesienie jest bez wątpienia bardziej 
wyniesione ponad ocean aniżeli jakiejkolwiek innej góry. Lecz 
jego wysokość względna, mierzona od gruntu, na którym się 
wznosi, nie jest tak wielka jak niektórych innych [gór], krajo
braz wznosi się wszak za kolejnymi pasmami niczym stopnie 
schodów. Góry Blue Ridge, a z nich Peaks of Otter, uważane 
są za wyższe, mierząc od ich podnóża, aniżeli jakiekolwiek 
inne w naszym kraju, a być może i w Ameryce Północnej. 
Czerpiąc z danych, które mogą być z pewną dozą tolerancji 
przyjęte, przypuszczamy, że najwyższy szczyt ma około 4000 
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stóp w pionie, co nie stanowi nawet piątej części wysokości gór 
Ameryki Południowej ani jednej trzeciej wysokości, jaka byłaby 
konieczna w naszej szerokości geograficznej, by na otwartej 
przestrzeni zachować lód niestopiony przez cały rok. Pasmo 
górskie następne za Blue Ridge, nazywane przez nas Górą Pół
nocną, jest najbardziej rozległe. Z tego powodu zostało nazwane 
przez Indian Nieskończonymi Górami (Endlessmountain).

Znalezienie substancji rozpoznanej jako pumeks, unoszącej 
się na Missisipi, wzbudziło domysły o istnieniu wulkanu na 
którymś z jej dopływów, a jako że te są w większości znane od 
ich źródeł, wyjąwszy Missouri, spodziewalibyśmy się szukać 
weryfikacji naszych przypuszczeń, rzecz jasna, w górach, które 
dzielą wody Zatoki Meksykańskiej od wód Morza Południowe
go. Ale ponieważ nie wiadomo jak dotąd o żadnym wulkanie 
położonym tak daleko od morza, musimy raczej przypuszczać, 
że owa pływająca substancja błędnie została uznana za pumeks.



Zapytanie V
Kaskady i jaskinie [państwa Wirginia]

Falling Spring
Jedyną znaczącą kaskadą w tym państwiejest Falling Spring 

w [hrabstwie] Augusta. Znajduje się najames River, tam gdzie 
jest ona nazywanajackson’s River, wzbierając w Warm Spring 
Mountains około 20 mil na południowy wschód od Warm 
Springs i spływając do doliny. Około % mili odjej źródła prze
wala się ona przez skałę 200 stóp do doliny poniżej. W dwóch 
lub trzech miejscach skała przełamuje taflę wody w poprzek, 
lecz w ogóle nie wzdłuż. Przechodząc po dnie pomiędzy taflą 
wody a skałą [nawet] się nie zamoczysz. Wodospad ten nie 
wytrzymuje porównania z wodospadem Niagara co do ilości 
tworzącej go wody, mając taflę wody szerokości 12 lub 15 stóp 
na górze i nieco bardziej rozszerzoną poniżej, ale z drugiej 
strony ma połowę jego wysokości. Ten drugi [Niagara] mierzy 
jedynie 156 stóp zgodnie z pomiarami dokonanymi na polecenie 
p[ana] Vaudreuila18, gubernatora Kanady, a 130 stóp według 
mniej nieodległych w czasie szacunków.

18 Pierre de Rigaud de Vaudreuil de Cavagnial, Marquis de Vaudreil 
(1698-1778) - ostatni gubernator Nowej Francji, pełniący tę funkcję w latach 
1755-1760.

Madison’s Cave
Na obszarze występowania wapienia jest wiele jaskiń 

o znacznych rozmiarach. Najbardziej znana zwie się Madison’s 
Cave i położonajest na północnej stronie Blue Ridge, w pobliżu 
przecięcia prostej pomiędzy Rockingham i Augustą z południo
wym rozwidleniem południowej rzeki Shenandoah. Znajduje 
się we wzgórzu wysokim na około 200 stóp w pionie, które po 
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jednej ze stron jest tak strome, że mógłbyś cisnąć sucharem 
z jego wierzchołka wprost do rzeki, która obmywa jego pod
nóże. Wejście do jaskini po tej stronie znajduje się na około 
dwóch trzecich wysokości. Rozciąga się w głąb ziemi na około 
300 stóp, rozgałęziając się na mniejsze jaskinie, czasami wznosi 
się nieco, lecz przeważnie opada, kończąc się w dwóch różnych 
miejscach przy zbiornikach wodnych nieznanych rozmiarów, 
które jak mniemam, muszą być niemal na tym samym poziomie 
co wody rzeki. Nie sądzę jednak, aby były one kształtowane 
przez odpływające stamtąd wody, ponieważ nigdy nie są one 
mętne, nie podnoszą się i nie opadają wraz z nimi w okresach 
powodzi lub suszy i ponieważ woda jest tam zawsze chłodna. 
Jest to prawdopodobnie jeden z wielu rezerwuarów, w które 
obfitować ma wnętrze ziemi i które mają stanowić źródło wody. 
Różni się od innych jedynie tym, że jest dostępny. Sklepienie 
tej jaskini, przez które nieustannie przesącza się woda, jest 
z litego wapienia, i jest wysokie na 20 do 40 lub 50 stóp. Woda, 
ściekając po ścianach jaskini, wyłożyła je elegancką draperią, 
a skapując ze szczytu sklepienia, tworzy nań oraz na podłożu 
poniżej stalaktyty stożkowatego kształtu, spośród nich niektóre 
zlały się, tworząc masywne kolumny.

Inna z tych jaskiń znajduje się w pobliżu Góry Północnej, 
w hrabstwie Frederick, na ziemi Pana Zane’a19. Wejście do niej 
usytuowane jest na szczycie rozległego pasma. Schodzisz 30 
lub 40 stóp jak do szybu, skąd następnie jaskinia rozciąga się, 
niemal poziomo, 400 stóp w głąb ziemi, zachowując szerokość 
od 20 do 50 stóp i wysokość od 5 do 12 stóp. Po wejściu do ja
skini na kilka stóp słupek rtęci, który na otwartej przestrzeni 
wskazywał 50°, podniósł się do 57° w skali Fahrenheita20, co 

” Isaac Zane (1743-1795) - przedsiębiorca z Wirginii, właściciel huty 
nad Opequon Creek, członek Zgromadzenia Ogólnego Wirginii.

20 Daniel Gabriel Fahrenheit (1686-1736) - urodzony w Gdańsku nie
miecki fizyk i inżynier, wynalazca termometru alkoholowego i rtęciowego. 
Twórca skali pomiaru temperatury, w której temperatura zamarzania wody 
wynosi 32°, a jej wrzenia 212°.
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odpowiada 11° w skali Reaumura21, i utrzymywał ten poziom 
w najbardziej odległych zakątkach jaskini. Wykazano, że stała 
temperatura utrzymująca się w piwnicach obserwatorium 
w Paryżu głębokich na 90 stóp oraz wszystkich podziemnych 
jam wszelkiej głębokości, gdzie żadne czynniki chemiczne nie 
mogą powodować nienaturalnego ciepła, wynosi 10° w skali 
Reaumura, co równa się 54%° Fahrenheita. Temperatura wspo
mnianej wyżej jaskini tak dalece im odpowiada, że różnicę 
można przypisać odmienności narzędzi pomiaru.

21 René Antoine Ferchault de Réaumur (1683-1757) - francuski fizyk 
i przyrodnik, twórca skali pomiaru temperatury, w której temperatura 
topnienia lodu wynosi 0°, a wrzenia wody 80“.

Blowing Cave
Przy Panther Gap, w paśmie górskim dzielącym wody pa

stwisk dla krów i młodego bydła, znajduje się miejsce nazywane 
Blowing Cave, [jaskinia] usytuowana jest w zboczu wzgórza, ma 
około 100 stóp średnicy i nieprzerwanie wypuszcza strumień 
powietrza o takiej sile, że przygina on trawy do ziemi w pro
mieniu 20 jardów. Prąd tenjest najsilniejszy w suchą, mroźną 
pogodę, a słabnie podczas długich okresów deszczowych. Odpo
wiedzialność za regularne wziewy i wyziewy powietrza przez 
jaskinie i szczeliny została prawdopodobnie wystarczająco 
stwierdzona przez powiązanie ich ze sporadycznymi źródłami. 
Muszą one rzeczjasna wciągać powietrze, kiedy ich zbiorniki 
się opróżniają, i ponownieje wypuszczać, kiedy się napełniają. 
Lecz nieprzerwane wydobywanie się powietrza, różniące się 
siłą, kiedy pogoda jest bardziej sucha lub wilgotna, wymagać 
będzie nowej hipotezy. Jest jeszcze inna „dmuchająca jaski
nia” w górze Cumberland, około mili od miejsca, w którym 
przekracza ona granicę Karoliny. Wszystko, co o niej wiemy, 
to to, że nie [dmucha] ona nieprzerwanie oraz że wydobywa 
się z niej woda.
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Przekrój Madison’s Cave w skali, 
w której jeden cal odpowiada 50 sto
pom. Strzałki wskazują, które koryta
rze jaskini prowadzą w górę, a które 
w dół.

Natural Bridge
Natural Bridge, najbardziej majestatyczne z dzieł natury, 

chociaż nie należące do tego zagadnienia, nie może zostać 
pominięte. [Most] znajduje się na podejściu do wzgórza, które 
wydaje się rozszczepione na swej długości wskutek jakiegoś 
wielkiego wstrząsu. Szczelina, dokładnie przy moście, jest 
według niektórych pomiarów głęboka na 270 stóp, według 
innych tylko na 205. Jest szeroka na około 45 stóp na dole, 
a 90 stóp na górze. To oczywiście determinuje długość mostu 
i jego wysokość ponad wodę. Jego szerokość wynosi około 
60 stóp pośrodku, ale więcej na końcach, grubość bryły na 
szczycie łuku to około 40 stóp. Część owej grubości tworzy 
warstwa ziemi, na której rośnie wiele dużych drzew. Reszta, ze 
wzgórzem po obu stronach, jest jedną, litą skałą wapienia. Łuk 
przyjmuje kształt półeliptyczny, lecz większa oś łuku, będąca 
jego rdzeniem, jest po wielokroć dłuższa niż ta poprzeczna.
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Chociaż boki mostu wyposażone są w niektórych miejscach 
w parapet z ułożonych głazów, to niewielu ludzi ma odwagę, 
by podejść do nich i spojrzeć w przepaść. Bezwolnie padasz 
[wówczas] na kolana i dłonie, czołgasz się do owego parapetu 
i spoglądasz spoza niego. Spojrzenie w dół z tej wysokości przez 
niecałą minutę przysporzyło mi ostrego bólu głowy. Jeśli widok 
z góryjest bolesny i nieznośny, ten z dołu jest w równym stop
niu zachwycający. Niemożliwe jest, by wyrastające z podziwu 
uczucia mogły być odczuwane w większym stopniu aniżeli 
tutaj. Łuk tak piękny, tak wyniosły, tak lekki i wzrastający jak 
gdyby ku niebu - uniesienie oglądającego jest prawdziwie nie 
do opisania! Wąska, głęboka i prosta szczelina, ciągnąc się przez 
znaczną odległość powyżej i poniżej mostu, otwiera krótki, lecz 
bardzo przyjemny widok na Górę Północną po jednej stronie 
i Blue Ridge po drugiej, każda z nich w odległości około 5 mil. 
Most ten znajduje się w hrabstwie Rock Bridge, któremu dał 
imię. Umożliwia przejazd tak osób, jak i towarów przez dolinę, 
która nie daje się przekroczyć na znacznej odległości. Strumień 
przepływający pod nim nazywany jest Cedar Creek. Jest to 
dopływ James River i w najbardziej nawet suchej porze roku 
wystarcza, by obracać młyńskie koło, mimo że jego źródło 
znajduje się nie więcej niż 2 mile wyżej*.

Don Ulloa wspomina o wyłomie podobnym do tego w prowincji 
Angaraez w Ameryce Południowej. Jest on szeroki na 16-22 stóp, głęboki na 
111 stóp, a ciągnie się przez 1,3 mili wedle angielskich jednostek długości. Jego 
szerokość na górze nie jest znacznie większa niż na dole. Lecz następujący fakt 
jest niezwykły i pozwala rzucić nieco światła na przypuszczenia odnośnie do 
prawdopodobnego pochodzenia naszego Natural Bridge. „Esta caxa, ó cauce 
está cortada en pena viva con tanta precisión, que las desigualdades del un 
lado entrantes, corresponden á las del otro lado salientes, como si aquella 
altura se hubiese abierto expresamente, con sus bueltas y tortuosidades, 
para darle transito á los aguas por entre los dos murallones que la forman; 
siendo tal su igualdad, que si llegasen á juntarse se endentarían uno con 
otro sin dexar hueco”. Not. Amer. II. §. 10. [To wgłębienie lub żłóbek jest 
wyżłobione tak starannie i z taką precyzją, że nierówności jednego boku po 
jednej stronie odpowiadają nierównościom drugiego po przeciwnej, tak jakby 
tamta góra rozwarła się celowo, ze swymi skrętami i zwojami, po to, aby



Zapytanie VI
Spostrzeżenia dotyczące złóż i innych podziemnych 

bogactw oraz drzew, roślin, owoców etc.

Minerały

Złoto. Znałem jeden przypadek odnalezienia złota w tym 
państwie. Jego drobnymi kruszynami była usiana bryła rudy

umożliwić wodzie przejście pomiędzy dwiema tworzącymi górę ścianami; 
tak sobie wzajemnie odpowiadającymi, żejeślibyje złączyć, pasowałyby do 
siebie, nie pozostawiając odstępu]. Don Ulloa skłania się ku twierdzeniu, że to 
koryto przybrało kształt raczej ze względu na przepływającą przezeń wodę, 
niż że góra została rozerwana przez jakikolwiek naturalny wstrząs. Lecz jeśli 
zostało ono wyżłobione przez przepływającą wodę, czyż kamienie tworzące 
jego boki nie zostałyby wygładzone? Lub też jeśli napotykając w niektórych 
miejscach warstwy twardszego kamienia, woda pozostawiłaby wypukłości po 
jednej stronie? Czyż ta sama przyczyna nie spowodowałaby czasami, a być 
może w ogóle, powstanie wypukłości po drugiej stronie? Tymczasem Don 
Ulloa powiada nam, że po przeciwnej stronie znajdują się tylko wgłębienia 
tak idealnie odpowiadające owym wypukłościom, że jeśliby obie strony zeszły 
się, pasowałyby do siebie całkowicie, nie pozostawiając żadnej przestrzeni. 
Myślę, że nie przypomina to efektu płynącej wody, lecz wygląda raczej tak, 
jak gdyby dwie strony rozpadły się. Boki wyłomu, ponad którymi rozciąga 
się Natural Bridge Wirginii, składają się z żyłowatych skał, które poddają się 
upływowi czasu, tak że zgodność pomiędzy występami a odpowiadającymi 
im nierównościami, jeśli w ogóle istniała, obecnie zanikła. Wyłom ten ma 
jedną przewagę nad tym opisanym przez Don Ulloę, wjego najpiękniejszym 
szczególe. W tamtym przypadku żadna jego część, podczas oddzielania się 
pozostałych, nie przetrwała, aby utworzyć most ponad otchłanią.

(Przyp, tłum.) Antonio de Ulloa y de la Torre Giral (1716-1795) - hiszpański 
żeglarz i naturalista, w latach 1736-1745 uczestniczył w ekspedycji badawczej 
na terytorium dzisiejszego Peru. Opublikował m.in. wraz z Jorge Juanem 
y Santacillą czterotomową Relación histórica del viaje de la América meri
dional (1748). Thomasjefferson cytuje opublikowane w 1772 roku Noticias 
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ważąca około 4 funtów, niosąca 17 uncji złota o niezwykłej 
giętkości. Ruda ta została znaleziona na północ od Rappaha- 
noc, około 4 mil poniżej wodospadów. Nigdy nie słyszałem 
o jakichkolwiek innych śladach złota w jej sąsiedztwie.

Ołów. NaGreat Kanhaway, naprzeciw ujścia Cripple Creek, 
około 25 mil od południowej granicy, w hrabstwie Montgomery 
znajdują się kopalnie ołowiu. Metal pomieszany jest czasem 
z ziemią a czasem ze skałami, co wymaga siły prochu do jego 
wydobycia. Towarzyszą mu pewne ilości srebra, zbyt małe 
by były warte oddzielenia w jakikolwiek sposób, którego tam 
dotąd próbowano. 100 funtów wymytej rudy dostarcza 50-80 
funtów czystego metalu. Najczęściej spotykana [proporcja] 
wynosi 60 funtów [czystego metalu] ze 100 funtów [rudy]. 
Żyły są niekiedy nadzwyczajnie obfite, innym razem zani
kają nagle i całkowicie. Wchodzą w bok wzgórza i następnie 
postępują poziomo. Dwie z nich są obecnie eksploatowane, 
lepsza znajduje się 100 jardów pod wzgórzem. Wymagają one 
dla uzyskania korzyści zatrudnienia około 50 robotników. 
Zwykle nie mamy jednakowoż więcej niż 30, a ci uprawiają też 
własne zboże. [Złoża] dawały 60 ton ołowiu w ciągu roku, lecz 
zwykłe wydobycie to 20-25 ton. Piec do przetopu znajduje się 
obecnie o milę od brzegu z rudą, po przeciwnej stronie rzeki. 
Ruda jest wpierw dostarczana wozami do rzeki, ćwierć mili, 
następnie załadowywana na pokład łódek i przewożona przez 
rzekę, która w tym miejscu ma około 200 jardów szerokości, 
a potem znów przenoszona do wozów i dostarczana do pieca. 
Ten sposób został pierwotnie przyjęty po to, aby wykorzystać 
dobrą lokalizację przy strumieniu dla młyna, lecz z łatwością 
można by mieć piec i młyn po tej samej stronie rzeki. Mogła
by ona dostarczać [do niego] wodę kanałem długości około 
pół mili, bez konieczności [budowy] tamy. Z pieca ołów jest 
transportowany 130 mil po dobrej drodze, wiodącej przez 
Peaks of Otter do przeprawy Lyncha lub [przeprawy] Winsto-

americanas. Entretenimientos físico-históricos sobre América meridional 
y septentrionial-oriental.
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na na James River, skąd jest przewożony wodą mniej więcej 
tę samą odległość do Westham. Odcinek lądowy może być 
mocno skrócony, jeżeli dostarczy się ołów przez James River, 
powyżej Blue Ridge, skąd przewożone już były dwiema łódkami 
ładunki ważące nawet tonę. Na Great Kanhaway, w sąsiedztwie 
kopalni, znajdują się znaczące wodospady. Około 7 mil poniżej 
są trzy wodospady, każdy o spadku rzędu 3 lub 4 stóp, a 3 mile 
powyżej jest bystrzyna ciągnąca się przez 3 lub 4 mile, której 
spadek porównywano do wielkiego wodospadu na James River. 
Panuje jednak przekonanie, że mogą one zostać otwarte dla 
użytecznej żeglugi, tak aby w znacznym stopniu skrócić drogę 
lądową łączącą Kanhaway i James River.

Cenne złoża ołowiu miały zostać niedawno odkryte w Cum
berland, poniżej ujścia Red River. Jednakowoż największe znane 
na zachodzie znajdują się na Missisipi i rozciągają się 150 mil 
w górę od ujścia Rock River. Nie są one jednak eksploatowa
ne, ołów używany [na tych terenach] pochodzi z brzegów po 
hiszpańskiej stronie Missisipi, naprzeciw Kaskaskii.

Miedź. Kopalnia miedzi została niegdyś otwarta w hrab
stwie Amherst, na północ od James River, a inna po przeciwnej 
stronie, na południe. Jednakowoż czy to przez złe zarządzanie, 
czy też znikomość złóż zaprzestano wydobycia. Wiadomo 
nam o bogatych złożach naturalnie występującej miedzi nad 
Oubache22, poniżej górnej Wiaw.

22 Francuska pisownia nazwy rzeki Wabash wspominanej przez Tho
masa Jeffersona wcześniej.

23 Albemarle, Augusta, Frederic - hrabstwa w Wirginii.

Żelazo. Obecnie eksploatowane złoża żelaza to Callaway'a, 
Rossa oraz Ballendine’a na południe od James River, Olda na 
północ, w Albemarle, Millera w Auguście oraz Zane’a we Fre
deric23. Dwa ostatnie położone są w dolinie pomiędzy Blue 
Ridge a Górą Północną. [Złoża] Callaway’a, Rossa, Millera oraz 
Zane’a dają każde około 150 ton żelaznych sztab co roku. Ross 
daje ponadto około 1600 ton surówki rocznie, Ballendine 1000, 
Callaway, Miller oraz Zane po około 600. Oprócz tego kuźnia 
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pana Huntera24 we Fredericksburgu daje na rok około 300 ton 
żelaznych sztab, wyrabianych z surówki importowanej z Ma
rylandu, a kuźnia Taylora nad [rzeką] Neapsco [uchodzącą] do 
Potomaku pracuje w ten sam sposób, lecz z jakimi wynikami, 
nie mam wiadomości. Ślady żelaza w innych miejscach są liczne 
i są rozsiane w centralnych obszarach kraju. Twardość stopów 
żelaza z pieców Rossa i Zane’a jest szczególnie godna uwagi. 
Garnki i inne naczynia z tego żelaza, cieńsze niż zwykle, mogą 
być bezpiecznie wrzucane bądź wyrzucane z wozów, którymi 
są transportowane. Patelnie z niego zrobione, niechciane już 
dłużej do celów, którym służą, nie mogą być zgniatane, tak 
aby mocje ponownie przetopić, chyba że wcześniej zostaną 
przewiercone w wielu miejscach. Na zachodzie wiadomo nam 
o złożach żelaza pomiędzy Muskingum a Ohio, o innych nad 
Kentucky, pomiędzy rzekami Cumberland i Barren, pomiędzy 
Cumberland i Tannissee, nad Reedy Creek w pobliżu Long Island 
oraz nad Chesnut Creek, dopływem Great Kanhaway, w pobliżu 
miejsca, w którym przecina ona granicę z Karoliną. Odnośnie 
do tego, co nazywane jest żelaznymi brzegami (iron banks) 
nad Missisipi, uznaje się, na solidnych podstawach, że nie ma 
tam żelaza. Ogółem, z naszej dotychczasowej wiedzy o tych 
obszarach wynika, że są one pozbawione żelaza.

21 James Hunter (1721-1784) - urodzony w Szkocji przedsiębiorca 
z Wirginii.

Grafit. Znaczące ilości grafitu wydobywane są czasami 
z Winterham w hrabstwie Amelia. Nie jestem jednak w stanie 
szczegółowo oszacować stanu złoża. Nie ma na nim stałej 
infrastruktury, ci którzy chcą, idą i wydobywają go dla sa
mych siebie.

Węgiel kamienny. Obszar nad James River 15-20 mil 
powyżej Richmond oraz przez kilka mil na północ i południe 
obfituje w węgiel kopalny znakomitej jakości. Należące do 
licznych właścicieli kopalnie zostały uruchomione i przed 
zakłóceniem naszego handlu [przez wojnę] ich wydobycie 
równe było zapotrzebowaniu.
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Na zachodzie wiadomo o występowaniu węgla w tak wielu 
miejscach, że powstało przekonanie, że cały szlak pomiędzy 
górą Laurel, Missisipi i Ohio zawiera węgiel. Wiadomo też o nim 
w wielu miejscach na północ od Ohio. Węgiel w Pittsburgu jest 
bardzo przedniej jakości. Jego pokłady w tym miejscu wypalają 
się od 1765 roku. Inne węglowe wzgórze nad [rzeką] Pike-Run 
[uchodzącą] do Monongaheli wypala się od 10 lat. Jak dotąd 
wypaliło się zaledwie 20 jardów.

Kamienie szlachetne. Wiedziałem o jednym przypadku 
odnalezienia w tym państwie szmaragdu. Ametysty znajdowa
no często, a kryształy powszechnie, jednak żadne z nich nie 
w takich ilościach, które czyniłyby je wartymi poszukiwania.

Marmur. Bardzo dobry marmur, i to w wielkiej obfitości, 
znajduje się nad James River u ujścia Rockfish. Spośród próbek, 
które widziałem, niektóre miały kolor bieli tak czystej, jak tylko 
można sobie wyobrazić na powierzchni ziemi, lecz większość 
z nich upstrzonych była czerwienią, błękitem oraz purpurą. 
Żadne ze złóż nigdy nie było eksploatowane. Tworzy on bardzo 
dużą bryłę, która zwisa nad żeglowną częścią rzeki. Powiada 
się, że marmur znajduje się [też] nad Kentucky.

Wapień. Wiadomo jest o jednej tylko żyle wapienia poniżej 
Blue Ridge. Pojawia się ona po raz pierwszy w naszym kraju 
w Prince William, dwie mile poniżej pasma górskiego Pig
nut; stamtąd przebiega owa żyła wapienia niemal równolegle 
z tym pasmem górskim i przecina Rivannę około 5 mil poniżej 
niego, gdzie nazywane jest owo pasmo pasmem południowo- 
-zachodnim. Następnie [żyła] przecina Hardware, powyżej 
ujścia Hudson’s Creek, James River przy ujściu Rockfish, przy 
wspomnianym kamieniołomie marmuru, prawdopodobnie 
biegnie w górę tej rzeki do miejsca, w którym pojawia się 
ona ponownie przy kuźni Rossa, potem zanika w kierunku 
południowo-zachodnim przy Flat Creek [uchodzącym] do 
rzeki Otter. Nigdy nie jest szeroka na więcej niż 100 jardów. 
Zdaje się, że cały kraj na zachód od Blue Ridge jest osadzony 
na skale wapiennej, pomijając już [jej] olbrzymie zasoby na 
powierzchni, tak w związanym, jak i niezwiązanym stanie. Te 
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zaś podzielone są na pokłady, które sięgają, podobniejak góry 
i morskie wybrzeże, od południowego zachodu na północny 
wschód. Pokrywa każdego złoża opada od horyzontu i skłania 
się ku równoległości z osią ziemi. Poruszony tym spostrzeże
niem, poczyniłem, posługując się kwadrantem, wielką liczbę 
pomiarów kątów ich opadania i ustaliłem, że wahają się one od 
22° do 60°. Po uśrednieniu wszystkich moich pomiarów wynik 
mieścił się w 1/3 stopnia wyniesienia bieguna lub szerokości 
geograficznej miejsca, a znaczna ich większość wzięta oddziel
nie niewiele się od tego różniła. Z tego można wnosić, że owe 
pokrywy są zasadniczo równoległe z osią ziemi. W niektórych 
przypadkach okazało się, że są one położone pionowo, a nawet, 
że wznoszą się w drugą stronę, lecz te były niezwykle rzadkie 
i zawsze nosiły znaki wstrząsów lub innych szczególnych 
uwarunkowań, które wskazywały na możliwość przesunięcia 
z ich pierwotnego położenia. Pomiary te zostały dokonane po
między jaskinią Madisona a Potomakiem. Słyszymy o wapieniu 
nad Missisipi i Ohio oraz na wszelkich górzystych obszarach 
pomiędzy wschodnimi i zachodnimi wodami, nie w samych 
górach, lecz w dolinach pomiędzy nimi.

W pobliżu wschodniego podnóża Góry Północnej znajdują 
się ogromne pokłady łupków, zawierające muszle odciśnięte 
w rozmaitych formach. Z najdalszych źródeł Kentucky otrzyma
łem skamieniałe muszle rozmaitych rodzajów, które nie przy
pominają żadnych, jakie widziałem na śródlądowych wodach. 
Powiada się, że muszle znajdowane są w Andach, w Ameryce 
Południowej, 15 tys. stóp powyżej poziomu oceanu. Uznawane 
jest to przez wielu - zarówno uczonych, jak i nieuczonych - za 
dowód biblijnego potopu. Do wielu rozważań przeciwstawiają
cych się temu poglądowi mogą być dodane następujące. Atmo
sfera i wszystkie jej składniki, te zawarte w wodzie, powietrzu, 
czy innej materii, ciążą ku ziemi, to znaczy ważą. Doświad
czenie powiada nam, że waga ich wszystkich razem wziętych 
nie [przekracza] nigdy [wagi] słupa rtęci o wysokości 31 cali25, 

Jednostka długości; 1 cal = 2,54 centymetra.25
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co równa się słupowi deszczówki wysokości 35 stóp. Jeśliby 
więc całą zawartość atmosfery stanowiła woda, zamiast tego 
co stanowi ją w rzeczywistości, zakryłaby ona [powierzchnię] 
kuli ziemskiej warstwą wysokości tylko 35 stóp. Lecz jako że 
wody te opadając, spływałyby do mórz, których powierzchnia 
ma się do suchych części globu jak dwa do jednego, poziom 
mórz podniósłby się o zaledwie 52% stopy powyżej obecnego 
stanu i rzecz jasna zalałyby one lądy tylko do tej wysokości. 
W Wirginii byłaby to bardzo mała część [jej obszaru], nawet 
na terenie równinnym, jako że brzegi naszych śródlądowych 
wód są często, jeśli nie powszechnie, wyższe. Zatem potopy, 
które wykraczałyby ponad te rozmiary, sięgające na przykład 
Góry Północnej lub Kentucky, wydają się niezgodne z prawami 
natury. Lecz w tych granicach mogły one mieć miejsce w mniej
szym lub większym stopniu, odpowiadając splotowi natural
nych przyczyn, jakie miałyby je wywoływać. Historia czyni 
prawdopodobnymi pewne przypadki częściowych potopów 
na obszarze leżącym wokół Morza Śródziemnego. Częstokroć* 
przypuszczano, i nie jest to całkiem nieprawdopodobne, że 
morze to było niegdyś jeziorem. Skoro tak, uznajmy, że nad
zwyczajne nagromadzenie się wód atmosfery z innych części 
globu zostało uwolnione nad nim i nad krajami, których wody 
doń wpadają. Lub też bez założenia o jeziorze, przyjmijmy, że 
tego rodzaju nadzwyczajne zgromadzenie się wód atmosfery 
oraz napływ wód z oceanu Atlantyckiego wywołane zostały 
długotrwałymi, przeciągłymi zachodnimi wiatrami. Poziom 
tego jeziora lub morza mógł w ten sposób podnieść się tak 
dalece, aby zalać nisko położone ziemie doń przylegające, 
jak te Egiptu oraz Armenii, które zgodnie z tradycją Egipcjan 
i Hebrajczyków zostały zalane około 2300 lat przed erą Chrześ
cijańską. Obszary Attyki miały zostać zalane w czasach Gygesa26 

2. Buffon Epoques, 96.
“ Gyges (?-652 p.n.e.) - król Lidii w zachodniej Anatolii (obecnie Turcja), 

objął tron po zamordowaniu króla Kandaulesa w 680 roku p.n.e. Założyciel 
dynastii Mermnadów, rządzącej Lidią od VII do VI wieku p.n.e.
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(Ogyges) około 500 lat później, Tesalii w czasach Deukaliona27 
następnych 300 lat naprzód. Lecz potopy takie jak te nie będą 
odpowiedzialne za muszle znajdowane na wyżej położonych 
terenach. Zaprezentowane więc zostało drugie stanowisko, któ
re głosi, że w czasach wcześniejszych aniżeli te potwierdzane 
świadectwami tak historii, jak tradycji, dno oceanu, główne 
siedlisko skorupiaków, zostało podniesione przezjakiś wielki 
wstrząs natury do wysokości, na których teraz znajdujemy 
muszle i inne szczątki morskich zwierząt. Zwolennicy tego 
poglądu dobrze czynią, zakładając, że wielkie zdarzenia, na 
których się ów pogląd opiera, miały miejsce przed początka
mi historii, gdyż w jej ramach z pewnością żadnych zdarzeń 
odnaleźć nie sposób. Możemy odważyć się i powiedzieć, że 
nie miał miejsca żaden fakt, czy to w naszych czasach, czy 
też w tysiącach lat odnotowanych w historii, który dowodził
by istnienia naturalnych sił we wnętrzu ziemi lub poza nim 
o mocy wystarczającej, by podnieść do wysokości 15 tys. stóp 
taką masę, jaką są Andy. Różnica pomiędzy siłą konieczną dla 
wywołania takiego rezultatu, a tą, która w naszych czasach 
zmieszała z sobą różne części Kalabrii28, jest tak ogromna, że 
z racji istnienia ostatniej nie mamy prawa wnioskować o ist
nieniu pierwszej.

22 Deukalion - odpowiednik biblijnego Noego w mitologii greckiej. Syn 
Promoteusza, władca Pytii w Tesalii, mąż Pyriy.

28 Thomas Jefferson odnosi się do pięciu potężnych trzęsień ziemi, 
jakie nawiedziły Kalabrię w 1783 roku i doprowadziły do powstania nowych 
dolin i jezior na tym obszarze.

29 De Voltaire, Wolter (właśc. François-Marie Arouet, 1694-1778) - fran
cuski pisarz i filozof oświeceniowy. Wśród jego najbardziej znanych utworów 
są Listy filozoficzne (1734) i Kandyd, czyli optymizm (1659).

30 Omawiane tu stanowisko Woltera opiera się na informacjach za
mieszczonych w haśle: muszle (coquilles), zawartym w Questions sur 
l’Encyclopédie, wielotomowym dziele napisanym przez niego w latach 
1770-1774.

Mons. Wolter29 zaproponował trzecie rozwiązanie tej 
trudności (Quest, encycl. Coquilles)30. Przytacza on przykład 
z Touraine, gdzie na przestrzeni 80 łat osobliwy fragment zie-
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mi uległ dwukrotnie przeobrażeniu w miękki kamień, który 
następnie nabrał twardości po umieszczeniu go w budowli. 
W kamieniu tym powstały rozmaite rodzaje muszli, dostrze
galne początkowo tylko przez mikroskop, lecz później rosnące 
wraz z kamieniem. Fakt ten, jak sądzę, miałby nas skłaniać 
do uznania, że poza zwyczajnym procesem tworzenia muszli 
poprzez przetwarzanie ziemi i wody w naczyniach zwierząt 
natura mogła przewidzieć równowartościowe działanie polega
jące na przepuszczaniu tych samych substancji przez otworki 
wapiennych ziem i skał, jako że widzimy wapienne stalaktyty 
powstające każdego dnia poprzez przesiąkanie wody przez 
wapień i nowy marmur kształtujący się w kamieniołomach, 
z których stary został wydobyty. Można więc zapytać: czyż 
jest trudniejszym dla natury ociosać wapienną treść w formę 
muszli aniżeli inne rodzaje treści w formy kryształów, roślin, 
zwierząt, stosownie do budowy naczyń, przez które są prze
puszczane? Gdzieś tutaj jest zagadka. Czy jest ona największa 
w tym oto podejściu do problemu? Czy też w tym, w którym 
zakłada się istnienia siły, na której istnienie nie ma dowodów 
w żadnym innym przypadku? Czy też w pierwszym, które 
wymaga od nas wiary w powstanie masy wody, a następnie jej 
unicestwienie? Potwierdzenie przytaczanego przez Mons. Wol
tera przypadku rozwoju muszli niezwiązanych ze zwierzęcymi 
ciałami świadczyłoby na korzyść jego teorii. Lecz nie dowiódł 
on go niezbicie. Nawet nie dostarczył on przesłanek na tyle 
poważnych, aby uczynić go przedmiotem dociekań uczonych 
z jego własnego kraju. Odrzucając przeto ten przykład, trzy 
hipotezy są w równym stopniu niesatysfakcjonujące. Musimy 
zatem zadowolić się uznaniem, że to wspaniałe zjawisko jest 
jak na razie niewyjaśnione. Niewiedza milsza jest wszak od 
błądzenia, a ten, kto w nic nie wierzy, mniej jest oddalonym 
od prawdy aniżeli ten, kto wierzy w to, co fałszywe.

Kamień. Wielkiejest nagromadzenie (zwłaszcza zbliżając 
się w stronę gór) kamienia białego, błękitnego, brązowego etc. 
zdatnego do obróbki, dobrego kamienia młyńskiego, odporne
go również na ogień, oraz łupka. Wiadomo nam o krzemieniu 
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nadającym się do wyrobu broni [znajdowanym] nad Meherrin 
w Brunszwiku, nad Missisipi pomiędzy ujściem Ohio i Kaskaskii 
i nad innymi zachodnimi wodami. Isinglass lub mika występuje 
w wielu miejscach, tak samo magnetyt. Spotkać też można 
czasami azbest o drzewiastej teksturze.

Gleby. Margiel występuje powszechnie. Glinę, z której, 
podobnie jak w Sturbridge w Anglii, wyrabiane są cegły zdolne 
długo opierać się potężnemu oddziaływaniu ognia, znaleziono 
nad Tuckahoe Creek [uchodzącą] do James River i bez wąt
pienia znajdzie się w innych miejscach. Powiada się, że kreda 
występuje w Botetourt i Bedford. W tym ostatnim hrabstwie 
jest też gleba uważana za gipsową. Ochry znajdowane są na 
rozmaitych obszarach.

Saletra. Na obszarze występowania wapienia znajduje 
się wiele jaskiń, których ziemne podłoże nasycone są saletrą. 
Nad Rich Creek, odgałęzieniu Great Kanhaway, około 60 mil 
poniżej kopalni ołowiu znajduje się [tego rodzaju jaskinia], 
bardzo wielka, szeroka na około 20 jardów, sięgająca % lub 14 
mili w głąb wzgórza, [jej] sklepienie jest ze skały, [zaczyna 
się] pomiędzy 9 a 15-20 stopami powyżej podłoża. Pan Lynch, 
który podał mi te dane, przedsięwziął wydobywać saletrę. Poza 
powłoką soli, która uformowała się na sklepieniu i podłożu, 
znalazł on ziemię wielce nią nasyconą do głębokości 7 stóp 
w niektórych miejscach, a powszechnie do 3 [stóp], każdy 
buszel31 niósł średnio 3 funty saletry. Pan Lynch po uzyskaniu 
z niej około 1000 funtów soli, przekazał ją innym, którzy od 
tego czasu uzyskali 10 tys. funtów. Uczynili to oni, badając 
jaskinię w głąb wzgórza, nigdy nie oczyszczając ziemi, którą 
uprzednio wyeksploatowali, tak aby sprawdzić, jak dalece i jak 
szybko ponownie zdoła się nasycić. Przynajmniej 50 spośród 
tych jaskiń jest eksploatowanych nad Greenbriar. Wiadomo, 
że wiele jaskiń znajduje się nad rzeką Cumberland.

31 Jednostka objętości; 1 buszel = około 36 litrów.

Sól. Obszar na zachód od Alleghenów obfituje w źródła 
soli. Najbardziej godne uwagi, o jakich słyszeliśmy, znajdują 
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się przy Bullet’s Lick, Big Bones, Blue Licks oraz nad pół
nocnym rozgałęzieniem Holston. Obszar Bullet’s Lick ma 
powierzchnię wielu akrów32. Gdy wkopiesz się w ziemię na 
głębokość 3 stóp, woda zaczyna się gotować, a im głębiej 
docierasz i im bardziej suchy klimat, tym mocniejsza robi 
się solanka. Tysiąc galonów33 wody niesie 1-114 buszla soli, 
co przekłada się na około 80 funtów wody na 1 funt soli, lecz 
z morskiej wody 25 funtów niesie 1 funt soli. Tak więc mor
ska woda jest przeszło trzy razy mocniejsza aniżeli ta z tych 
źródeł. Źródło soli zostało niedawno odkryte przy Turkey 
Foot nad Yohogany, zalewane przez tę rzekę z wyjątkiem 
bardzo niskiego stanu wód. Jego wartość nie jest jeszcze 
znana. Dunning’s Lick jest równieżjak dotąd niesprawdzo
ne, ale przypuszczalnie jest najlepsze po tej stronie Ohio. 
Źródła soli nad brzegiem jeziora Onondago mają nadawać 
słonawego smaku jego wodom.

12 Jednostka powierzchni; 1 akr = około 40 arów.
” Jednostka objętości; tu 1 galon = 4,55 litra.

Źródła lecznicze. Jest kilka leczniczych źródeł, nie
które z nich są niewątpliwie skuteczne, podczas gdy inne 
zawdzięczają swą reputację w równym stopniu prawdziwym 
zaletom, jak i wyobrażeniom o nich oraz odmianie powietrza 
i trybu życia [co zapewniają]. Jako że żadne z nich nie zostało 
poddane umiejętnej analizie chemicznej ani jak dotąd nie 
stało się przedmiotem obserwacji, pozwalającej sklasyfikować 
schorzenia, w których przynoszą ulgę, mogę jedynie niewiele 
więcej, jak tylko wyliczyć je.

Najbardziej skuteczne z nich są dwa źródła w Auguście 
w pobliżu samych źródeł James River, gdzie nazywana jest 
ona Jackson’s River. Biją one u podnóża pasma górskiego, 
nazywanego powszechnie górą Warm Spring, ale na mapach 
Górami Jacksona (Jackson’s Mountains). Jedno wyróżnionejest 
nazwą Warm Spring, drugie Hot Spring. Warm Spring tryska 
bardzo ostrym strumieniem, wystarczającym, by wprawić 
w ruch młyńskie koło i by utrzymywać wody jego zbiornika, 
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który ma średnicę 30 stóp, w witalnej temperaturze 96° 
według termometru Fahrenheita. Materia, otaczająca te wody, 
jest bardzo lotna. Jej zapach, jak również to, że barwi ona 
srebro na czarno, wskazuje na siarkowy charakter tej ma
terii. Przynoszą one ulgę w reumatyzmie. Również inne do
legliwości, bardzo różnej natury, były przez nie uśmierzane 
bądź łagodzone. Deszcz pada tutaj przez cztery lub pięć dni 
każdego tygodnia.

Hot Spring znajduje się około 6 mil od Warm Spring, jest 
znacznie mniejsze, a bywało tak gorące, że można było ugo
tować w nim jajko. Niektórzy uważają, że jego temperatura 
się obniżyła. Podnosi ono słupek rtęci w termometrze Fah
renheita do 112°, co jest temperaturą gorączkową. Fontanna 
zwykłej wody, tryskająca w obrębie kilku cali od brzegu [źródła], 
nadaje mu osobliwy wygląd. Porównując jego temperaturę 
z temperaturą gorących źródeł Kamczatki, o których donosi 
Kraszeninnikow (Krachiminnikow)34, zauważymy, że różnica 
jest bardzo wielka, te drugie podnoszą słupek rtęci do 200°, 
to jest 12° powyżej temperatury wrzenia wody. Źródła te są 
bardzo chętnie odwiedzane przez chorych, pomimo że nie 
ma tam dla nich odpowiednich warunków. Ich wody działają 
najlepiej podczas gorących miesięcy, co powoduje, że są one 
odwiedzane głównie w lipcu i sierpniu.

1'' Stiepan Kraszeninnikow (1711-1755) - rosyjski podróżnik, badacz 
Syberii i Kamczatki. Uczestnik tak zwanej Wielkiej Ekspedycji Północnej, 
która wyruszyła z Petersburga w 1733 roku. Thomas Jefferson odnosi się 
zapewne do informacji zawartych w wydanej po raz pierwszy w 1755 roku 
książce Kraszeninnikowa zatytułowanej Opisanije ziemli Kamczatki.

Sweet Springs znajdują się w hrabstwie Botetourt u wschod
nich podnóży Alleghenów, około 42 mil od Warm Springs. 
Wciąż są one mniej znane. Ich skład jest prawdopodobnie 
odmienny [od innych źródeł], ponieważ odkryto, że przynoszą 
one ulgę w przypadkach, w których inne [źródła] okazały się 
nieskuteczne. Różnią się też one pod względem temperatury, 
jako że są jak zwykła woda: czego nie wskazuję jako dowód 
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na ich odmienne nasycenia. Należą do jednych z pierwszych 
źródeł James River.

Nad rzeką Potomak, w hrabstwie Berkeley, powyżej Góry 
Północnej położone są Medicinal Springs, znacznie częściej 
odwiedzane aniżeli te z Augusty. Ich właściwości są jednako
woż słabsze, wody niespecjalnie zmineralizowane i nie bardzo 
ciepłe. Są one częściej odwiedzane, ponieważ znajdują się na 
żyznym, pełnym obfitości i zaludnionym obszarze, zapewniają
cym lepsze warunki, zawsze bezpiecznym od Indian i leżącym 
najbliżej bardziej zaludnionych państw.

W hrabstwie Louisa, nad głównymi wodami South Anna, 
odnogi rzeki York, znajdują się źródła o pewnych walorach 
leczniczych. Nie są onejednakowoż bardzo użytkowane. Słabe, 
żelaziste [źródło] jest w Richmond, a w rozmaitych partiach 
kraju wiele innych, których wody nie mają szczególnych właś
ciwości lub o których zbyt mało wiadomo, aby je wymienić po 
tych już wspomnianych.

Wiadomo nam o siarczystym źródle nad Howard’s Creek 
[uchodzącym] do Greenbriar i innym w Boonsborough nad 
Kentucky.

Płonące źródło. W nisko położonym obszarze Great Kanha- 
way, 7 mil powyżej ujścia rzeki Elk i 67 powyżej ujścia samej 
Kanhaway jest dziura w ziemi o pojemności 30 lub 40 galo
nów, z której nieustannie tryska bitumiczna para prądem tak 
silnym, że wprawia piasek dookoła jej wylotu w ruch taki, 
jak w gotującym się źródle. Gdy zbliży się zapaloną świecę 
lub pochodnię w obrębie 18 cali wokół dziury, zaczyna ona 
płonąć płomieniem o szerokości 18 cali i wysokim na 4 lub 
5 stóp, który czasem wypalał się w ciągu 20 minut, a innym 
razem wciąż płonął po 3 dniach. Płomień jest niestały, o gę
stości płonącego alkoholu, a pachnie jak palący się węgiel 
kamienny. Woda, która jest nadzwyczajnie zimna, zbiera się 
czasem w zbiorniku i utrzymywana jest w stanie wrzenia 
przez parę, która przezeń wydobywa się. Jeśli para zostanie 
podpalona, wówczas woda szybko stanie się tak ciepła, że aż 
nieznośna dla dłoni, i wyparuje w krótkim czasie. To [źródło] 
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wraz z otaczającymi ziemiamijest własnościąjego ekscelencji 
George’a Washingtona35 i generała Lewisa36.

35 George Washington (1732-1799) - amerykański żołnierz i polityk 
z Wirginii, dowódca armii kontynentalnej podczas wojny o niepodległość, 
przewodniczący konwencji konstytucyjnej, pierwszy prezydent Stanów 
Zjednoczonych Ameryki.

36 Andrew Lewis (1720-1781) - urodzony w Irlandii, jeden z dowódców 
wojskowych w Wirginii podczas wojny o niepodległość.

37 George Rogers Clark (1752-1818) - dowódca wojskowy i badacz tak 
zwanego starego północnego zachodu (old northwest). W 1781 roku dowo
dził wyprawą mającą na celu zapewnienie Wirginii kontroli nad spornymi 
terytoriami na północ od rzeki Ohio.

38 Granica oddzielająca niegdyś terytorium kolonii Wirginia od leżących 
na północy ziem należących do Thomasa Faifaxa, 6. lorda Fairfax of Cameron 
(1693-1781). Jego posiadłości zostały skonfiskowane na podstawie ustawy 
Zgromadzenia Ogólnego Wirginii z 1779 roku.

Podobne [źródło] jest nad rzeką Sandy. Jego płomień tworzy 
kolumnę o średnicy 12 cali i wysokości 3 stóp. Generał Clarke37, 
który poinformował mnie o nim, podpalił parę, pozostał około 
godziny i zostawił ją [wciąż] płonącą.

Źródła Syphon. Wspomnienie niezwyczajnych źródeł wie
dzie mnie do źródeł Syphon. Jedno z nich znajduje się w pobliżu 
przecięcia granicy Lorda Fairfaxa38 z Górą Północną, niedaleko 
od Przełęczy Brocka, nad strumieniem z młynem, który mieli 
dwa buszle ziarna przy każdym wiosennym wezbraniu. Kolejne 
znajduje się w pobliżu Cow-pasture River, 1!4 mili poniżej jej 
złączenia się z Bull-pasture River, a 16 lub 17 mil od Hot Springs. 
Jest ono aktywne raz na dwanaście godzin. Jedno [jest] także 
w pobliżu ujścia North Holston.

Wspomnieć można o Natural Well [Naturalnej Studni] na 
ziemi pana Lewisa w hrabstwie Frederick. Jest nieco większa 
niż zwykła studnia: woda podchodzi weń równie blisko po
wierzchni ziemi jak w sąsiednich sztucznych studniach, a jej 
głębokość jest jak dotąd nieznana. Powiada się, że ma ona nurt 
łagodnie zmierzający w dół. Jeśli to prawda, przypuszczalnie 
zasila onajakieś źródło, którego jest naturalnym zbiornikiem, 
różniącym się od innych studni (takich jak studnie z jaskini 
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Madisona) dostępnością. Korzysta się z niej przy użyciu wiadra 
i kołowrotujak ze zwykłej studni.

Rośliny
Pełen wykaz drzew, roślin, owoców etc. nie jest najpewniej 

pożądany. Przedstawię w ogólnym zarysie te, które budzą 
szczególnie zainteresowania, mając charakter: (1) leczniczy, 
(2) jadalny, (3) ozdobny lub (4) zdatny do przetworzenia, doda
jąc nazwy Linneusza39 do tych powszechnie używanych, gdyż 
te [nie łacińskie] mogą nie dostarczyć cudzoziemcowi precy
zyjnej informacji. Ograniczę się też tylko do rodzimych roślin:

39 Carl von Linné (Carolus Linnaus, 1707-1778) - szwedzki lekarz i bo
tanik, twórca popularnej klasyfikacji organizmów. Jego najważniejszym 
dziełem jest Systema naturae per regna tria naturae, secundum classes, 
ordines, genera, species, cum characteribus, differentiis, synonymis, locis, 
opublikowane po raz pierwszy w 1735 roku.

30 Gentiana, Saponaria, Villosa & Centaurium.

1. senes (Cassia ligustrina)
rdest (Polygonum Sagittatum)
lepczyca lub przytulica czepna (Galium spurium)
kilka gatunków lobelii
palma Christi (Ricinus)
bieluń dziędzierzawa (Datura Stramonium)
malwa (Malva rotundifolia)
malwa syryjska (Hibiscus moschentos; Hibiscus virginicus) 
malwa indiańska (Sida rhombifolia; Sida abutilon) 

prawoślaz lekarski z Wirginii (Napæ hermaphrodita; 
Napæ dioica) 
tawuła (Spirae trifbliata) 
wilczomlecz (Euphorbia Ipecacuanhæ) 
kopytnik (Asclepias decumbens) 
kokornak wężowy (Aristolochia serpentaria) 
czerniec (Actæ racemosa) 
krzyżownica (Polygala Senega) 
waleriana (Valeriana locusta radiata) 
goryczka, mydlnica, Villosa & Centurium40 
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żeńszeń amerykański (Panax quinquefolium) 
dzięgiel leśny (Angélica sylvestris) 
kasawa (jatropha urens)

2. trufla (Lycoperdon tuber) 
słonecznik bulwiasty (Helianthus tuberosus) 
długie ziemniaki (Convolvulas batatas) 
męczennica41 (Passiflora incarnata) 
proso (Panicum) wielu odmian 
proso perłowe (Holcus laxus-, Holcus striosus) 
dziki owies (Zizania aquaticá) 
dziki groch (Dolichos of Clayton) 
łubin (Lupinus perennis) 
dziki chmiel (Humulus lupulus) 
dzika wiśnia (Prunus Virgínianá) 
śliwa Cherokee (Prunus sylvestris fructu majori, Clayton) 
dzika śliwa (Prunus sylvestris fructu minori, Clayton) 
dzika jabłoń (Pyrus coronaria) 
czerwonajagoda (Morus rubra) 
śliwa daktylowa (Diospyros Virginiana) 
klon cukrowy (Acer saccharinum) 
orzesznik pięciolistkowy42 (juglans alba cortice squamoso, 

Clayton)

” Granadillas, Maycocks, Maracocks.
n Scaly bark hiccory (orzech o łuskowatej korze).
13 Philip Miller (1691-1171) - angielski botanik, autor między innymi 

dwutomowego The Gardener's and Florists Dictionary, opublikowanego 
w Londynie w 1724 roku.

” John Clayton (1693-1733) - urodzony w Anglii botanik z Wirginii. 
Rezultaty prowadzonych przez niego badań zostały zamieszczone przez 
holenderskiego botanika Jana Frederika Gronoviusa (1686-1762) w pracy 
Flora Virginica, opublikowanej po raz pierwszy w Leyden w 1739 roku.

amerykański orzech biały (juglans alba, fructu minore 
rancido, Clayton)

orzesznik pekan lub orzech Illinois. Nieopisany przez Lin- 
neusza, Millera43 ani Claytona44. Jeślibym miał odważyć 
się go opisać, mówiąc o owocach z pamięci i o liściach 
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z dwuletnich roślin, określiłbym go jako Juglans alba, 
foliolis lanceolatis, acuminatis, serratis, tomentosis, 
fructu minore, ovato, compresso, vix insculpto, dulci, 
putamine, tenerrimo. Występuje nad Illinois, Wabash, 
Ohio oraz Missisipi. Pisze o nim Don Ulloa w swoich 
Noticias Americanas. Entret. 645, nazywając go Pecanos 
orzech czarny (juglans nigra) 
orzech biały (juglans alba) 
kasztan (Fagus castanea) 
buk46 (Fagus pumila) 
orzech laskowy (Corylus avellana) 
winogrona (Vitis) rozmaitych rodzajów, choć tylko trzy 
opisane przez Claytona 
truskawka wiriginijska (Fragaria Virginiana of Miller) 
czarnajagoda (Vaccinium uliginosum)?47 
dziki agrest (Ribes grossularia) 
żurawina (Vaccinium oxycoccos) 
jeżyna zachodnioamerykańska (Rubus occidentalis) 
jeżyna (Rubus fructicosus) 
jeżyna popielica (Rubus caesius) 
malina moroszka (Rubus chamaemorus) 
lipa amerykańska (Tilia americana)

4S Zob. zapytanie V.
16 Thomas Jefferson używa indiańskiej nazwy Chinquapin.
” Znaki zapy tania w każdym przypadku pochodzą z teksu oryginalnego.

3. platan zachodni (Platanus occidentalis) 
tulipanowiec amerykański (Liriodendron tulipifera; Populus 

heterophylla)
topola czarna (Populus nigra) 
topola osika (Populus trémula)

klon czerwony (Acer rubrum) 
kasztanowiec krwisty CEsculus pavía) 
surmia (Bignonia catalpa) 
magnolia parasolowata (Magnolia tripétala) 
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wawrzyn bagienny (magnolia wirginijska) (Magnolia glauca) 
magnolia drzewiasta (Magnolia acuminata) 
zatoka portugalska (Laurus indica) 
czerwona zatoka (Laurus borbonia) 
różanecznik olbrzymi (Rhododendron maximum) 
wawrzyn zachodni (Qu. species)?
dziki pieprz (Laurus benzoin) 
sasafras (Laurus sassafras) 
robinia akacjowa (Robinia pseudo-acacia) 
glediczja (Gleditsia I.S.) 
dereń kwiecisty (Cornus florida) 
śniegowiec wirginijski (Chionanthus Virginica) 
berberys zwyczajny (Berberis vulgaris) 
judaszowiec amerykański (Cercis Canadensis) 
ostrokrzew kolczasty (Ilex aquifolium) 
głógjadalny (Cratægus coccinea) 
trzmielina zwyczajna (Euonymus Europæus) 
trzmielina amerykańska (Eunoymus Americanus) 
¡tea Virginica 
bez czarny (Sambucus nigra) 
melonowiec (Annona triloba) 
woskownica (Myrica cerifera) 
kalmia drobnolistna (Kalmia angustofilia) I 
kalmia szerokolistna (Kalmia latifolia) [ kin„r7Prn48 
bluszcz (Hedera quinquefolia) 
wiciokrzew (Lonicera sempervirens) 
wiciokrzew przewiercień (Azalea nudiflora) 
żółty jaśmin (Bignonia sempervirens) 
kielichowiec wonny (Calycanthus floridus) 
aloes amerykański (Agave Virginica) 
sumak (Qu. species)?
szkarłatka amerykańska (Phytolacca decandra) 
oplątwa brodaczkowata (Tillandsia Usneoides)

“ Obu roślinom Thomas Jefferson przyporządkowuje tę samą nazwę 
w języku angielskim: Dwarf-laurel.
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4. trzcina (Arundo phragmatis)
juta wirginijska (Acnida cannabina)
len (Linum Virginianum)
sosna czarna (Pinus taeda)
sosna wejmutka {Pinus strobus)
sosna żółta (Pinus Virginica)
świerk (Pinus folds singularibus, Clayton)
świerk kanadyjski (Pinus Canadensis)
żywotnik zachodni (Arbor vitae. Thuya occidentalis) 
jałowiec wirginijski (Juniperus virginica) - nazywany u nas 

cedrem
cyprys (Cupressus disticha)
cedr biały (Cupressus Thyoides)
dąb czarny (Quercus nigra)
dąb biały (Quercus alba)
dąb czerwony (Quercus rubra)
dąb wierzbolistny (Quercus phellos)
dąb zwyczajny (Quercus prinus)
dąb maczugowaty (Quercus acquatica, Clayton)
dąb gruntowy (Quercus pumila, Clayton)
dąb wirginijski (Quercus Virginiana, Miller)
brzoza czarna (Betula nigra)
brzoza biała (Betula alba)
buk zwyczajny (Fagus sylvatica)
jesion amerykański (Fraxinus Americana; Fraxinus Novae 

Angliae, Millar)
wiąz amerykański (Ulmus Americana)
wierzba (Salix)
ambrowiec amerykański (Liquidambur styraciflua)
Następujące rośliny zostały znalezione w Wirginii przez 

Anglików, lecz nie wiadomo, czyjako dziko rosnące, czy tylko 
uprawiane. Najpewniej pochodzą one z bardziej południowego 
klimatu, a przeniosły je przez kontynent narody dzikusów, 
przekazując je sobie wzajemnie:

tytoń (Nicotiana)
kukurydza (Zea Mays)
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ziemniak (Solanum tubersoum)
dynia zwyczajna (Cucurbita pepo)
dynia brodawkowata (Cucurbita verrucosa)
kabaczek (Cucurbita melopepo)

Jest nieskończona liczba innych roślin i kwiatów, dla których 
wymienienia i naukowego opisu muszę odwołać się do Flora 
Virginica naszego wielkiego botanika dr. Claytona, opublikowa
nej przez Gronoviusa w Leyden w 1762 roku. Ten skrupulatny 
obserwator był od urodzenia mieszkańcem tego państwa, 
spędził długie życie na odkrywaniu i opisywaniu jego roślin 
i miał powiększyć katalog botaniczny tak dalece, jak niemal 
żaden inny człowiek.

Poza tymi roślinami, które są rodzime, nasze far my produ
kują pszenicę, żyto, jęczmień, owies, grykę, sorgo oraz kukury
dzę. Tam gdzie klimat dostatecznie dobrze służy ryżowi, służy 
mu też ziemia. Tytoń, juta, len oraz bawełna są podstawowymi 
produktami przeznaczonymi na handel. Indygo (indico) nadaje 
się do ścięcia dwa razy do roku. Jedwabnik jest miejscowy, 
a morwa, odpowiednia na jego pożywienie, rośnie usłużnie.

Uprawiamy poza tym ziemniaki i długie, i okrągłe, rzepę, 
marchew, dynię oraz orzeszki ziemne (Arachis). Nasze trawy 
to Lucerne, St. Foin, Burnet, Timothy, rajgras angielski oraz 
niemiecki, czerwona, biała oraz żółta koniczyna, greenswerd, 
wiechlina łąkowa, palusznik krwawy.

Ogrody dostarczają melonów, arbuzów, pomidorów, piż- 
mianów jadalnych, granatów, fig oraz jadalnych roślin z Europy.

Sady dająjabłka, gruszki, wiśnie, pigwy, brzoskwinie, nek
tarynki, morele, migdały oraz śliwki.

Zwierzęta
Nasze zwierzęta zostały w większości opisane przez Lin- 

neusza i Mons. de Buffona49. Spośród nich mamut bądź wielki 

” Georges Louis Leclerc, hrabia Buffon (1707-1788) - francuski natu
ralista, prawdopodobnie najbardziej znany i wpływowy w swoich czasach.
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bizon, jak nazywany był przez Indian, rnusiał z pewnością być 
największy. Zgodnie z ich tradycją był on mięsożercą i wciąż 
żyje na północnych obszarach Ameryki. Delegacja wojowników 
z plemienia Delaware gościła u gubernatora Wirginii w czasie 
rewolucji w związku ze sprawami natury oficjalnej. Po ich 
omówieniu i uzgodnieniu gubernator zadał [swoim gościom] 
kilka pytań odnośnie do ich kraju, między innymi, co wiedzieli 
bądź słyszeli o zwierzęciu, którego kości odnaleziono w Salt
licks nad Ohio. Ich główny mówca natychmiast wcielił się 
w rolę oratora i z pompą właściwą dla tego, co postrzegał jako 
podkreślenie wzniosłości tematu swej przemowy, poinformował 
go, że według tradycji przekazywanej przez ich ojców „w daw
nych czasach stado tych potężnych zwierząt pojawiło się w Big- 
-bone Licks i rozpoczęło powszechną zagładę niedźwiedzi, 
jeleni, łosi, bizonów oraz innych zwierząt stworzonych na 
pożytek dla Indian, a Wielki Człowiek z niebios, spoglądając 
w dół i widząc to, tak bardzo się rozgniewał, że pochwycił swe 
pioruny, zstąpił na ziemię, usadowił się na sąsiedniej górze, 
na skale, na której wciąż dostrzec możnajego siedzisko i odcisk 
jego stóp, i jął miotać gromy pomiędzy [te zwierzęta], aż wszyst
kie zostały wyrżnięte z wyjątkiem wielkiego byka, który wy
suwając czoło naprzeciw błyskawicom, strącał je jak spadały, 
lecz wobec jednej chybił i zraniła go w bok. Uskakując, prze
mierzył jednym susem Ohio, dalej Wabash, Illinois, a wreszcie 
wielkie jeziora, gdzie żyje obecnie”. Dobrze wiadomo, że nad 
Ohio oraz w wielu częściach Ameryki dalej na północ znajdo
wane są w wielkich ilościach ciosy, zęby i szkielety nieznanych 
wcześniej rozmiarów, niektóre leżące na powierzchni ziemi, 
a niektóre nieco poniżej. Pan Stanley - wzięty w niewolę przez 
Indian opodal ujścia Tanissee, przenoszony pomiędzy kilkoma

Autor monumentalnej, opublikowanej w 44 tomach w latach 1749-1804 (osiem 
ostatnich opracowanych przez jednego z jego uczniów) Histoire naturelle, 
générale et particulière, obejmującej całą ówczesną wiedzę w zakresie historii 
naturalnej. Uwagi o państwie Wirginia są najważniejszą polemiką z tezami 
de Buffona odnoszącymi się do niższości biologicznej Nowego Świata. 
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plemionami, odjednego do drugiego, [w końcu] przeprawiony 
przez góry na zachód od Missouri nad rzekę biegnącą w kie
runku zachodnim - relacjonuje, że kości te znajdowały się tam 
w obfitości i że tubylcy mówili mu o zwierzęciu, do którego 
należały, że wciąż żyje ono w północnych połaciach ich kraju. 
Na podstawie tego opisu uznał on, że chodzi o słonia. Kości 
tego samego rodzaju odnaleziono niedawno, kilka stóp pod 
powierzchnią ziemi, w salinach uruchomionych nad North 
Holston, odgałęzienu Tanissee, około 36,5° szerokości geogra
ficznej północnej. Sądząc na podstawie doniesień publikowa
nych w Europie, uważam za rzecz przesądzoną, że są one tego 
samego rodzaju, co te odnalezione na Syberii. Wskazywane są 
przypadki podobnych szczątków zwierzęcych znajdowanych 
w bardziej południowym klimacie, na obu półkulach, lecz są 
one albo tak luźno wspominane, że pozostawiają wątpliwości 
co do prawdziwości, tak niedokładnie opisane, że nie pozwalają 
na sklasyfikowanie ich razem z wielkim kośćmi północnymi, 
lub też na tyle nieliczne, by wzbudzić wątpliwość, czy nie 
zostały one tam przewiezione jako osobliwości z obszarów 
położonych bardziej na północ. Tak więc w ostateczności wy
daje się, że nie ma pewnych znaków występowania tego zwie
rzęcia dalej na południe aniżeli wspomniane saliny. Godne 
uwagi jest, że ciosy i szkielety przypisane zostały przez natu- 
ralistów z Europy słoniowi, podczas gdy zęby hipopotamowi 
bądź koniowi rzecznemu. A jednak zostało potwierdzone, że 
[znalezione] ciosy i szkielety są znacznie większe aniżeli u sło
nia, a zęby po wielokroć potężniejsze niż u hipopotama i za
sadniczo różnią się kształtem. Gdziekolwiek znajdowane jest 
uzębienie, tam też znajdujemy ciosy i szkielety, lecz żadnych 
szkieletów hipopotama ani uzębienia słonia. Nie uznamy prze
cież, że hipopotam i słoń zawsze przychodziły w to samo miej
sce, pierwszy by złożyć swe zęby, a drugi swe ciosy i szkielet. 
No bo cóż stało się z członkami tam nie złożonymi? Musimy 
zatem się zgodzić, że szczątki te przynależąjedne do drugich, 
że są z jednego i tego samego zwierzęcia, że nie był nim hipo
potam, ponieważ hipopotam nie miał ciosów ani takiej kon
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strukcji, i ponieważ zęby różnią się od siebie tak rozmiarem, 
jak i liczbą oraz formą ich szpiców. Dzięki równie przesądza
jącym dowodom za pewnik uznaję, że nie był to słoń. Nie po
służę się autorytetem cenionego’ anatomisty, który na pod
stawie przeprowadzonych badań nad formą i strukturą cios 
uznał, że były one zasadniczo odmienne od słoniowych, po
nieważ inny” anatomista, równie ceniony, stwierdził na pod
stawie podobnych badań, że są one dokładnie takie same. 
Rozbieżności pomiędzy takimi dwoma autorytetami mogłyby 
świadczyć o niejednoznaczności przesłanek. Ale: 1. Szkielet 
mamuta (jako że tak nazywane jest to incognitum) ukazuje 
zwierzę pięcio- lub sześciokrotnie przewyższające sześcienny 
rozmiar słonia, jak przyznał pan de Buffon. 2. Zęby są pięcio
krotnie większe, kwadratowe, a powierzchnia gryząca nabita 
czterema bądź pięcioma rzędami stępionych szpiców, podczas 
gdy słoniowe są szerokie i cienkie, a ich powierzchnia gryząca 
płaska. 3. Nigdy nie słyszałem o przypadku, i podejrzewam, że 
żadnego takiego nie było, znalezienia zęba słonia w Ameryce. 
4. Z uwagi na znaną temperaturę ciała i naturę słonia nigdy 
nie mógłby on żyć na tych obszarach, gdzie znajdowane były 
szczątki mamuta. Słoń występuje wyłącznie w strefach gorą
cych i ich najbliższym sąsiedztwie. Jeśli ze wsparciem w postaci 
ciepłych pomieszczeń i ciepłych okryć utrzymywano go przy 
życiu w umiarkowanych klimatach Europy, to tylko przez 
niewielką częśćjego naturalnego okresu życia, i nie jest znany 
żaden przypadek jego rozmnożenia. Lecz żadne kości mamuta, 
jak już uprzednio zauważyłem, nie zostały nigdy znalezione 
dalej na południe aniżeli saliny nad Holston, a na dalekiej 
północy znajdowano je aż na kole podbiegunowym. Ci zatem, 
którzy są zdania, że słoń i mamut są tym samym, muszą wie
rzyć, (1) że znany nam słoń może żyć i rozmnażać się w strefie 
polarnej lub (2) że ogień z wnętrza [ziemi] mógł niegdyś ogrze
wać te obszary, a następnie przestał je ogrzewać, na co, jed-

Hunter. 
D’Aubenton. 
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nakowoż, ziemia nie przedstawiajednoznacznych przesłanek, 
lub (3) że nachylenie ekliptyki, wówczas kiedy słonie te żyły, 
było tak wielkie, że powodowało objęcie strefą podzwrotnikową 
wszystkich tych obszarów, na których znajdowane są kości; 
strefa podzwrotnikowa stanowiła wszak, jak wcześniej pod
niesiono, naturalną granicę obszarów występowania słonia. 
Lecz jeśli przyznamy, że nachylenie to rzeczywiście obniżyło 
się, i założymy, że stopień tego spadku był najwyższy z do
tychczas zakładanych, to znaczy rzędu jednej minuty w ciągu 
stulecia, to przejście północnej strefy podzwrotnikowej w rejon 
koła podbiegunowego oznaczać musiałoby cofnięcie czasu 
występowania tych rzekomych słoni o 250 tys. lat. Jest to okres 
znacznie przekraczający nasze wyobrażenia o trwałości zwie
rzęcych kości wystawionych na oddziaływanie powietrza, tak 
jak miało to miejsce w wielu przypadkach w stosunku do tych 
[znanych]. Ponadto, chociaż obszary te znajdowałyby się wów
czas w strefie podzwrotnikowej, wciąż ich zimy byłyby zbyt 
ostre jak na wrażliwość słonia. Co więcej, rok miałby tam tylko 
jeden dzień i jedną noc. [jest to] uwarunkowanie, co do którego 
nie mamy żadnych powodów przypuszczać, że odpowiadałoby 
naturze słonia. Tyle tylko, że wykazano, iż jeśli zmiana nachy
lenia ekliptyki ma w ogóle miejsce, jest oscylująca i nigdy nie 
przekracza granic 9°, co nie wystarczy, aby kości te mogły 
znaleźć się w strefie podzwrotnikowej. Aby uzasadnić, że są 
to kości słonia, należałoby przyjąć powyższego rodzaju hipotezę 
lub jakąkolwiek inną, równie dowolną i nie do zaakceptowania 
dla roztropnej filozofii. Co do mnie, łatwiej jest mi uwierzyć, 
że mogło istnieć zwierzę przypominające słonia ciosami i ogól
ną anatomią, podczas gdy pod innymi względami jego natura 
była zupełnie odmienna. Granice, które wyznaczyła natura dla 
życia i rozmnażania się znanego nam słonia, rozciągają się 
mniej więcej od 30° szerokości geograficznej południowej 
do 30° północnej. Postępując stamtąd w kierunku północ
nym do 36,5°, wkraczamy w te przeznaczone mamutowi. Im 
dalej przystępujemy na północ, tym częściej natrafiamy na 
ślady ich obecności, tak dalece, jak ziemia została przebadana 
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w tym kierunku. I jest równie prawdopodobne jak i nieprawdo
podobne], że [częstość występowania śladów tych zwierząt] 
utrzymuje się do samego bieguna, jeśli ziemia rozciąga się tak 
daleko. Środek strefy arktycznej może więc być punktem szczy
towym ich żywotności, takim jak [środek strefy] gorącej jest 
dla słonia. Zdaje się zatem, że natura wyznaczyła pas rozdzie
lający te dwa potężne zwierzęta, którego rozległość w rzeczy 
samej nie jest dokładnie znana, chociaż obecnie możemy przy
puszczać, że ma około 6,5° szerokości, wyznaczywszy słoniowi 
obszary na południe od tych krańców, zaś te na północ mamu
towi, sytuując organizmy jednego w najwyższym gorącu, a dru
giego w najwyższym chłodzie. Jeśli zatem Stwórca rozdzielił 
ich naturę tak dalece, jak pozwala na to rozpiętość skali zwie
rzęcych form życia na tej planecie, wydaje się czymś prze
wrotnym ogłaszanie ich tą samą [naturą] na podstawie częś
ciowego podobieństwa ich ciosów i kości. Lecz jakiemukolwiek 
zwierzęciu przypisalibyśmy te szczątki, pewne jest, że wystę
powało ono w Ameryce i że było największym ze wszystkich 
lądowych stworzeń. To stworzenie zdołałoby ocalić ziemię, 
którą zamieszkiwało, i powietrze, którym oddychało, od za
rzutów niezdolności do poczęcia i wyżywienia wielkich zwie
rzęcych form życia - zdołałoby zdusić w zarodku poglądy 
autora, przy tym najbardziej uczonego spośród wszystkich 
w zakresie nauki o historii zwierząt, że w Nowym Świecie „La 
nature vivante est beaucoup moins agissante, beaucoup moins 
forte”50 [Buffon. xviii. 122 ed. Paris. 1764]51, że naturajest mniej 
aktywna, mniej żywa po jednej stronie globu aniżeli po drugiej. 
Jak gdyby obie strony nie były rozgrzewane tym samym życz

50 (fr.) „Natura ożywiona jest o wiele mniej ruchliwa, o wiele mniej 
silna”.

51 Cytaty pochodzą z pracy hrabiego de Buffona pt. Histoire naturelle, 
générale et particulière, opublikowanej w 36 tomach w latach 1749-1789. 
Liczby oznaczają kolejno nr tomu oraz stronę, przy czym należy zaznaczyć, 
że Thomas Jefferson nie korzystał z oryginalnego wydania w formacie in- 
-quarto, ale mniej znanego - a współcześnie niemal niedostępnego - wydania 
w formacie in-octavo, liczącego więcej tomów.
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liwym słońcem, jak gdyby gleba o tym samym składzie che
micznym była mniej zdolna do wytwarzania pożywienia dla 
zwierząt. Jak gdyby owoce i ziarna [wyrosłe] na tej glebie i [pod 
tym] słońcem dostarczały mniej bogatych życiowych soków, 
dawały mniejszy wzrost ciału lub też prędzej powodowały 
w chrząstkach, błonach i włóknach tę sztywność, która po
wstrzymuje dalszy wzrost i ogranicza rozwój zwierzęcia. Praw
da jest taka, że Pigmej i Patagończyk, mysz i mamut osiągają 
swą budowę, czerpiąc z tych samych życiowych soków. Różnica 
rozmiaru uzależniona jest od uwarunkowań, które są niedo
strzegalne dla stworzeń o naszych możliwościach poznawczych. 
Zdaje się, że każdy gatunek zwierząt otrzymał od swego Stwór
cy określone prawa wzrostu podczas swojego stworzenia. Ich 
organy zostały ukształtowane tak, aby doń doprowadzić, pod
czas gdy odpowiednie bariery zostały ustanowione dla jego 
dalszego postępu. Poniżej tych granic nie mogą zejść, tak jak 
i wznieść się powyżej nich. Jaki poziom w ich zakresie osiągną, 
zależeć może od gleby, od klimatu, od pożywienia, od staran
nego doboru rozpłodników. Lecz cała niebiańska manna nigdy 
nie pozwoliłaby myszy osiągnąć rozmiarów mamuta.

W opinii hrabiego de Buffona 1. Zwierzęta wspólne tak 
dla starego, jak i nowego świata są mniejsze w tym ostatnim. 
2. Zwierzęta właściwe dla nowego świata są mniejszych rozmia
rów. 3. Te, które zostały udomowione w obu, uległy degeneracji 
w Ameryce, oraz 4. Zamieszkuje tam mniej gatunków. A przy
czyna tego jest według niego taka, że temperatury w Ameryce 
są niższe, że więcej wód rozsianych jest przez naturę po jej 
powierzchni, a [tylko] nieliczne z nich osuszone [zostały] ręką 
człowieka. Innymi słowy, że ciepło sprzyja powstawaniu i roz
wojowi dużych zwierząt, a wilgoć to utrudnia. Nie zmierzę się 
z tą hipotezą na gruncie pierwszego z jej wątpliwych założeń, 
jakoby klimat Ameryki miał być stosunkowo bardziej wilgotny. 
Ponieważ nie dysponujemy obserwacjami wystarczającymi 
dla rozstrzygnięcia tej kwestii. I chociaż tak długo, jak nie 
zostanie to dowiedzione, mamy prawo kwestionować [takie 
twierdzenie], podobniejak inni [mają prawo] je afirmować, to 
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na tę chwilę przypuśćmy, że rzeczywiście tak jest. Hipoteza, 
po przyjęciu tego założenia, postępuje w kierunku następnego 
[stwierdzenia]: że wilgoć nie sprzyja rozrostowi zwierząt. Jego 
prawdziwośćjest niemożliwa do zbadania przy zastosowaniu 
rozumowania apriorycznego. Natura ukryła przed nami swój 
modus agendi. W takich kwestiach możemy się odwołać jedynie 
do doświadczenia, a sądzę, że doświadczenie przeczy temu 
założeniu. To przy udziale ciepła i wilgoci rośliny powstają ze 
składników ziemi, powietrza, wody i ognia. Tak więc widzi
my, że bardziej wilgotne klimaty rodzą większą ilość roślin. 
Rośliny są pośrednio lub bezpośrednio pożywieniem każdego 
zwierzęcia, a proporcjonalnie do ilości pożywienia widzimy 
zwierzęta nie tylko w większej liczbie, lecz [również] bardziej 
rozwinięte pod względem masy tak dalece, jak pozwalają na 
to prawa ich natury. Tego zdania jest sam hrabia de Buffon 
w innej części swej pracy:

en general il paroit que les pays un peu froids conviennent mieux 
à nos boeufs que les pays chauds, et qu’ils sont d’autant plus gros 
et plus grands que le climat est plus humide et plus abondans en 
pâturages. Les boeufs de Danemarck, de la Podolie, de l’Ukraine et de 
la Tartarie qu’habitent les Calmouques sont les plus grands de tous52.

52 (fr.) „ogólnie rzecz biorąc, wydaje się, że kraje «chłodnawe» mniej są
sprzyjające wołu aniżeli kraje ciepłe, i że są one o tyle większe i mają o tyle 
więcej mięsa, o ile klimat jest bardziej «wilgotny» i bardziej obfitujący w pa
stwiska. Woły z Danii, z Podola, z Ukrainy i [woły] Tatarów zamieszkujących 
Kałmucję są największe ze wszystkich”.

W tym wypadku za sprawą chłodu i wilgoci wzrosła wielkość 
[całej] rasy zwierząt, należących przy tym do największych, 
co bezpośrednio przeczy hipotezie zakładającej, że te dwa 
uwarunkowania pomniejszają wielkość zwierząt, i że to ich 
przeciwieństwa - ciepło i suchość - są tymi, które ją powiększa
ją. Lecz odwołując się do doświadczenia, nie możemy spocząć 
usatysfakcjonowani pojedynczym faktem. Spróbujmy więc 
zbadać zajmującą nas sprawę na bardziej ogólnym poziomie. 
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Weźmy dwa obszary na powierzchni ziemi, Europę i Amerykę 
na ten przykład, wystarczająco rozległe do tego, aby ukazać 
oddziaływanie ogólnych przesłanek. Rozważmy uwarunko
wania szczególne dla każdego z tych obszarów i obserwujmy, 
jaki jest ich wpływ na naturę zwierząt. Ameryka, rozciągając 
się zarówno przez gorącą, jak i umiarkowaną strefę, ma w su
mie więcej ciepła niż Europa. Lecz Europa, zgodnie z naszą 
hipotezą, jest najbardziej sucha. W równym stopniu zdatne 
są one dla rozwoju zwierząt; jako, że każda jest obdarzona 
jedną z tych przesłanek, która sprzyja wzrostowi zwierząt, 
i jedną, która stoi mu na przeszkodzie. Gdyby uważano za 
niesprawiedliwe zestawianie Europy z Ameryką, która jest tak 
dalece większa, odpowiadam, nie bardziej aniżeli porównywa
nie Ameryki z całym światem. Poza tym, celem porównania 
jest przetestowanie hipotezy, która czyni rozmiar zwierząt 
zależnym od ciepła i wilgotności klimatu. Jeśli więc weźmie- 
my obszar na tyle rozległy, by obejmował [tereny] odczuwal
nie zróżnicowane pod względem klimatycznym, a przy tym 
również tak rozległy, by jednostkowe sytuacje lub mieszanie 
się zwierząt najego krańcach nie wpływały w istotny sposób 
na rozmiar tych żyjących w jego wewnętrznych częściach, 
uczynimy zadość warunkom, których hipoteza może zasadnie 
wymagać. W tej konkretnej kwestii sprzeciw powinien być tym 
słabszy, że jakiekolwiek obcowanie zwierząt, jakie mogłoby 
mieć miejsce na granicy Europy i Azji, byłoby na korzyść tej 
pierwszej, jako że Azja daje z pewnością większe zwierzęta 
niż Europa. Poczyńmy więc porównawczy przegląd zwierząt 
Europy i Ameryki, przedstawiając je oku w trzech odrębnych 
tabelach, w jednej wymienione będą te odkryte53 na obu [kon
tynentach], w drugiej odkryte tylko najednym, w trzeciej te, 
które na obu zostały udomowione. By ułatwić porównanie, 
uporządkujmy je gradacyjnie, zgodnie z ich rozmiarami od 
największych do najmniejszych tak dalece, jak można mniemać

51 Chodzi o zwierzęta żyjące w stanie wolnym, których występowanie 
zostało dowiedzione.
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o ich rozmiarach. Waga potężnych zwierząt wyrażana będzie 
w angielskich funtach* 54 i ich ułamkach dziesiętnych, mniejszych 
w uncjach55 i ich ułamkach dziesiętnych. Te, które oznaczone 
są w taki sposób - * - są rzeczywistą wagą poszczególnych 
okazów, poczytywanych za należące do największych pośród 
ich gatunków. Te oznaczone w taki sposób -1 - są szacowane 
na podstawie informacji dostarczanych przez osoby rozumne, 
dobrze zaznajomione z gatunkami i powiadające, jedynie na 
podstawie domysłów, ile najpewniej ważyłby największy osob
nik, jakiego widziały. Pozostałe wagi zaczerpnięte są z [prac] 
panów de Buffona i D’Aubentona56 i odnoszą się do takich 
okazów, jakie zwykle trafiały w ich ręce w celu drobiazgowej 
analizy. O tym uwarunkowaniu należy pamiętać, kiedy ich 
i moje wagi się nie zgadzają - te ostatnie są podawane nie dla 
sformułowania wniosku na korzyść amerykańskich gatunków, 
lecz aby dowieść konieczności wstrzymania osądów do czasu, 
aż będziemy lepiej poinformowani, a zanim on nadejdzie, 
[uzasadnić] przypuszczenie, że nie majednoznacznej różnicy 
na korzyść ani jednych, ani drugich. To wszystko, do czego 
roszczę pretensję.

54 Jednostka wagi stosowana w Wielkiej Brytanii do 1879 roku; 1 funt 
angielski = około 343 gramów.

54 Jednostka wagi; tu: 1 uncja = 28 gramów.
44 Louis Jean-Marie Daubenton lub d’Aubenton (1716-1799) - francuski

naturalista, współpracownik de Buffona, jest autorem opisów 182 zwierząt 
w jego przywoływanej wcześniej pracy. W dalszej części Thomas Jefferson 
powołuje się na jego ustalenia.
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Porównawcze spojrzenie 
na zwierzęta czworonożne Europy i Ameryki57

57 Zachowano oryginalną pisownię, w nawiasach nazwy francuskie 
podawane przez autora.

I. Rodzime dla obu [kontynentów]

Europa Ameryka
funty funty

mamut 
bizon (bison) *1800
biały niedźwiedź (ours blanc) 
karibu (renne) 

niedźwiedź (ours) 153,7 *410
łoś (elan, original płetwowaty) 
jeleń europejski [szlachetny] (cerf} 288,8 *273
daniel (daim) 167,8
wilk (loup) 69,8
sarna (chevreuil) 56,7
rosomak (glouton; carcajou) 

żbik (chat sauvage) t30
ryś (loup cervier) 25
bóbr (castor) 18,5 *45
borsuk (blaireau) 13,6
lis rudy (renard) 13,5
lis srebrny (isatis) 

wydra (loutre) 8,9 tl2
świstak (marmotte) 6,5
norka (fouine) 2,8
jeż (hérisson) 2,2
kuna (marte) 1,9 t6

bobroszczur (rat d’eau)
uncje

7,5
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Europa Ameryka
funty funty

łasica (belette) 2,2 uncje
polatucha (polatouche) 2,2 t4
ryjówka (musaraigne) 1

II. Rodzime tylko dlajednej [Europy lub Ameryki]

Europa Ameryka

dzik (sanglier)
funty

180 tapir

funty

534
muflon (mouflon) 56 jeleń kanadyjski t450
kozica (bouquetin) 
zając (lievre) 7,6

puma 
jaguar 218

królik (lapin) 3,4 kapibara 109
tchórz (putois) 3,3 mrówkojad 109
żeneta zwyczajna 3,1 tamandua 65,4
(genette) 
desman (desman) uncje pantera północnoame- 75

wiewiórka (ecureuil) 12

rykańska 

pantera południowo- 59,4

gronostaj (hermine) 8,2

amerykańska 
ocelot

szczur (rat) 7,5 pekari 46,3
Popielica (loirs) 3,1 jaguaret 43,6
suseł (lerot) 1,8 alco
kret (taupe) 1,2 lama
chomik 0,9 alpaka
suseł moręgowany paka 32,7
leming 
mysz (souris) 0,6

serwal 
leniwiec (unau) 27%
saricovienne 
rosomak 
kabassu 21,8
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Europa Ameryka
funty

urson (urchin)

funty

szop pracz (raton) 

coati

16,5

koendu 16,3
leniwiec trójpalczasty 
(ai)

kapucynka ouarini

13

kapucynka coaita 
pancernik białowłosy 

pancernik kulowaty

9,8

pancernik długoogo- 
nowy

7

małe koendu 
opos (sarigue) 

tapeti 
margaj 
czapla

6,5

aguti (agouti) 4,2
kapucynka sai 

tatou cirquinçon
3,5

tatou tatouate 
skunks (mouffette 
squash;
mouffette chinche; 
mouffette conepate) 

zorilla mouffette 
królik, zając (whabus) 

aperea 
aguti (akouchi) 
piżmak (ondatra) 
lori

3,3

wiewiórka szara t2,7
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Europa Ameryka
funty funty

wiewiórka czarna t2,625
surykatka 2
norka t2
kapucynka 1,8
świnka morska (cochon 
d’Inde)

1,6

saimiri 
kuskus 
coqualin

1,5

mniejsza szara wiewiór
ka

tl,5

wiewiórka czarna tl,5
wiewiórka ruda 10

sagoin saki 
sagoin pinche

uncji

sagoin tamarin uncje
sagoin ouisiti 
sagoin marikine 
sagoin mico 
opos (cayopollin) 
mrówkojad (fourmil- 
lier)

marmosa 
sarigue of Cayenne 
tukan

4,4

kret rudy uncje
suseł 4
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III. Udomowione na obu [kontynentach]

Europa Ameryka
funty funty

krowa 763 *2500

koń *1366
osioł

wieprz *1200

owca *125
koza *80

pies 67,6
kot 7 [88]

Nie umieściłem w pierwszej tabeli foki* ani nietoperza, jako 
że osobniki każdego z tych gatunków - pierwsze żyjąc przez 
połowę roku w wodzie, a drugie będąc zwierzętami skrzydla
tymi - mogą odwiedzać oba kontynenty.

O zwierzętach z pierwszej tabeli sam pan de Buffon infor
muje nas [XXVII. 130. XXX. 213.]58, że bóbr, wydra oraz ryjów- 
ka, choć tego samego gatunku, są większe w Ameryce aniżeli 
w Europie. Powinno to zatem skorygować uniwersalność jego 
przekonań XVIII. 145. i gdzie indziej59, że zwierzęta wspólne 
dwóm krajom są znacząco mniejsze w Ameryce niż w Europie 
„& cela sans aucun exception”60. Powiada on nam też [Quadrup. 
VIII. 334. Edit. Paris, 1777]61, że na podstawie badań niedźwie

Powiada się, że zwierzę to z rzadka jest widywane powyżej 30 mil 
od brzegu lub poza 56° szerokości. Wyspy leżące pomiędzy Azją i Ameryką 
pozwalają na jego przemieszczanie się z jednego kontynentu na drugi bez 
przekraczania tych granic. 1 faktycznie, podróżnicy mówią nam, że te wyspy 
są dla [tych zwierząt] głównymi miejscami, do których się udają, a szczególnie 
w okresie, w którym wydają na świat swoje młode.

5’ Zob. przyp. 51.
59 Jak wyżej.
60 (fr.) „i to bez żadnego wyjątku”.
61 Zob. przyp. 51.
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dzia z Ameryki nie dostrzegł żadnej różnicy „dans ¡a forme de 
cet ours d’Amérique comparé a celui d’Europe”62. Lecz dodaje 
za dziennikiem Bartrama63, że amerykański niedźwiedź ważył 
400 angielskich funtów, równych 367 funtom francuskim, 
podczas gdy znajdujemy europejskiego niedźwiedzia zbada
nego przez pana D’Aubentona [XVII. 82.]64, ważącego ledwie 
141 francuskich funtów. Że łoś (pałmated ełk) jest większy 
w Ameryce niż w Europie informowani jesteśmy przez Kaima65, 
naturalistę, który odwiedził tę pierwszą zatrudniony przez rząd 
w celu zbadania obiektów historii naturalnej. W tym zakresie 
Pennant66 zgadza się z nim [Barrington’s Miscellanies]67. Ten 
sam Kaim powiada nam, że czarny łoś lub renne of America 
jest tak wysoki jak duży koń, a Catesby68 [powiada], że jest 
on podobnej wielkości co średnich rozmiarów wół. Podobne 
informacje dotyczące ich rozmiaru zostały mi przekazane 
przez wielu z tych, którzy je widzieli. Lecz pan D’Aubenton 
twierdzi, że renne of Europejest podobnego rozmiarujakjeleń 
szlachetny. Łasica jest większa w Ameryce niż w Europie, co 
można dostrzec, porównując ich rozmiary podane przez panów 
D’Aubentona i Kaima. Ten drugi powiada nam, że ryś, borsuk, 

“ (fr.) „w formie tego niedźwiedzia z Ameryki porównanego z tym
z Europy”.

63 William Bartram (1739-1823) - amerykański botanik, autor Travels 
through North and South Carolina, opublikowanych w Filadelfii w 1739 roku.

64 Zob. przyp. 51.
65 Pehr Kaim (1716-1779) - szwedzki naturalista, przez kilka lat pro

wadził badania na terenie dzisiejszej Kanady. Rezultatemjego podróży było 
trzytomowe dzieło En resa til Norra América, opublikowane pierwotnie 
w Sztokholmie w latach 1753-1761, a następnie w Londynie w latach 1770- 
-1771 pt. Travels into North América.

M Thomas Pennant (1726-1798) - angielski podróżnik i naturalista, 
autor pracy Synopsis ofQuadrupeds, opublikowanej w Londynie w 1771 roku.

67 D. Barrington, Miscellanies, London 1781. Wtrącenie nawiasowe za 
tekstem oryginalnym

68 Mark Catesby (około 1679-1749) - angielski podróżnik i naturalista, 
autor The Natural History oí Carolina, Florida and the Bahama islands, 
opublikowanej w dwóch tomach w Londynie w latach 1731-1743.
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lis rudy oraz latająca wiewiórka są takie same w Ameryce jak 
w Europie: co jak rozumiem ma oznaczać, że są one tożsame 
pod każdym względem, tak rozmiaru, jak i innych cech. Jako 
że gdyby były one mniejsze, różniłyby się [tym samym] od 
europejskich. Nasz lis srebrny, wedle szacunków Catesby’ego, 
niewiele różni się wielkością i kształtem od europejskiego lisa. 
Jak sądzę, ma on na myśli lisa rudego z Europy, podobnie jak 
i Kaim, kiedy mówi, że pod względem rozmiaru „nie całkiem 
przystają one do naszych lisów”. Przechodząc następnie do lisa 
rudego z Ameryki, powiada on bowiem, że „są one całkowicie 
tożsame z europejskim gatunkiem”. Co pokazuje, że miał on 
na względzie tylko jeden europejski gatunek, którym był [lis] 
rudy. Tak więc rezultatem ich świadectwa pozostaje to, że 
amerykański lis srebrnyjest nieco mniejszy od europejskiego 
[lisa] rudego, co jest tak samo prawdą, gdy idzie o lisa srebrnego 
z Europy, i co można dostrzec, porównując pomiary panów de 
Buffona i D’Aubentona. Biały niedźwiedź z Ameryki jest tak 
wielki jak ten z Europy. Kości mamuta, które zostały znalezione 
w Ameryce, są równie wielkie jak te znajdowane w Starym 
Świecie. Można zapytać, dlaczego uwzględniam mamuta, jak 
gdyby wciąż istniał? Odpowiadam pytaniem: dlaczegóż miał
bym go pomijać, jak gdyby nie istniał? Nie można wskazać 
żadnego przypadku, w którym [natura] pozwoliła wymrzeć 
jakiejkolwiek rasie swych zwierząt, ponieważ nie stworzyła 
w swym wielkim dziele ogniwa tak słabego, aby mogło zostać 
zerwane. Taki jest naturalny porządek (economy of naturę). 
Dodanie do tego tradycyjnego świadectwa Indian [wskazu
jącego], że zwierzę to nadal żyje w północnych i zachodnich 
częściach Ameryki, byłoby dodawaniem maleńkiego światełka 
do południowego słońca. Obszary te wciąż pozostają w pier
wotnym stanie, niezbadane i niezakłócone przez nas lub przez 
innych działających na naszą rzecz. Jeżeli występowało ono 
niegdyś tam, gdzie znajdujemyjego kości, równie dobrze może 
żyć tam nadal. Jeśli byłoby ono zwierzęciem mięsożernym, jak 
niektórzy anatomiści domniemywali, a co Indianie potwier
dzają, za jego wczesne ustąpienie może być odpowiedzialne 
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powszechne tępienie dzikiej zwierzyny przez Indian, które 
zaczęło się od ich pierwszego kontaktu z nami, a dokonywa
ne było w celu zakupu płaszczy (matchcoatś), toporów oraz 
rusznic w zamian za skóry. Pozostają więc bizon, jeleń szla
chetny, daniel, wilk, sarna, rosomak, żbik, świstak, norka, jeż, 
jaskółka oraz szczur wodny o porównywalnych rozmiarach, 
których nie mamy dostatecznie udokumentowanych. Nie wy
daje się, aby panowie de Buffon oraz D. Aubenton zmierzyli, 
zważyli lub widzieli te z Ameryki. Powiada się o niektórych 
z nich, czynią to pewni podróżnicy, że są one mniejsze niż te 
europejskie. Lecz kim są owi podróżnicy? Czyżby nie byli oni 
ludźmi jakże odmiennego pokroju aniżeli ci, którzy otwarli 
przed nami pozostałe trzy czwarte świata? Czy historia na
turalna była celem ich podróży? Czy zmierzyli lub zważyli 
oni zwierzęta, o których mówią? Lub też czy nie oceniali ich 
wzrokowo albo być może tylko relacji? Czy byli oni obeznani 
ze zwierzętami z ich własnego kraju, z którymi postanowilije 
porównać? Czy nie byli oni tak dalece nieświadomi, aby często 
mylić gatunki? Prawdziwa odpowiedź na te pytania prawdo
podobnie osłabiłaby ich autorytet, czyniąc go w ten sposób 
niedostatecznym dla wsparcia hipotezy. Jak niedojrzałymi 
jeszczejesteśmy do precyzyjnego porównania zwierząt dwóch 
kontynentów, widać w pracy pana de Buffona. Wyobrażenie, 
które powinniśmy byli sobie wyrobić na podstawie informacji, 
jakie podał o nich w swoich pierwszych publikacjach, sąjakże 
odmienne od tego, co przekazują nam jego późniejsze publika
cje. I w rzeczy samej, jego szczerość w tym zakresie nigdy nie 
może być nazbyt chwalona. Jedno zdanie z jego książki musi 
czynić mu nieśmiertelny honor: J’aime autant une personne 
qui me releve d’une erreur, qu’une autre qui m’apprend une 
vérité, parce qu’en effet une erreur corrigée est une vérité”69. 
Sądził on, że kapibara, którą pierwotnie badał, była bliska 
swego pełnego wzrostu. „11 n’etoit pas encore tout-a-fait 

69 (fr.) „Kocham równo tego, kto wykaże mi fałsz,jak innego, od którego 
dowiem się prawdy, jako że rezultatem skorygowanego fałszu jest prawda”.
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adulte”70. Jednak ważyła ledwie 46% funta, a odkrył on później, 
że zwierzęta te, w pełni rozwinięte, ważą 100 funtów. Przypusz
czał na podstawie badań jaguara mającego liczyć 2 lata, który 
ważył ledwie 16 funtów i 12 uncji, że kiedy osiągnąłby on swój 
pełen wzrost, nie byłby większy aniżeli średniej wielkości pies. 
Lecz późniejsze informacje podnosząjego wagę do 200 funtów. 
Dalsze informacje bez wątpienia przyniosą dalsze poprawki. 
Zadziwia nie to, że jest jeszcze coś w [jego] wielkim dziele do 
poprawy, lecz że miejsc wymagających poprawy jest tak nie
wiele. Rezultatem tego przeglądujest zatem [konstatacja], że 
spośród 26 zwierząt wspólnych obu kontynentom, o 7 można 
powiedzieć, że są większe w Ameryce, 7 jest równego rozmia
ru, a 12 niewystarczająco zbadanych. Zatem pierwsza tabela 
podważa pierwszy człon twierdzenia, wedle którego spośród 
zwierząt wspólnych dla obu kontynentów te amerykańskie są 
najmniejsze „et cela sans aucun exception”71. Wykazuje, że nie 
jest owe stwierdzenie prawdziwe w zakresie, w jakim przed
stawił je autor, a przypuszczalnie nie na tyle, aby ustanowić 
różnicę pomiędzy dwoma kontynentami.

70 (fr.) „Nie była ona jeszcze całkowicie dorosła”.
71 (fr.) „i to bez żadnego wyjątku”.
72 Chodzi o jelenia kanadyjskiego.

Przechodząc do drugiej tabeli, która porządkuje zwierzęta 
żyjące tylko wjednym z dwóch krajów, pan de Buffon zauważa, 
że tapir, słoń Ameryki, jest ledwie wielkości małej krowy. Aby 
zachować nasze porównanie, dodam, że dzik, słoń Europy, 
jest niewiele więcej niż połową tej wielkości. Uczyniłem ło
sia z okrągłymi bądź cylindrycznymi rogami72 zwierzęciem 
Ameryki i specyficznym dla niej, ponieważ sam widziałem 
wiele z nich, a jeszcze więcej ich rogów i ponieważ mogę 
stwierdzić, na podstawie najlepszych informacji, że w Wir
ginii ta odmiana łosia występowała obficie i wciąż żyje [on] 
w mniejszych ilościach. Nigdy jednakże nie mogłem się dowie
dzieć, czy łoś był tu kiedykolwiek widziany. Przypuszczam, że 
jego występowanie ograniczone jest do bardziej północnych 
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szerokości*. Uczyniłem naszego zająca lub królika specyficz
nym, będąc przekonanym o jego odrębności od obu europej
skich zwierząt o tych nazwach i z tego względu nazywając go

Opisy Theodata, Denysa i La Hontana, cytowane przez pana de Buffona 
w paragrafie łoś (elan), uzasadniają przypuszczenie, że łoś o płaskich rogach 
spotykany jest na północnych obszarach Ameryki. Obszar ich występowania 
nie obejmuje jednak naszych szerokości. Z drugiej strony, nigdy nie byłem 
w stanie się dowiedzieć, czy łoś o okrągłych rogach był widziany na północ 
od rzeki Hudsona. Podobnie jak wspominany wcześniej łoś jest o wiele 
większy od jelenia, jego uszy są proporcjonalnie dłuższe, szersze i grubsze, 
jego sierść o wiele dłuższa, szyja i ogon krótsze, ma na podgardlu przed 
piersią (caruncula gutturalis Linnæi) często, jeśli nie zawsze, białą plamę; 
o średnicy stopy, na tylnej części zadu wokół ogona. Podobny jest jego spo
sób poruszania się kłusem, któremu towarzyszy stukot kopyt, lecz różni się 
odeń zdecydowanie swymi rogami, które nie są płetwowate, lecz okrągłe 
i spiczaste. To jest właśnie zwierzę opisane przez Catesby’ego jako Cervus 
major Americanus, wół amerykański, le Cerf de ¡’Amérique. Lecz różni się on 
od jelenia (Cervus) tak samo całkowicie, jak łoś różni się od daniela [dama]. 
I w istocie wydaje się on pozostawać w takiej samej relacji do łosia, jak jeleń 
szlachetny do daniela. Występował obficie w Wirginii, był widywany, wedle 
mej wiedzy, po wschodniej stronie Blue Ridge od roku 1765, występuje obecnie 
powszechnie poza tymi górami, często był do nas zwożony i udamawiany, 
ajego rogi znajdują się w posiadaniu wielu osób. Nazwałbym go Alces Ame
ricanus cornibus teretibus. Należałoby sobie życzyć, aby naturalisa, którzy 
obeznani są z jeleniem [renne] i łosiem z Europy, a którzy mogą w przyszłości 
odwiedzić północne obszary Ameryki, dobrze zbadali zwierzęta określane 
tam nazwami gray i black moose, caribou, orignal oraz elk. Pan de Buffon 
zrobił, co można było zrobić na podstawie materiałów znajdujących się 
w jego rękach na rzecz wyjaśnienia zamętu uczynionego przez swobodne 
stosowanie tych nazw wobec zwierząt, które mają one opisywać. Reduku
je on je wszystkie do jelenia [renne] i płaskorogiego łosia. Na podstawie 
wszystkich informacji, jakie zdołałem zgromadzić, jestem pewien, że okaże 
się, iż obejmują one trzy, jeśli nie cztery różne gatunki zwierząt. Widziałem 
skóry łosia [moose] oraz karibu. Różnią się one bardziej jedno od drugiego 
i od okrągłorogiego łosia niż jakiekolwiek dwie skóry, jakie widziałem, które 
należały do różnych osobników jakiegokolwiek dzikiego gatunku. Różnice 
te są w kolorze, długości oraz szorstkości sierści oraz w rozmiarze, struk
turze i znamionach skóry. Być może okaże się, że są: (1) łoś [moose] szary 
i czarny, pierwszy mający być samcem, a drugi samicą, (2) karibu lub renne, 
(3) płaskorogi łoś lub orignal, (4) okrągłorogi łoś. Jeśliby ten ostatni, choć tak 
podobny do łosia [elk], okazał się cerf d’Ardennes lub Brandhitz z Niemiec, 
wciąż pozostaną trzy pierwsze wymienione gatunki. 
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jego algonkińskim imieniem Whabus, tak aby odróżnić go od 
nich. Kaim jest tego samego zdania. Wymieniłem wiewiórki 
zgodnie z naszą wiedzą, wywiedzioną z ich codziennej obser
wacji, ponieważ niejestem w stanie zgodzić się z ich europej
skimi nazwami i opisami. Słyszałem o innych gatunkach, ale 
nigdy nie doszły one do mej świadomości. Te, jak sądzę, są 
jedynymi przypadkami, w których odstąpiłem od autorytetu 
pana de Buffona w konstrukcji tej tabeli. Opieram się na nim, 
ponieważ uważam go za najlepiej poinformowanego natura- 
listę, jaki kiedykolwiek pisał. Rezultat jest więc taki, że jest 
18 zwierząt specyficznych dla Europy, więcej niż cztery razy 
tyle, tojest 74, specyficznych dla Ameryki. Że pierwszy’ z tych 
74 [gatunków] waży więcej niż wszystkie gatunki wymienione 
w kolumnie gatunków Europejskich tabeli, co powoduje, że 
druga tabela dowodzi fałszywości drugiego członu twierdzenia,

(Przyp, tłum.) Theodat, właśc. Jean Baptiste Charles Henri Hector, hra
bia d’Estaing (1729-1794) - francuski arystokrata i wojskowy, brał udział 
w amerykańskiej wojnie o niepodległość.

Pierre Denys de Montfort (1766-1820) - francuski naturalista, autor 
Conchyliologie systématique, et classification méthodique de coquilles, 
opublikowanej w dwóch tomach w Paryżu w latach 1808-1810, oraz Histoire 
Naturelle Générale et Particulière des Mollusques, opublikowanej w dwóch 
tomach w Paryżu w latach 1801-1802 jako dodatek do Histoire naturelle 
générale et particulière de Buffona.

Prawdopodobnie Louis-Armand de Lom d’Arce de Lahontan, baron de 
Lahontan (1666-1716?) - podróżnik, autor pamiętników i dialogów filozo
ficznych, przypuszczalnie w latach 1683-1693 przebywał na terytorium 
dzisiejszej Kanady.

Tapir jest największym zwierzęciem właściwym dla Ameryki. Zgro
madziłem więc dane o jego wadze. Pan de Buffon powiada, XXIII. 274., że 
jest on rozmiaru zebu lub małej krowy. Daje on nam pomiary zebu, ib. 94, 
wzięte przez niego samego, viz. [które są następujące] 5 stóp 7 cali od pyska 
do końca ogona oraz 5 stóp 1 cal w obwodzie za przednimi nogami. Byk, 
mierzący w ten sam sposób 6 stóp 9 cali oraz 5 stóp i 2 cale, ważył 600 funtów 
VIII.153. Tak więc zebu, a oczywiście i tapir, ważyłyby około 500 funtów. 
Tymczasem jeden osobnik z każdego z gatunków właściwych dla Europy 
przypuszczalnie ważyłby mniej niż 400 funtów. Wymiary i wagi są francuskie.

(Przyp, tłum.) Powyższe odwołania nawiązują do przywoływanej już 
pracy de Buffona.
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wedle którego zwierzęta specyficzne dla Nowego Świata są 
mniejszej wielkości, w takim zakresie, wjakim twierdzenie to 
oparte było na [odniesieniu do wielkości] europejskich zwie
rząt. I całkowicie przeczy teorii, która czyni wielkość zwierząt 
zależną od uwarunkowań gorąca i wilgotności.

Trzecia tabela obejmuje tylko te zwierzęta, które zostały 
udomowione na obu kontynentach. Że część z nich na nie
których obszarach Ameryki stała się mniejszymi aniżeli ich 
pierwotna rasa, jest niewątpliwie prawdą; a i powód tego jest 
wielce oczywisty. W słabo zaludnionym kraju samorzutna pro
dukcja lasów i nieużytków wystarcza dla utrzymania zwierząt 
gospodarskich, niewielka pomoc ze strony farmera [potrzebna 
jest tylko] w najcięższych porach roku. Dochodzi on więc do 
wniosku, że bardziej dogodne jest otrzymywaćje z rąk natury 
w neutralnym stanie, aniżeli zadbać o ich rozwój troską i od
żywianiem, które kosztowałyby go wiele pracy. Jeśli na tym 
marnym wikcie zwierzęta te marnieją, to nie bardziej niż na 
tych obszarach Europy, gdzie ubóstwo gleby bądź ubóstwo 
właściciela prowadzi je do takiej samej ubogiej egzystencji. 
Jest to jednolity skutek tej samej przyczyny, działającej czy 
to na tej, czy na tamtej części globu. Byłoby więc błądzeniem 
przeciwnym zasadzie filozofii, która uczy nas przypisywać po
dobne skutki podobnym przyczynom, gdybyśmy przypisywali 
to pomniejszenie wielkości [zwierząt] w Ameryce jakiejkolwiek 
ułomności bądź brakowi spójności w działaniu natury. Można 
rzeczywiście potwierdzić, że na tych obszarach Ameryki, gdzie 
konieczność bądź ciekawość doprowadziły do równego Europie 
zainteresowania odżywianiem zwierząt, konie, bydło, owce 
i wieprze z jednego kontynentu są tej samej wielkości jak te 
z drugiego. Są szczególne przypadki, dobrze poświadczone, 
w których mieszkańcy tego kraju sprowadzili dobre rozpłod
niki z Anglii i w ciągu kilku lat powiększyli ich rozmiary dzięki 
opiece. By przeprowadzić przyzwoite porównanie pomiędzy 
dwoma krajami, nie wystarczy wziąć, jak mogłoby się wydawać, 
średnie bądź zwyczajne wielkości ich gatunków, ponieważ 
błąd w ocenie średniej bądź zwyczajnej wielkości zmieniłby 
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rezultaty porównania. Tak więc pan D’Aubenton uważa konia 
wysokiego na 4 stopy i 5 cali a ważącego 400 francuskich fun
tów, co równa się 4 stopom 8,6 cali oraz 436 funtom angielskim, 
za konia średniej wielkości. Taki koń w Ameryce uważany 
jest za małego konia. Należy więc odwołać się do skrajnych 
przypadków. Ten sam anatomista przeprowadził sekcję konia 
wysokiego na 5 stóp 9 cali wedle francuskich miar, równych 
6 stopom 1,7 [cala] angielskich. To prawie 6 cali więcej niż 
jakikolwiek koń widziany przeze mnie. A gdyby przypuścić, 
że widziałem największego konia w Ameryce, wniosek byłby 
taki, że nasze zmniejszyły się lub też że mamy rasę wychodo- 
waną z mniejszych osobników. W Connecticut i Rhode Island, 
gdzie klimat sprzyja wzrostowi trawy, zarzynano woły, które 
ważyły 2500,2200 oraz 2100 funtów netto; a takie ważące 1800 
funtów zdarzały się często. Widziałem’ wieprza ważącego 
1050 funtów po tym, jak odjęto mu krew, wnętrzności i sierść. 
Zanim został on zabity, podjęta została próba zwarzenia go na 
wadze obciążonej do 1200 funtów, ale ważył on więcej. Jednak 
prawdopodobnie tego wieprza dzieliło więcej niż pięćdziesiąt 
pokoleń od europejskiej hodowli. Dobrze mi wiadomo o innym, 
który ważył 1100 funtów brutto. Osły pozostają nadal bardziej 
zaniedbywane niż jakiekolwiek inne zwierzęta gospodarskie 
w Ameryce. Nie karmi się ich ani nie zapewnia dachu nawet 
podczas najsroższej pory roku. Jednak są one większe niż te 
zmierzone przez pana D’Aubentona, mierzące 3 stopy 7,25 cala, 
3 stopy 4 cale oraz 3 stopy 2,5 cala. Ostatni z nich ważył zaledwie 
215,8 funta. Wielkości te, jak sądzę, osiągnięte zostały przez 
to samo zaniedbanie w Europie, które spowodowało podobne 
pomniejszenie tutaj. Tam, gdzie zapewniono im opiekę, po 
tej stronie wody osiągnęły wielkość zbliżającą się do wielko
ści konia, nie przez ciepło i suchość klimatu, lecz dzięki 
dobremu pożywieniu i schronieniu. Kozy również były wielce 
zaniedbywane w Ameryce. Jednak są one tutaj bardzo płodne, 
rodzą dwukrotnie bądź trzykrotnie w roku i od jednego do

W Williamsburgu, kwiecień 1769 [roku]. 
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pięciu młodych za każdym razem. Pan de Buffon był wyczulony 
na tę różnicę uwarunkowań na korzyść Ameryki. Leczjakajest 
ich największa waga, nie potrafię powiedzieć. Duża owca waży 
tu 100 funtów. Zauważam, że pan D’Aubenton barana ważącego 
62 funty nazywa średniej wielkości. Lecz stwierdzenie tego, 
jakie są skrajne wielkości osiągane przez te i inne zwierzęta 
gospodarskie Ameryki, wymagałoby informacji, których nikt 
nie posiada. Wagi rzeczywiście znane i wyrażone w powyższej 
trzeciej tabeli wystarczą, by wykazać, że możemy stwierdzić 
ze sporym prawdopodobieństwem, że z takim samym wy
żywieniem i opieką klimat Ameryki zachowa rasy zwierząt 
gospodarskich tak wielkimi jak europejski chów, z którego się 
wywodzą. W rezultacie, że trzeci człon twierdzenia pana de 
Buffona o tym, że zwierzęta gospodarskie podlegają degene
racji ze względu na klimat Ameryki, jest najpewniej tak samo 
błędny, jak były z całą pewnością pierwszy oraz drugi człon.

Że jest błędna ostatnia część [członu stwierdzenia de Buf
fona], która mówi, że gatunków amerykańskich zwierząt jest 
stosunkowo niewiele, wynika bezspornie z tabel wziętych 
razem. Wynika z nich, że jest setka gatunków rodzimych dla 
Ameryki. Pan de Buffon na około dwukrotność tej liczby sza
cuje żyjące na całej ziemi. Spośród nich Europa, Azja i Afryka 
dostarczają przypuśćmy 126, to znaczy 26 wspólnych dla Eu
ropy oraz Ameryki i około 100, które w ogóle nie występują 
w Ameryce. Tak więc amerykańskie gatunki mają się wobec 
tych z reszty ziemi jak 100 do 126 lub 4 do 5. Lecz, jako że 
reszta ziemi jest dwukrotnie większa od Ameryki, dokładna 
proporcja wynosiłaby 4 do 8.

Jak dotąd rozważałem tę hipotezę wyłącznie w odniesie
niu do zwierząt, a nie w zakresie, wjakim rozciąga się ona na 
człowieka z Ameryki, czy to tubylca, czy napływowego. Opinia 
pana de Buffona jest taka, że pierwszy z nich nie stanowi od 
niej wyjątku.

Quoique le sauvage du nouveau monde soit à-peu-prés de même 
stature que l’homme de notre monde, cela ne suffit pas pour qu’il 



76 ZAPYTANIE VI

puisse faire une exception au fait général du rapetissement de la 
nature vivante dans tout ce continent: le sauvage est foible & petit 
par les organes de la génération; il n’a ni poil, ni barbe, & nulle ar
deur pour sa femelle; quoique plus léger que l’Européen parce qu’il 
a plus d’habitude à courir, il est cependant beaucoup moins fort de 
corps; il est aussi bien moins sensible, & cependant plus craintif & 
plus lâche; il n’a nulle vivacité, nulle activité dans l’ame; celle du 
corps est moins un exercice, un movement volontaire qu’une né
cessité d’action causée par le besoin; ôtez lui la faim & la soif, vous 
détruirez en même temps le principe actif de tous ses mouvements; 
il demeurera stupidement en repos sur ses jambs ou couché pendant 
des jours entiers. Il ne faut pas aller chercher plus loin la cause de 
la vie dispersée des sauvages & de leur éloignement pour la société: 
la plus précieuse étincelle du feu de la nature leur a été refuse; ils 
manquent d’ardeur pour leur femelle, & par conséquent d’amour 
pour les semblables: ne connoissant pas l’attachment le plus vif, le 
plus tendre de tous, leurs autres sentiments de ce genre sont froids 
& languissans; ils aiment foiblement leurs pères & leurs enfans; la 
société la plus intime de toutes, celle de la même famille, n’a donc 
chez eux que de foibles liens; la société d’une famille à l’autre n’en 
a point du tout: dès lors nulle réunion, nulle république, nulle état 
social. La physique de l’amour fait chez eux le moral des mœurs; 
leur cœur est glacé, leur société froide, & leur empire dur. Ils ne 
regardent leurs femmes que comme des servants de peine ou des 
bêtes de somme qu’ils chargent, sans ménagement, du fardeu de 
leur chasse, & qu’ils forcent, sans pitié, sans reconnoissance, à des 
ouvrages qui souvent sont au dessus de leurs forces: ils n’ont que peu 
des enfants; ils en ont peu de soin; tout se ressent de leur premier 
défaut; ils sont indifférents parce qu’ils sont peu puissans, & cette 
indifférence pour le sexe est la tâche originelle qui flétrit la nature, 
qui l’empêche de s’épanouir, & qui détruisant les germes de la vie, 
coupe en meme temps la racine de la société. L’homme ne fait donc 
point d’exception ici. La nature en lui refusant les puissances de 
l’amour l’a plus maltraité & plus rapetissé qu’aucun des animaux73.

73 (fr.) .Jakkolwiek dzikus z nowego świata byłby mniej więcej podob
nej postury co człowiek z naszego świata, nie jest to wystarczający powód, 
by wyłączać go z twierdzenia o ogólnym kurczeniu się natury ożywionej 
na tym kontynencie. Dzikus jest słabowity i mały pod względem organów 
ciała, nie ma ani owłosienia, ani brody i żadnej namiętności wobec swej 
kobiety. Jakkolwiek lżejszy od Europejczyka, przez co ma większą zdolność
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Obraz w istocie zasmucający, który - w co przez wzgląd na 
honor ludzkiej natury wierzę z radością - nie jest w żadnej 
mierze prawdziwy. O Indianinie z Ameryki Południowej nie 
wiem nic, jako że nie uhonorowałbym mianem wiedzy tego, 
co znajduję w publikowanych o nim bajkach. Uważam je za 
równie prawdziwe jak bajki Ezopa74. Opieram to przekonanie 
na obserwacjach człowieka białego, czerwonego i czarnego 
oraz na tym, co zostało napisane [o Indianinie] przez autorów 
oświeconych i piszących pośród oświeconych ludzi. O India
ninie Ameryki Północnej, bardziej nam dostępnym, mogę 
mówić do pewnego stopnia na podstawie własnej wiedzy, lecz 
bardziej na podstawie informacji innych, lepiej z nim obezna

biegania, jest wszelako słabszy fizycznie. Jest również znacznie mniej roz
sądny, a zamiast tego bardziej bojaźliwy i bardziej tchórzliwy. Nie przejawia 
żadnej żywotności umysłu, żadnej aktywności duszy, [a aktywność] ciała jest 
w mniejszym stopniu ćwiczeniem, ruchem zamierzonym aniżeli konieczną 
aktywnością powodowaną potrzebą. Odejmij mu głód i pragnienie, a tym 
samym unicestwisz główny powód jego ruchliwości. Będzie stał i bezmyślnie 
odpoczywał lub spał całymi dniami. Nie potrzeba szukać daleko przyczyny 
życia dzikich w rozproszeniu i ich oddalenia od społeczności. Najcenniejsza 
iskra ognia natury została im odmówiona. Brakuje im namiętności wobec 
swych kobiet i w rezultacie miłości bliźniego. Nie znają najintensywniejszego 
przywiązania, największej czułości, ich pozostałe uczucia tego rodzaju są 
chłodne i słabe. Słabo kochają swoich rodziców i swoje dzieci. Najbliższą 
ze wszystkich społeczności, którą jest rodzina, nie łączą więc u nich silne 
więzi. Nie ma żadnego związku jednej rodziny z inną, przez to żadnej rady, 
żadnej republiki, żadnego państwa. Miłość zmysłowa oparta jest u nich na 
zwyczajach, ich serca są lodowate, ich społeczność chłodna, ich władza 
sroga. Nie uważają kobiet za coś innego jak tylko zamęczane służące bądź 
juczne zwierzęta, których nie szczędząc, obciążają ekwipunkiem podczas 
polowań i które zmuszają bez litości, bez żadnej wdzięczności do pracy 
często ponad ich siły. Nie mają oni wielu dzieci, niewiele się nimi zajmują. 
Wszystko to sprowadza się do ich głównej wady - są oni zobojętniali, przez 
co są mało płodni, i ta obojętność wobec [drugiej płci] jest owym grzechem 
pierworodnym, który osłabia naturę, który przeszkadza jej rozkwitowi 
i który niszcząc zalążki życia, podcina równocześnie korzenie społeczności. 
Człowiek nie stanowi tu zatem wyjątku. Odmawiając mu mocy miłości, natura 
bardziej go pognębiła i pomniejszyła aniżeli jakiekolwiek spośród zwierząt”.

7ł Ezop - żyjący w VI wieku p.n.e. bajkopisarz pochodzący z Frygii 
w Azji Mniejszej.
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nych, na których osądzie i prawdomówności mogę polegać. 
Na podstawie tych źródełjestem w stanie stwierdzić, zadając 
kłam tego rodzaju wyobrażeniu, że nie jest on ani bardziej 
ułomny w namiętności, ani mniej wprawny wobec swej kobiety 
aniżeli biały ograniczony do takiej samej diety i ćwiczeń. Że 
jest on odważny, kiedy przedsięwzięcie zależne jest od odwagi. 
Nauczani są stawiać sobie za punkt honoru, aby zniszczyć 
wroga podstępem, zachowując samego siebie wolnym od obra
żeń, choć może [odpowiada za to] natura; podczas gdy to edu
kacja uczy nas bardziej* poważać siłę aniżeli przebiegłość, 
[jestem też w stanie stwierdzić,] że będzie on bronił się przed 
armią wrogów, zawsze woląc raczej zginąć, aniżeli się" poddać,

„Sol Rodomonte sprezzadi venire/ Se non, dove la via meno ésicura", 
Ariosto. 14.117 [„Sam Rodomont iść nie chce, jeno gdzie zwątpione /1 gdzie 
przystępy widzi najbardziej bronione.”, L. Ariosto, Orlandszalony, przeł. 
P. Kochanowski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1965, s. 274].

U tak roztropnego autorajak Don Ulloa i takiego, któremu winniśmy 
być zobowiązani za najbardziej dokładne informacje, jakie posiadamy o Ame
ryce Południowej, nie spodziewałem się znaleźć takiego stwierdzenia, jak 
to: „Los Indios vencidos son los mas cobardes y pusilánimes que se pueden 
ver: - se hacen inocentes, se humillan hasta el desprecio, disculpan su in
considerado arrojo, y con las súplicas los ruegos dán seguras pruebas de su 
pusilanimidad. - Ó lo que resieren las histiorias de la Conquista, sobre sus 
grandes acciones, es en un sentido figurado, ó el carácter de estas gentes no 
es ahora según era entonces; pero lo que no tiene duda es, que las Naciones 
de la parte Septentrional subsisten en la misma libertad que siempre han 
tenido, sin haber sido sojuzgados por algún Principe extraño, y que viven 
según su régimen y costumbres de toda la vida, sin que haya habido motivo 
para que muden de carácter; y en estos se vé lo mismo, que sucede en los del 
Peru, y toda la América Meridional, reducidos, y que nunca lo han estado”. 
Noticias Americanas, Entretenimiento, xviii. § l.b [Zwyciężeni Indianie są 
najbardziej tchórzliwymi i bojaźliwymi, jakich można ujrzeć: zachowują się 
prostodusznie, poniżają się aż do granic pogardy, kajają się za nieroztropną 
zuchwałość, a prośbami i błaganiami dają pewny dowód bojaźliwości. Albo 
to, o czym opowiadają historie Konkwisty z jej wielkimi czynami, jest prze
nośnią, albo charakter tych ludów nie jest obecnie takim, jakim był wówczas. 
Lecz nie budzi wątpliwości to, że nacje północnej części pozostają tak samo 
wolne, jakimi były zawsze, nie będąc nigdy podporządkowanymi żadnemu 
obcemu księciu, i że żyją one całe życie zgodnie ze swymi zasadami i zwy
czajami, nie mając nigdy powodu, dla którego miałyby zmienić charakter. 
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nawet białym, o których wie, że dobrze go potraktują. Że w in
nych sytuacjach stawia czoło śmierci z większą powściągli
wością, a tortury znosi z nieznaną nam stanowczością, z niemal 
religijnym entuzjazmem. [Powiem także,] że Indianin jest czuły 
wobec swych dzieci, dba o nie i jest niezwykle wobec nich 
pobłażliwy. Że jego uczucia obejmują inne związki, słabnąc, 
jak i u nas, stosownie do ich bliskości; że jego przyjaźnie są 
mocne i wierne do najwyższego stopnia*. Że jego wrażliwość 
jest wielka, nawet wojownicy opłakują z największą goryczą

I u nich dostrzega się to samo, co stało się zarówno z tymi podbitymi z Peru 
i z całej Ameryki Środkowej, jak i takimi nacjami, które nigdy nie znalazły się 
w tego rodzaju sytuacji]. Don Ulloa przyznaję tu, że autorzy, którzy opisywali 
Indian Ameryki Południowej, zanim ci zostali zniewoleni, przedstawiali ich 
jako odważnych ludzi i dlatego zdaje się podejrzewać, że tchórzostwo, które 
zaobserwował on u tych współczesnej rasy, może być rezultatem poddaństwa. 
Lecz, przypuszczając, że Indianie Ameryki Północnej są także tchórzami, 
stwierdza, że przodkowie tych z Ameryki Południowej również nimi byli, 
a stąd wynika, że autorzy ci podali fikcję za prawdę. Nie był on najpewniej 
obeznany osobiście z Indianami Ameryki Północnej i ukształtował swą 
opinię o nich na podstawie pogłosek. Wielka liczba Francuzów, Anglików 
i Amerykanów jest doskonale obeznana z tymi ludźmi. Jeśliby miał on okazję 
zasięgnąć informacji u któregoś z nich, powiedzieliby mu, że nigdy nie było 
wiadomo o przypadku Indianina, który będąc we władaniu wrogów, błagałby 
o życie, wręcz przeciwnie, że zabiega on o śmierć wszelką możliwą obrazą 
i prowokacją. Jego rozumowanie zostałoby odwrócone w ten sposób: „skoro 
współczesny Indianin Ameryki Północnej jest odważny, a autorzy powiadają 
nam, że także i przodkowie tych z Ameryki Południowej byli odważni, musi 
z tego wynikać, że tchórzostwo ich potomków jest rezultatem ich poddań
stwa i złego traktowania.” Jako że zauważa on, ib. §. Tl. że „los obrages los 
aniquilan por la inhumanidad con que se les trata” [praca w manufakturach 
wyniszcza ich ze względu na nieludzkie traktowanie, jakiemu są poddawani]. 

Niezwykły tego przypadek objawia się w sprawie świętej pamięci płk. 
Byrda, który został wysłany do plemienia Cherokee w celu załatwienia z nimi 
pewnej sprawy. Zdarzyło się, że kilku zbuntowanych spośród naszych ludzi 
zabiło jednego lub dwóch z ich plemienia. Zaproponowano więc na radzie 
Cherokee, aby płk. Byrd został stracony w zemście za stratę ich ziomków. Był 
wśród nich wódz imieniem Silóuee, który przy jakiejś wcześniejszej okazji 
zawarł znajomość i przyjaźń z płk. Byrdem. Przychodził on każdej nocy do 
jego namiotu i mówił mu, aby się nie bal, ponieważ go nie zabiją. Jednakowoż 
po wielu dniach rozważań rozstrzygnięto, wbrew oczekiwaniom Silóuee, że 
Byrd powinien zostać stracony, a kilku wojowników zostało wyznaczonych 
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utratę swych dzieci, choć ogólnie usiłują sprawiać wrażenie, 
że stoją ponad ludzkimi przypadłościami. Że żywość i aktyw
ność jego umysłu równa jest naszej w takiej samej sytuacji, 
stąd jego wielka ochota do polowania i gier hazardowych. 
Kobiety poddawane są [u nich] niesprawiedliwemu mozołowi. 
Jest tak, jak sądzę, u wszystkich barbarzyńskich ludów. U takich 
[bowiem] siła jest prawem. Silniejsza płeć narzuca zatem wa
runki słabszej. Tylko cywilizacja przywraca kobietom możli
wość korzystania z ich naturalnej równości. Ona to pierwsza 
uczy nas tłumić egoistyczne namiętności oraz szanować u in
nych te prawa, które cenimy u nas samych. Gdybyśmy pozo
stawali w równym barbarzyństwie, nasze kobiety byłyby tak 
samo źle traktowane. Mężczyzna u nich jest słabszy aniżeli 
u nas, lecz ich kobiety silniejsze [są] niż nasze, i obydwoje [są 
tacy] z tego samego oczywistego powodu, ponieważ nasz męż
czyzna i ich kobieta nawykli są do pracy i [są] przez nią ukształ
towani. U obu ras ta płeć, która zażywa wygody, jest najmniej 
atletycznie zbudowana. Indiański mężczyzna ma małe ręce 
i nadgarstki z tego samego powodu, dla którego marynarz ma 
duże i silne ramiona i barki, a tragarz nogi i uda. Wychowują 
oni mniej dzieci aniżeli my. Przyczyn szukać należy nie w od
mienności natury, lecz uwarunkowań. Dla kobiet rodzenie 
dzieci staje się niezwykle uciążliwe, jako że bardzo często 
towarzyszą one mężczyznom w ich wyprawach wojennych 
i łowieckich. Powiada się zatem, że nauczyły się one doprowa
dzać do poronienia przy użyciu jakiejś rośliny i że pozwala 
ona na powstrzymywanie zapłodnienia przez znaczny czas.

jako egzekutorzy. Silóuee towarzyszył im i kiedy weszli do namiotu rzucił 
się pomiędzy nich a Byrda i powiedział do wojowników: „Ten człowiek jest 
moim przyjacielem. Zanim go dostaniecie, musicie zabić mnie”. Na co tamci 
zawrócili, a rada uszanowała pryncypium tak wielce, że odstąpiła od swego 
rozstrzygnięcia.

(Przyp, tłum.) Przypuszczalnie William Byrd III (1728-1777) - żołnierz 
i plantator z Wirginii, w służbie w latach 1755-1761. W 1759 roku zastą
pił George'a Washingtona na stanowisku dowódcy pierwszego regimentu 
Wirginii.
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Podczas takich wypraw są one wystawione na liczne niebez
pieczeństwa, na nadmierny wysiłek, na największy głód. Nawet 
w swych domach przez pewną część roku plemię uzależnione 
jest w zakresie wyżywienia od tego, co da jemu las. Oznacza 
to, że każdego roku doświadczają czasem głodu. U wszystkich 
zwierząt, jeśli samica będzie marnie karmiona lub niekarmiona 
wcale, jej młode zginą, ajeśli i samica i samiec zostaną dopro
wadzeni do podobnego niedostatku, pokolenie staje się mniej 
aktywne, mniej produktywne. Tak więc do przeszkód w postaci 
niedostatku i niebezpieczeństwa, które natura postawiła prze
ciwko rozmnażaniu się dzikich zwierząt w celu utrzymania 
ich liczebności w pewnych granicach, u Indian pojawiają się 
dodatkowe przeszkody w postaci pracy i celowego poronienia. 
Nic więc dziwnego, że rozmnażają się gorzej od nas. Tam, gdzie 
pożywienie jest regularnie dostarczane, pojedyncza farma 
ukaże więcej bydła, aniżeli jest w stanie [dać] bizonów cała 
kraina lasów. Te same indiańskie kobiety pożenione z białymi 
handlarzami, którzy karmią je oraz ich dzieci regularnie i ob
ficie, którzy zwalniająje od nadmiernej harówki, którzy utrzy- 
mująje na miejscu, nie wystawiając na nieszczęśliwe zdarzenia, 
rodzą i wychowują tak samo wiele dzieci jak białe kobiety. 
Znane są przypadki [kobiet] wychowujących w takich warun
kach tuzin dzieci. Nieludzka praktyka czynienia z Indian nie
wolników panowała niegdyś w tym kraju. Jest u nas faktem 
dobrze znanym, że tak zniewolone indiańskie kobiety rodziły 
i wychowywały tak samo liczne rodziny jak białe czy czarne, 
pośród których żyły. Panowało przekonanie, że Indianie mają 
mniej włosów aniżeli biali, z wyjątkiem głowy. Lecz jest to 
założenie, które trudno jest rzetelnie potwierdzić. Za haniebne 
uznaje się u nich bycie owłosionym na ciele. Mówią, że upo
dabnia ich to do wieprzy. Dlatego też wyrywają oni włos, jak 
tylko się pojawi. Lecz handlarze, którzy żenią się z ich kobietami 
i wymuszają na nich zaprzestanie tej praktyki, powiadają, że 
natura jest u nich taka sama jak u białych. Zatem jeśli nawet 
twierdzenie miałoby być prawdziwe, nie musi ono powodować 
określonych skutków. Murzyni mają bezsprzecznie mniej wło
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sów niż biali, jednakowoż są bardziej jurni. Lecz jeśli chłód 
i wilgotność miałyby być czynnikami natury odpowiedzialnymi 
za zmniejszanie wielkości ras zwierząt, w jaki sposób może 
onajednocześnie wstrzymywać działanie [chłodu i wilgotności] 
wobec cielesności człowieka z Nowego Świata, co do którego 
hrabia75 przyznał, że jest on „à peu près de même stature que 
l’homme de notre monde”76, i pozwalać im swobodnie wpływać 
na jego moralne zdolności. W jaki sposób to „połączenie ży
wiołów i innych fizycznych czynników, tak przeciwnych wzro
stowi zwierzęcej natury w tym Nowym Świecie, te przeszkody 
wobec rozwoju i kształtowania wielkich zarodków” 
[XVIII. 145.]77 zostały wstrzymane, tak aby zezwolić ludzkiemu 
ciału osiągnąć właściwe mu rozmiary? I przez jakiż to niepojęty 
proces ich działanie zostało nakierowane wyłącznie na jego 
umysł? By osądzić prawdziwość tego [stwierdzenia], by przed
stawić prawdziwy obraz ducha i władz umysłowych [ludzi 
z Nowego Świata], brakuje faktów, a należałoby w tym celu 
uwzględnić jeszcze te uwarunkowania ich położenia, które 
wymagają manifestowania szczególnych tylko talentów. Uczy
niwszy to, uznamy prawdopodobnie, że zarówno odnośnie do 
ciała, jak i do umysłu są oni ukształtowani wedle tego samego 
wzorca jak Homo sapiens Europæus'. Jako że zasady ich spo
łeczności zabraniają wszelkiego przymusu, są oni przekonywani 
do wykonywania zadań i obowiązków osobistym wpływem 
i perswazją. Stąd elokwencja w radzie, odwaga i zręczność 
w boju stały się u nich podwalinami o wielkiej doniosłości. Na 
te umiejętności wszystkie ich uzdolnienia są nakierowane. Na 
ich dzielność i zręczność w boju mamy rozliczne dowody, 
ponieważ byliśmy tymi, na których były one praktykowane. 
Na ich znakomitość w mowie mamy mniej przykładów, ponie
waż jest ona manifestowana głównie w ich własnych radach. 

75 Chodzi o hrabiego de Buffona.
76 (fr.) „niemal tej samej postury co człowiek naszego świata”.
77 Zob. przyp. 51.

Linn. Syst. Definition of a Man.
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Niektóre, jednakowoż, mamy - [i są one] pierwszorzędnej 
świetności. Wątpię, czy z wszystkich mów Demostenesa78 i Cy
cerona79, i jakiegokolwiek znakomitszego mówcy, jeżeli Europa 
wydała znakomitszego, można wydobyć jeden fragment lepszy 
niż mowa Logana80, wodza Mingo, którą wygłosił do ówczesnego 
gubernatora tego stanu, lorda Dunmore’a81.1 jako świadectwo 
ich talentów w tym względzie pozwalam sobie zaprezentować 
ją, wpierw przedstawiając wypadki konieczne dla jej zrozu
mienia. Wiosną 1774 roku dwóch Indian z plemienia Shawanee 
dopuściło się rabunku i morderstwa na mieszkańcu pogranicza 
Wirginii. Sąsiedni biali, zgodnie ze swym zwyczajem, przed
sięwzięli ukaranie tego gwałtu w doraźnym trybie. Płk. Cresap82, 
człowiek niesławny ze względu na wiele morderstw, jakich się 
dopuścił na tych wielce pokrzywdzonych ludziach, zebrał 
grupę i podążył w dół Kanhaway w pogoni za zemstą. Nieszczę
śliwie dostrzegli nadpływającą z przeciwnego brzegu łódź 
z kobietami i dziećmi, z jednym tylko mężczyzną, którzy byli 
nieuzbrojeni i nie podejrzewali wrogiego ataku ze strony bia
łych. Cresap i jego grupa skryli się na brzegu rzeki i w chwili, 
gdy łódź dotarła do brzegu, namierzyli swe cele i jednym ostrza
łem zabili wszystkich. Okazało się, że była to rodzina Logana, 
który od dawna wyróżniał się jako przyjaciel białych. Ta nie
godna odpłata sprowokowała jego zemstę. Przeto wyróżnił się 
on w wojnie, jaka nastąpiła. Jesienią tego samego roku u ujścia 
Great Kanhaway została stoczona decydująca bitwa pomiędzy 

78 Demostenes (384-322 p.n.e.) - grecki mówca i polityk, przywódca 
stronnictwa antymacedońskiego w Atenach.

79 Cyceron (Markus Tullius Cicero, 106-43 p.n.e.) - rzymski mówca, 
filozof i mąż stanu, konsul w 63 roku p.n.e.

80 James Logan (Tah-Gah-Ute, 1725-1780) - wódz plemienia Mingo. 
W 1774 roku jego rodzina została wymordowana przez grupę osadników, co 
dało początek krwawej wojnie pomiędzy Indianami a białymi osadnikami 
w Pensylwanii i na terytorium Ohio.

81 John Murray, 4. hrabia Dunmore (71730-1809) - gubernator Wirginii 
od 1771 roku. Po wybuchu wojny ratował się ucieczką na pokładzie brytyj
skiego okrętu wojennego, a w lipcu 1776 roku powrócił do Anglii.

82 Michael Cresap (1742-1775) - osadnik i żołnierz z Maryland.
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połączonymi siłami Shawanee, Mingo i Delaware, a oddziałem 
wirginijskiej milicji. Indianie zostali pokonani i wystąpili o po
kój. Logan jednakowoż uznał za uwłaczające być widzianym 
pomiędzy proszącymi o pokój. Lecz aby szczerość traktatu, od 
którego odciął się tak znakomity wódz, nie była podważana, 
wysłał on przez posłańca następującą mowę, nakazując jej 
dostarczenie do lorda Dunmore’a.

Wzywam któregokolwiek z białych, by rzeki, czy kiedykolwiek 
nawiedził on chatę Logana głodnym, a ten nie dał mu mięsa? Czy 
kiedykolwiek przyszedł zmarznięty i nagi, a ten go nie przyodział? 
W czasie ostatniej długiej i krwawej wojny Logan pozostał na miej
scu w swej chacie orędownikiem pokoju. Taka była moja miłość 
dla białych, że moi krajanie wskazywali, przejeżdżając, i mówili: 
„Logan jest przyjacielem białych ludzi”. Myślałem nawet, aby żyć 
pośród was, gdyby nie krzywdy jednego człowieka. Pułkownik 
Cresap ostatniej wiosny z zimną krwią, niesprowokowany, wymor
dował wszystkich krewnych Logana, nie oszczędzając nawet moich 
kobiet i dzieci. Ani jedna kropla mojej krwi nie płynie w żyłach 
żadnej żyjącej istoty. Wezwało mnie to do zemsty. Szukałem jej, 
zabiłem wielu, w pełni zaspokoiłem moją pomstę. Dla mego kraju, 
raduję się na pierwsze promienie pokoju. Lecz nie żywcie myśli, 
że radość moja wynika ze strachu. Logan nigdy nie czuł strachu. 
Nigdy nie ucieknie on, aby ratować swe życie. Któż miałby [bowiem] 
opłakiwać Logana? - Nikt.

Nim potępimy Indian tego kontynentu za niedostatki ducha, 
musimy zważyć, że nie wprowadzono jeszcze u nich pisma. 
Gdybyśmy mieli ich porównać w ich obecnym stanie z Euro
pejczykami na północ od Alp, [w czasie] kiedy rzymskie armie 
i sztuki po raz pierwszy przekroczyły te góry, porównanie 
byłoby nierówne. Ponieważ wówczas te obszary Europy były 
gęsto zaludnione, ponieważ zaludnienie powoduje rywaliza
cję i zwielokrotnia szansę postępu, a jedno ulepszenie rodzi 
kolejne. Jednak mogę spokojnie zapytać, jak wielu dobrych 
poetów, jak wielu zdolnych matematyków, jak wielu wielkich 
wynalazców w dziedzinie sztuk i nauk Europa na północ od 
Alp wówczas wydała? Dopiero po szesnastu wiekach mógł 



Spostrzeżenia dotyczące złóż... 85

zostać ukształtowany Newton83. Nie zamierzam przeczyć, że 
wśród ludzi istnieją różne odmiany (varieties), różniące się 
możliwościami zarówno fizycznymi, jak i umysłowymi. Sądzę, 
że [takie odmiany] są, tak jak ma to miejsce w rasach innych 
stworzeń (animais). Zamierzam jedynie podać w wątpliwość, 
czy masa i zdolności zwierząt zależą od strony Atlantyku, 
na której akurat rośnie ich pożywienie lub która dostarcza 
pierwiastków, z jakich są złożone? Czy natura zaciągnęła się 
jako stronnik któregoś z brzegów Atlantyku? Skłonny jestem 
przypuszczać, że więcej elokwencji aniżeli trzeźwego myśle
nia zostało zamanifestowane dla wsparcia tej teorii, że jest to 
jeden z tych przypadków, w których osąd został zwiedziony 
przez rozżarzone pióro. I jakkolwiek składam wszelki hołd 
i szacunek słynnemu zoologowi, który dodał i nadal dodaje tak 
wiele cennych rzeczy do skarbnicy nauki, muszę powątpiewać, 
czy w tym przypadku nie umiłował także fałszu, użyczając na 
chwilę nauce swej żywej wyobraźni i czarującego języka.

” Isaac Newton (1643-1727) - angielski fizyk i matematyk, najbardziej 
znany ze sformułowania prawa ciążenia.

M Guillame Thomas François de Raynal (1713-1796) - francuski pisarz 
i historyk, autor Histoire philosophique et politique du établissemens et du 
commerce de Européens dans les deux Indes, opublikowanej po raz pierwszy 
w czterech tomach w Amsterdamie w 1770 roku.

85 (fr.) „Należy być zaskoczonym (powiada on), że Ameryka nie wydała 
jak dotąd dobrego poety, zdolnego matematyka, utalentowanego człowieka 
w żadnej sztuce ani w żadnej nauce”.

86 G.T. F. de Raynal, Histoire philosophique et politique du établis
semens et du commerce de Européens dans les deux Indes, Gosse fils, La 
Haye 1774.

Do tego miejsca hrabia de Buffon doprowadził tę nową 
teorię mówiącą o skłonności natury do pomniejszania swych 
wytworów po tej stronie Atlantyku. Odniesienie jej do białych 
przybyłych z Europy pozostało Abbé Raynalowi84. „On doit etre 
étonné (powiada on) que l’Amerique n’ait pas encore produit 
un bon poète, un habile mathématicien, un homme de genie 
dans un seul art, ou une seule science”85 (7. Hist. Philos. P. 92. 
Ed. Maestricht. 1774)86. „Ameryka nie wydała jak dotąd ani 
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jednego dobrego poety”. Kiedyjuż przyjdzie nam istniećjako 
lud tak długo, jak Grekom nim wydali Homera87, Rzymianom 
Wergiliusza88, Francuzom Racine’a89 i Woltera, Anglikom 
Shakespeare’a90 i Miltona91, jeśli zarzut ten byłby wciąż praw
dziwy, dociekać będziemy, jakie to niesprzyjające przyczyny 
powodują, że inne kraje Europy i zakątki ziemi nie zapisały 
żadnego imienia na liście poetów*. Lecz Ameryka nie wydała 
także „jednego zdolnego matematyka, jednego utalentowanego 
człowieka w żadnej sztuce ani w żadnej nauce”. W [dziedzinie 
sztuki wojennej] daliśmy [światu] Washingtona, którego pa
mięć będzie czczona tak długo, jak tylko wolność mieć będzie 
wielbicieli. Którego imię zatriumfuje nad czasem, a w przy
szłych wiekach zajmie należne mu miejsce pośród najbardziej 
wysławianych zacnych tego świata, kiedyjuż zapomniana 
zostanie ta żałosna filozofia, umieszczająca go pośród zwyrod

87 Homer (działał w VIII bądź IX wieku p.n.e.) - grecki poeta, przypusz
czalny autor Iliady i Odysei.

88 Wergiliusz (70-19 p.n.e.) - rzymski poeta, uważany przez współ
czesnych za najwybitniejszego, znany przede wszystkim jako autor Eneidy.

89 Jean-Baptiste Racine (1639-1699) - francuski dramaturg, autor między 
innymi Andromachy (1667), Bereniki (1670) i Fedry (1677).

90 William Shakespeare (1564-1616) - angielski dramaturg i poeta, 
uważany za najwybitniejszego dramaturga wszechczasów. Autor licznych 
sztuk, z których najbardziej znane to Romeo i Julia (1595), Hamlet (1600) 
i Makbet (1606).

91 John Milton (1608-1674) - angielski poeta, pamflecista i historyk, 
uważany za najwybitniejszego angielskiego twórcę po Shakespearze, autor 
między innymi Raju utraconego (1667).

Czy świat wydał jak dotąd więcej niż dwóch poetów uznanych przez 
wszystkie narody? Anglik czyta z rozkosząjedynie Miltona, Włoch - Tassa, 
Francuz - Henriadę, Portugalczyk - Camouensa, podczas gdy Homer i Wer
giliusz stanowili zachwyt każdego wieku i każdego narodu. Czytani są oni 
z entuzjazmem w oryginale przez tych, którzy potrafią czytać oryginały, 
a w tłumaczeniu przez tych, którzy tego nie potrafią.

(Przyp, tłum.) Torquato Tasso (1544-1595) - najwybitniejszy poeta włoski 
późnego renesansu, autor między innymi eposu rycerskiego Jerozolima 
wyzwolona (1581).

Henriada - poemat Woltera.
Luís Vaz de Camóes (1524/25-1580) - najwybitniejszy poeta portugalski, 

znany przede wszystkim jako autor poematu Luzjady (1572).
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nień natury. W fizyce wydaliśmy Franklina92 93, od którego nikt 
w obecnych czasach nie dokonał ważniejszych odkryć ani też 
bardziej nie wzbogacił filozofii lub fenomenów natury o więcej 
przemyślnych rozwiązań. Przypuszczamy, że pan Rittenhouse” 
nie ustępuje żadnemu z żyjących astronomów, że pod wzglę
dem talentu musi być pierwszy, jako że jest samoukiem. Jako 
artysta dał tak wielki dowód talentu mechanicznego, jakiego 
świat nigdy nie wydał. Prawda, nie stworzył on świata, lecz 
przez naśladownictwo zbliżył się do jego Stwórcy bardziej 
aniżeli jakikolwiek człowiek, jaki żył od czasu stworzenia aż 
do dziś*. Podobnie jak w filozofii i wojnie, tak w rządzie, w re
toryce, w malarstwie, w sztuce plastycznej możemy ukazać, 
że Ameryka, choćjest ledwie dzieckiem wczoraj [urodzonym], 
dała już obiecujące dowody [nie tylko] talentu, [ale] także 
bardziej szlachetnych cech, które pobudzają najlepsze uczucia 
w człowieku, wzywają go do działania, które dają podstawę 
jego wolności i prowadzą go do szczęścia, jak i bardziej przy
ziemnych cech, które służąjedynie zabawie. Mniemamy zatem, 

92 Benjamin Franklin (1706-1790) - amerykański wydawca, wynalazca 
i dyplomata, jeden z najważniejszych ojców założycieli Stanów Zjedno
czonych, sygnatariusz Deklaracji niepodległości i uczestnik Konwencji 
konstytucyjnej. Jako badacz przeprowadzał między innymi eksperymenty 
związane z elektrycznością.

93 David Rittenhouse (1732-1796) - amerykański astronom, mate
matyk i wynalazca. Jako pierwszy obserwował atmosferę Wenus, twórca 
przyrządów matematycznych; uważa się, że zbudował pierwszy teleskop 
w Stanach Zjednoczonych.

Liczne są sposoby utrzymywania prawdy poza widokiem. Model sy
stemu planetarnego pana Rittenhouse’a nosi plagiatorską nazwę Orrery’ego, 
a kwadrant wynaleziony przez Godfreya, także Amerykanina, nazywany 
jest kwadrantem Hadleya.

(Przyp, tłum.) Orrery’ego - od nazwiska Charlesa Boyle’a, 4. hrabiego 
Orrery. Patronował on Georgeowi Grahamowi, który miał go sporządzić.

Thomas Godfrey (1704-1749) - urodzony w Wielkiej Brytanii amery
kański rzemieślnik, wynalazca i matematyk, zakończył prace nad kwadran
tem w 1730 roku. James Hadley (1682-1744), wiceprezydent Towarzystwa 
Królewskiego w Londynie, zbudował podobne urządzenie, kwestionując 
pierwszeństwo Godfreya, który bezskutecznie starał się o uznanie go za 
wynalazcę kwadrantu.
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że zarzut ten jest tak samo niesłuszny, jak nieżyczliwy i że do 
talentów, które przyozdabiają obecne czasy, Ameryka wnosi 
swój pełen wkład. Dla porównania jej z tymi krajami, gdzie 
duch jest najbardziej wyrafinowany, gdzie są najdoskonalsze 
wzorce dla sztuki i konstrukcje dla osiągnięć nauki, jak Francja 
i Anglia na przykład, przedstawmy następujące liczby. Stany 
Zjednoczone liczą 3 min mieszkańców, Francja 20 min, a Wy
spy Brytyjskie 10 min. My wydaliśmy Washingtona, Franklina 
i Rittenhouse’a. Francja winna więc mieć pół tuzina w każdej 
z tych dziedzin, a Wielka Brytania połowę tej liczby, równie 
znaczących. Może być prawdą, że Francja istotnie [tyle] ma. 
Dopiero ją poznajemy, a nasze obeznanie jak dotąd daje nam 
wysokie wyobrażenia o talentach jej mieszkańców. Byłoby 
krzywdzącym dla zbyt wielu z nich wymienić akurat Woltera, 
Buffona, konstelację encyklopedystów94, samego Abbe Raynala 
etc. Mamy zatem podstawę sądzić, że może ona dostarczyć 
swej pełnej kwoty ducha (quota of genius). Ze względu na to, 
że obecna wojna na tak długo odcięła wszelką komunikację 
z Wielką Brytanią, nie jesteśmy w stanie uczciwie ocenić stanu 
nauki w tym kraju. Sposób, wjaki prowadzi wojnę, jest jedyną 
próbką znajdującą się przed naszymi oczyma, a nie wydaje się 
ów sposób być prawowitym potomstwem ani nauki, ani cywi
lizacji. Słońce jej chwały szybko skrywa się za horyzontem. Jej 
filozofia przekroczyła Kanał [La Manche], jej wolność Atlantyk, 
a ona sama zdaje się posuwać w stronę tego okropnego rozkła
du, którego skutków nie sposób w szczegółach przewidzieć’.

,4 Chodzi o współpracowników Wielkiej encyklopedii francuskiej (1751- 
-1780), uważanej za największe przedsięwzięcie naukowe i kulturalne epoki 
oświecenia. Byli wśród nich między innymi Denis Diderot i Jean le Rond 
d’Alembert.

W późniejszym wydaniujjracy Abbe Raynala wycofał on swą krytykę 
pod adresem tej części Nowego Świata zamieszkiwanej przez Federo-Amery
kanów, lecz nadal utrzymałją w odniesieniu do innych obszarów. Ameryka 
Północna zawsze była bardziej dostępna obcym niż Południowa. Jeśli więc 
mylił się on w stosunku do pierwszej, może być tak również odnośnie do 
ostatniej. Płomyki, które dosięgają nas z Ameryki Południowej, pozwalają 
nam jedynie dostrzec, że jej mieszkańcy trzymani są pod złączonym ciężarem
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Przedstawiwszy szkic naszych minerałów, roślin oraz zwierząt 
i będąc przywiedzionym butną teorią do uczynienia porównania 
tych ostatnich z ich odpowiednikami z Europy oraz rozciągnięcia 
go na człowieka Ameryki tak rdzennego, jak emigranta, przejdę 
do pozostałych punktów objętych tym zapytaniem.

Od dziewięćdziesięciu do stu spośród naszych ptaków zo
stało opisanych przez Catesby’ego. Jego rysunki są lepsze 
w zakresie formy i pozy aniżeli ubarwienia, które jest ogólnie 
zbyt jaskrawe. Są one następujące:

niewolnictwa, przesądów i niewiedzy. Gdy kiedyś będą w stanie uwolnić się 
od tego ciężaru i ukazać siebie reszcie świata, prawdopodobnie pokażą, że są 
tacy sami jak reszta świata. Nie mamy jak dotąd wystarczających dowodów 
na to, że więcej jest jezior i mgieł w Ameryce Południowej aniżeli na innych 
obszarach ziemi. Tak samo niewiele wiemy, jakie byłoby ich oddziaływanie 
na umysł człowieka. Kraina ta odwiedzana była głównie, prawie wyłącznie, 
przez Hiszpanów i Portugalczyków. Ci zaś, przybywając z kraju Starego 
Świata niezwykle suchego w ziemi i klimacie, odnosili wrażenie, że więcej 
było jezior i mgieł w Ameryce Południowej niż w Europie. Mieszkaniec 
Irlandii, Szwecji lub Finlandii wyrobiłby sobie przeciwny pogląd. Jeśliby 
więc Ameryka Południowa została odkryta i zasiedlona przez lud z bar
dziej bagnistego kraju, byłaby zapewne przedstawiana jako bardziej sucha 
aniżeli Stary Świat. Cierpliwe poszukiwanie faktów i ostrożne ich łączenie 
oraz porównywanie jest harówką, której człowiek pragnący zdobyć pewną 
wiedzę jest poddany przez swego Stwórcę.



Ptaki Wirginii

Opis Linneusza Opis Catesby’ego Popularna nazwa
Ptaki 

Buffona’5
Lanius tyrannus Muscícapa corona 1,5596 tyran północny 8,398

rubra (tyrant, field martin)
Vulturaura Buteo specie 1.6 sępnik różowogłowy 1,246

Gallo-pavonis (turkey buzzard)
Falco leucocephalus Aquila capite albo 1.1 bielik amerykański (bald eagle) 1,138
Falco sparverius Accipiter minor 1.5 pustułka amerykańska 

(little hawk, sparrow hawk)
Falco columbarius Accipiter palumbarius 1.3 drzemlik (pigeon hawk) 1,338
Falco furcatus Accipiter cauda 

furcatá
1.4 jaskólak (forked tail hawk) 1,286,312

Accipiter piscatorius 1.2
Strix asió Noctua aurita minor 1,7 syczoń krzykliwy (little owl) 1,141
Psittacus Caroliniensis Psittacus Caroliniensis 1,11 papuga karolińska

(parrot of Caroline, perrouquet)
11,383,
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95 Odwołanie do odpowiednich tomów i stron, na których opisywane są wymieniane gatunki w cytowanej wcześniej 
pracy hrabiego de Buffona.

96 Liczby oznaczają odpowiednio tom i stronę, na której opisywane są ptaki w pracy cytowanego autora. Por. przyp. 68.
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Ptaki Wirginii

Opis Linneusza Opis Catesby’ego Popularna nazwa
Ptaki 

Buffona

Corvus cristatus Pica glandaria, 
cærulea, cristata

1,15 modrosójka błękitna (bluejay) 5,164

Oriolus Baltimore Icterus ex aureo 1,48 kacyk północny 5,318
nigroque varius (baltimore bird)

Oriolus spurius icterus minor 1,49 kacyk kasztanowaty 
(bastard baltimore)

5,321

Gracula quiscula Monedula purpurea 1,12 wilgowron mniejszy
(purple jackdaw, crow blockbird)

5,134

Cuculus Americanus Cuculus Caroliniensis 1,9 kukawik żółtodzioby 
(Carolina cuckow)

12,62

Picus principalis Picus maximus rostro 1,16 dzięcioł wielkodzioby 13,69
albo (white bill woodpecker)

Picus pileatus Picus niger maximus, 1,17 dzięcioł smugoszyi 13,72
capite rubro (larger red-crested woodpecker)

Picus erythrocephalus Picus capite toto 1,20 dzięciur krasnogłowy 13,83
rubero (red-headed woodpecker)

Picus auratus Picus major alis aurelis 1,18 dzięcioł różowoszyi
(gold winged woodpecker, yucker)

13,59
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Ptaki Wirginii

Opis Linneusza Opis Catesby’ego Popularna nazwa
Ptaki 

Buffona

Picus Carolinus Picus ventre rubro 1,19 dzięciur czerwonobrzuchy 
(red bellied woodpecker)

13,105

Picus pubescens Picus varius minimus 1,21 dzięcioł kosmaty (smallest spotted 
woodpecker)

13,113

Picus villosus Picus medius 1,19 dzięcioł włochaty (hairy 13,111
quasi-villosus woodpecker, speck, woodpec.)

Picus varius Picus varius minor 1,21 oskomik czerwonogardły 13,115
ventre lúteo (yellow bellied woodpecker)

Sitta Europaea { Sitta capite nigro 1,22 kowalik (nuthatch) 10,213
Sitta capite fusco 1,22 (small nuthatch) 10,214

Alcedo alcyon Ispida 1,69 rybaczek popielaty (kingfisher) 13,310
Certhia pinus Parus Americanus 

lutescens
1,61 lasówka sosnowa (pinecreeper) 9,433

Trochilus colubris Mellivora a vis 1,65 koliberek rubinobrody 11,16
Caroliniensis (humming bird)

Anas Canadensis Anser Canadensis 1,92 bernikla kanadyjska (wild goose) 17,122
Anas bucephala Anas minor purpureo 

capite
1,95 gągołek (buffel’s head duck) 17,356
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Ptaki Wirginii

Opis Linneusza Opis Catesby’ego Popularna nazwa
Ptaki 

Buffona

Anas rustica Anas minor ex albo 
& fusco vario

1,98 (little brown duck) 17,413

Anas discors Querquedula 
Americana variegata

1,100 cyranka (white face teal) 17,403

Anas discors. B Querquedula 1,99 cyranka modroskrzydla 17,405
Americana fusca (blue wing teal)

Anassponsa Anas Americanus 1,97 (summer duck) 17,351
cristatus elegans 
Anas Americanus lato 1,96 plaskonos czarnolicy 17,275
rostro (blue wing shoveler)

Mergus cucullatus Anas cristatus 1,94 kapturnik (round crested duck) 15,437
Colymbus podiceps Prodicipes minor 1.91 perkoz grubodzioby (pied bill 15,383

rostro vario dopchick)

Ardea Herodias Ardea cristata maxima 3,10 czapla modra (largest crested 14,113
Americana heron)

Ardea violácea Ardea stellaris cristata 1,79 ślepowron żółtoczelny (crested 14,134
Americana bittern)

Ardea caerulea Ardea caerulea 1,76 czapla śniada (blue heron, crane) 14,131
co
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Ptaki Wirginii

Opis Linneusza Opis Catesby’ego Popularna nazwa
Ptaki 

Buffona
Ardea virescens Ardea stellaris minima 1,80 czapla zielona (small bittern) 14,142
Ardea ¡equinoctialis Ardea alba minor 1,77 czapla śnieżna (little white heron) 14,136

Caroliniensis 
Ardea stellaris 1,78 bąk amerykański (brown bittern, 14,175
Americana indian hen)

Tantalus loculator Pelicanus Americanus 1,81 dławigad amerykański (wood 
pelican)

13,403

Tantalus alber Numenius albus 1,82 ibis biały (white curlew) 15,62
Tantalus fuscus Numenius fuscus 1,83 (brown curlew) 15,64
Charadarius vociferus Pluvialis vociferus 1,71 sieweczka krzykliwa (chattering 

plover, kildee)
15,151

Haematopus ostralegus Haematopus 1,85 ostrygojad (oyster catcher) 15,185
Rallus Virginianus Gallínula Americana 1,70 wodnik błotny (soree, ral-bird) 15,256
Meleagris Gallopavo Gallopavo Sylvestris xliv, indyk (wild turkey) 3,187,229
Tetrao Virginianus Perdix Sylvestris 3,12 przepiór wirginijski (American 4,237

Virginiana partridge, American quail)
Urogallus minor lub 
rodzaj Lagopus

3,1 (pheasant, mountain partridge) 3,409
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Ptaki Wirginii

Opis Linneusza Opis Catesby’ego Popularna nazwa
Ptaki 

Buffona
Columba passerina Turtur minimus 1,26 gołąbek malutki (ground dove) 4,404

Columba migratoria
guttatus
Palumbus migratorius 1,23 gołąb wędrowny (pigeon of 4,351

Columba Caroliniensis Turtur Caroliniensis 1,24

passage, wild pigeon) 
turkawka (turtle, turtle dove) 4,401

Alauda alpestris Alauda gutture flavo 1,32 skowronek (lark, sky lark) 9,79
Alauda magna Alauda magna 1,33 wojak obrożny (field lark, large 6,59

Sturnus nigeralis 1-13
lark)
epoletnik krasnoskrzydły (red 5,293

Turdus migratorius
superne rubentibus 
Turdus pilaris 1,29

winged starling, marsh blackbird) 
drozd wędrowny (fieldfare of i 5,426

Turdus rufus
migratorius 
Turdus ruffus 1,28

Carolina, robin redbreast) 
przedrzeźniacz rudy

I 9,257
5,449

Turdus polyglottos Turdus minor cinereo 1,27

(fox coloured thrush, thrush) 
przedrzeźniacz północny 5,451

albus non maculatus 
Turdus minimus 1,31

(mocking bird) 
drozdek szarolicy (little thrush) 5,400

Ampelis garrulous. I¡ Garrulus Caroliniensis 1,46 jemiołuszka (chatterer) 6,162

Ul
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Ptaki Wirginii

Opis Linneusza Opis Catesby’ego Popularna nazwa
Ptaki 

Buffona
Loxia Cardinalis Coccothraustes rubra 1,38 kardynał szkarłatny

(red bird, Virginia nightingale)
6,185

Loxia Caerulea Coccothraustes 
caerulea

1,39 łuszczyk błękitny (blue gross beak) 8,125

Emberiza hyemalis Passer nivalis 1,36 junko (snow bird) 8,47
Emberiza Oryzivora Hortulanus 

Caroliniensis
1,14 ryżojad (rice bird) 8,49

Emberiza ciris Fringilla tricolor 1,44 łuszczyk wielobarwny 
(painted finch)

7,247

Tanagra cyanea Linaria ceerulea 1,45 łuszczyk indygowy (blue linnet) 7,122
Passerculus 1,35 bagiennik (little sparrow) 7,120
Passer fuscus 1,34 wróbel (cowpen bird) 7,196

Fringilla Passer niger oculis 1,34 pipil rudoboczny (towhe bird) 7,201
erythroph thalma rubris
Fringilla tristis Carduelis Americanus 1,43 czyż złotawy (American goldfinch, 

lettuce bird)
7,297

Fringilla purpurea 1,41 dziwuszka purpurowa (purple 
finch)

8,129
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Ptaki Wirginii

Opis Linneusza Opis Catesby’ego Popularna nazwa
Ptaki 

Buffona

Muscícapa crinita Muscícapa cristata 1,52 muchołap czubaty (crested 8,379
ventre lúteo flycatcher)

Muscícapa rubra Muscícapa rubra 1,56 piranga pąsowa (summer red bird) 8,410
Muscícapa ruticilla Ruticilla Americana 1,67 lasówka szkarłatna (red start) i 8,349

t 9,259

Muscícapa Muscícapa vértice 1,66 drozd amerykański (cat bird) 8,372
Caroliniensis nigro

Muscícapa nigrescens 1,53 empidonka czarnogłowa 
(black-cap flycatcher)

8,341

Muscícapa fusca 1,54 (little brown flycatcher) 8,344
Muscícapa oculis 
rubris

1,34 red-eyed flycatcher 8,337

Motaciłla Sialis Rubicula Americana 
cterulea

1,47 błękitnik rudogardly (blue bird) 9,308

Motaciłła regulus Regulus cristatus 3,13 mysikrólik zwyczajny (wren) 10,58
Motaciłla trochilus. £. Oenanthe Americana 

pectore lúteo
1,50 piecuszek (yellow-breasted chat) 6,96

o
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Ptaki Wirginii

Opis Linneusza Opis Catesby’ego Popularna nazwa
Ptaki 

Buffona
Parus tricolor Parus cristatus 1,57 sikora dwubarwna 

(crested titmouse)
10,181

Parus Americanus Parus fringillaris 1,64 lasówka obrożna (finch creeper) 9,442
Parus Virginianus Parus uropygeo luteo 1,58 lasówka pstra (yellow rump) 10,184

Parus cucullo nigro 1,60 (hooded titmouse)
Parus Americanus 1,62 lasówka szarogrzbieta 10,183
gutture luteo (yellow-throated creeper)
Parus Caroliniensis 1,63 sikora karolińska (yellow titmouse) 9,431

Hirundo Pelasgia Hirundo cauda 
aculeate Americana

3,8 (American swallow) 12,478

Hirundo purpurea Hirundo purpurea 1,51 jaskółczak modry (purple martin, 
house martin)

12,445

Caprimulgus 
Europæus a

Caprimulgus 1,8 lelek (goatsucker, great bat) 12,243

Caprimulgus Caprimulgus minor 3,16 lelek krzykliwy (white-poor will) 12,246
Europæus R Americanus
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Poza nimi mamy97 *:

97 Nie wszystkie podane przez Thomasa Jeffersona ptaki udało się 
zidentyfikować. Dotyczy to następujących: black head, ballcoot, mow-bird,
blue peter, yellow-legged snipe oraz small plover.

wronę (Corvus cornix) 
żurawia (Ardea canadensis) 
dymówkę (Hirundo rustica) 
brzegówkę (Hirundo riparia) 
orła szarego
mniejszego sępnika z opierzo
ną głową
największą sowę lub nocnego 
jastrzębia
jastrzębia, który karmi w locie 
kruka
pelikana z Missisipi, któ
rego torba połączona jest 
z dziobem
łabędzia 

nura 
kormorana 
kaczkę i [kaczkę] krzyżówkę 
dziką kaczkę
kazarkę lub głowienkę 
rożeńca
perkoza
płaskonosa
perkoza grubodziobego 
tracza
lasówkę nadwodną
siewkę
bekasa
czerwonego ptaka, z czarną 
głową, skrzydłami i ogonem

I bez wątpienia wiele innych, które nie zostały jak dotąd 
opisane i sklasyfikowane.

Do tego katalogu naszych rodzimych zwierząt dodam krót
kie sprawozdanie o anomalii natury występującej niekiedy 
w rasie Murzynów przywożonych z Afryki, którzy, choć sami 
czarni, mają w rzadkich przypadkach białe dzieci, nazywane 
albinosami. Sam znałem cztery takie, a posiadam wiarygodne 
relacje o trzech innych. Warunki, zgodne u wszystkich jedno
stek, są takie. Są trupioblado biali, nietknięci czerwienią, bez 
żadnych kolorowych plam ani blizn; ich włosy tego samego 
rodzaju bieli, krótkie, grube i kręcone, tak jak u Murzyna. 
Wszyscy oni są dobrze ukształtowani, silni, zdrowi, z dosko
nałymi zmysłami, z wyjątkiem wzroku, i zrodzeni z rodziców, 
którzy nie mieli żadnej domieszki białej krwi. Trzy spośród 
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tych albinosów były siostrami, mającymi dwie inne rodzone 
siostry, które były czarne. Najmłodsza z trojga została zabita 
przez piorun w wieku 12 lat. Najstarsza umarła w wieku 27 lat 
przy porodzie drugiego dziecka. Średnia żyje w zdrowiu i ma 
potomstwo, tak jak miała najstarsza, z czarnym mężczy
zną, które to potomstwo było czarne. Są oni nadzwyczajnie 
przenikliwi, bystrzy w percepcji i odpowiedzi. Ich oczy znaj
dują się w ciągłej drżącej oscylacji, są bardzo słabe i bardzo 
wrażliwe na słońce, lecz nocą widzą oni lepiej aniżeli my. 
Są oni własnością płk. Skipwitha98 z Cumberland. Czwartym 
jest Murzynka, której rodzice przybyli z Gwinei i mieli troje 
innych dzieci ich własnego koloru. [Murzynka] pokrytajest 
piegami, jej wzrok [jest] tak słaby, że latem zmuszona jest 
nosić czepek, ale nocąjest lepiej niż za dnia. Miała albinoskie 
dziecko z czarnym mężczyzną. Zmarło ono w wieku kilku 
tygodni. Te [Murzynki] były własnością płk. Cartera" z Albe- 
marle. Szóstym przypadkiem jest kobieta będąca własnością 
pana Butlera, blisko Peterborough. Jest ona tęga i krzepka, 
ma potomstwo z czarnym mężczyzną - czarną jak węgiel 
córkę. Nie jestem poinformowany co do jej wzroku. Siódmym 
przypadkiem jest mężczyzna należący do pana Lee* 100 z Cum
berland. Jego oczy są drżące i słabe. Jest wysoki i obecnie 
posunięty [już] w latach. Jest onjedynym mężczyzną spośród 
albinosów, o których mam informacje. Jakakolwiek byłaby 
przyczyna tej choroby skóry lub jej koloru, która powoduje 
tę zmianę, zdaje się ona przydarzać częściej żeńskiej aniżeli 
męskiej płci. Do tych dodać mogę wspomnienie Murzyna, 
o którym sam wiem, że urodził się jako czarny i z czarnych 
rodziców, na którego brodzie, kiedy był chłopcem, pojawiła 
się biała plama. Powiększała się ona nieprzerwanie, aż stał 

” Henry Skipwith (1751-1815) - plantator z Wirginii, uczestnik wojny 
o niepodległość.

” Prawdopodobnie Edward Hill Carter (1731-1792) - plantator i żoł
nierz z Wirginii.

100 Prawdopodobnie chodzi o Charlesa Lee (1706-1799) lub jego syna 
Charlesa Lee Jr. (1752-1820) - plantatorów z Wirginii.
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się on mężczyzną. Do tego czasu rozciągnęła się ona na jego 
brodzie, wargach, jednym policzku, podbródku i szyi po tej 
stronie. Jest ona koloru albinoskiego białego, bez żadnej 
domieszki czerwonego i od kilku lat pozostaje niezmienna. 
Jest on krzepki i zdrowy, a zmianie koloru nie towarzyszyła 
żadna odczuwalna choroba, czy to powszechnie występująca, 
czy też miejscowa.

Nie istnieje nic na kształt pełnego opisu lub zbioru naszych 
ryb i owadów. U Catesby’ego opisanych jest więcej spośród 
nich aniżeli wjakiejkolwiek innej pracy. Wiele wspólnych dla 
tego i tamtego kraju można również znaleźć w Jamaice sir 
Hansa Sloane’a101. Pszczoła miodna nie jest rodzima dla naszego 
kontynentu. Marcgrave102 wprawdzie wspomina o gatunku 
pszczoły miodnej w Brazylii. Lecz ta nie ma żądła i jest zatem 
inna aniżeli ta, którą mamy, a która doskonale przypomina tę 
z Europy. Indianie dzielą z nami tradycję, wedle której została 
ona przywieziona z Europy, lecz kiedy i przez kogo, nie wiemy. 
Pszczoły rozprzestrzeniły się w głąb kraju nieco przed białymi 
osadnikami. Indianie nazywali je więc muchami białego czło
wieka i postrzegali ich zbliżanie się jako zwiastun nadejścia 
osadnictwa białych. Nasuwa się tu pytanie, jak dalece w kie
runku północnym znajdowano te owady? Że są one nieznane 
w Laponii, wnioskuję z informacji Sheffera103, iż Lapończycy 
jedzą korę sosny przygotowywaną w szczególny sposób zamiast 

101 Hans Sloane (1660-1753) - brytyjski lekarz i naturalista, jego ko
lekcja książek, manuskryptów i okazów stworzyła podstawy British Muse- 
um. Thomas Jefferson odnosi się do książki Sloane'a pt. Natura/ History of 
Jamaica, opublikowanej w dwóch tomach w latach 1707 i 1725, która była 
rezultatem jego piętnastomiesięcznej podróży na Jamajkę i inne wyspy 
Morza Karaibskiego.

102 Georg Marggraf (1610-1644) - niemiecki naturalista i astronom, 
współautor pracy Historia Naturalis Brasilis, ośmiotomowego dzieła trak
tującego o botanice i zoologii Brazylii, opublikowanego w 1648 roku.

103 Johannes Sheffer (1621-1679) - niemiecki prawnik, autor pracy 
Lapland, opublikowanej we Frankfurcie nad Menem w 1673 roku, przetłu
maczonej na język angielski i wydanej w Oxfordzie w 1674 roku pt. A History 
of Lapland.
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rzeczy słodzonych cukrem. „Hoc comedunt pro rebus saccharo 
conditits”1(M [Scheff. Lapp. C. 18]104 105. Z pewnością, jeśliby mieli 
miód, byłby to lepszy zamiennik cukru aniżeli jakiekolwiek 
przygotowanie sosnowej kory. Kaim powiada nam, że pszczoła 
miodna nie jest w stanie przeżyć zimy w Kanadzie [i. 126]106. 
Dają więc oni dodatkowe dowody na niezwykły fakt, po raz 
pierwszy zaobserwowany przez hrabiego de Buffona, który 
rzucił tak wielki snop światła na pole historii naturalnej, gdy 
powiedział, że żadne zwierzęta nie są znajdowane na obu 
kontynentach poza tymi zdolnymi znieść chłód tych regionów, 
które odwiedzają.

104 (łac.) .Jedzą to zamiast rzeczy zrobionych z cukru”.
105 J. Shefferus, A History of Lapland, Oxford 1674, r. 18.

P. Kaim, Travels into North America, vol. 1, London 1700, s. 126.



Zapytanie VII
Uwagi o wszystkim, co może wspomóc 

postęp ludzkiej wiedzy

W zakresie tego zapytania nie uważam ani za niestosowne, 
ani niedopuszczalne dostarczyć pewnych danych w celu oce
ny klimatu Wirginii. Jako że dzienniki obserwacji w zakresie 
ilości deszczu [i] poziomu ciepła są długie, zagmatwane oraz 
nazbyt szczegółowe, aby dać ogólne i wyraźne wyobrażenia, 
poczyniłem obserwacje przez okres pięciu lat tj. od 1772 do 
1777 [roku], w Williamsburgu i jego sąsiedztwie. Sprowadzi
łem swoje pomiary do średniej dla każdego miesiąca w roku 
i umieściłem te średnie w tabeli, dodając pewien analityczny 
przegląd wiatrów w trakcie tego samego okresu.

Deszcze z każdego miesiąca (jak ze stycznia na przykład) 
przez cały ten okres zostały oddzielnie zsumowane i wyciąg
nięto z nich średnią. Najchłodniejsze i najcieplejsze chwile 
tego samego dnia każdego roku w [badanym] okresie zostały 
oddzielnie zsumowane i wyciągnięto średnią największego 
chłodu oraz największego ciepła tego dnia. Ze średniej każ
dego dnia w miesiącu wyciągnięta została ogólna średnia dla 
całego miesiąca. Dwa lub trzy razy każdego dnia obserwo
wana była strona, z której zawiewał wiatr. Obserwacje te, ze 
stycznia na przykład, przez cały ten okres urosły do 337. W 73 
z nich wiatr wiał z północy, w 47 z północnego wschodu etc. 
Tak więc łatwo będzie dostrzec, w jakiej proporcji przeważa 
zwykle w każdym miesiącu poszczególny wiatr lub też, biorąc 
cały rok, jako że wszystkich obserwacji przez cały ten okres 
było 3698, zostanie dostrzeżone, że 611 z nich wiało z północy, 
558 z północnego wschodu etc.
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Choć na podstawie tabeli wydaje się, że mamy średnio 
47 cali deszczu rocznie, to znaczy sporo więcej, niż zazwyczaj 
pada w Europie, to na podstawie informacji, które zebrałem, 
podejrzewam, że mamy tutaj proporcjonalnie znacznie wię
cej słońca aniżeli tam. Być może okaże się, że w środkowych 
obszarach Europy jest po dwakroć więcej pochmurnych dni 
aniżeli w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Wspominam środ
kowe obszary Europy, jako że moje informacje nie obejmują 
jej północnych bądź południowych obszarów.
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Opady 

deszczu 
etc. 

w calach

Najmniejsza i największa 
dzienna temperatura 
według termometru 

Fahrenheita

Wiatry

N NE E SE S SW W NW Razem

styczeń 3,192 38% 44 73 47 32 10 11 78 40 46 337

luty 2,049 41 47% 61 52 24 11 4 63 30 31 276

marzec 3,95 48 54% 49 44 38 28 14 83 29 33 318

kwiecień 3,68 56 62% 35 44 54 19 9 58 18 20 257

maj 2,871 63 70% 27 36 62 23 7 74 32 20 281

czerwiec 3,751 71% 78% 22 34 43 24 13 81 25 25 267

lipiec 4,497 77 82% 41 44 75 15 7 95 32 19 328

sierpień 9,153 76% 81 43 52 40 30 9 103 27 30 334

wrzesień 4,761 69% 74% 70 60 51 18 10 81 18 37 345

październik 3,633 61% 66% 52 77 64 15 6 56 23 34 327

listopad 2,617 47% 53% 74 21 20 14 9 63 35 58 294

grudzień 2,877 43 48% 64 37 18 16 10 91 42 56 334

Razem 47,038 8.00 [godz.] |16.00 [godz.J 611 548 521 223 109 926 351 409 3698
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W rozległym kraju będzie oczywiście można się spodzie
wać, że klimat nie jest taki sam we wszystkichjego częściach. 
Zadziwiające jest to, [iż] w miarę jak posuwamy się wzdłuż 
tego samego równoleżnika szerokości geograficznej w kierun
ku zachodnim, [można zauważyć, że] klimat staje się chłod
niejszy w taki sam sposób, jak wówczas, gdy posuwamy się 
w kierunku północnym. Jest tak do czasu, aż osiągniesz szczyt 
Alleghenów, który jest najwyższym punktem lądu pomiędzy 
oceanem a Missisipi. Stamtąd [wzdłuż] tej samej szerokości 
do Missisipi zmiana [klimatu] odwraca się i jeśli możemy da
wać wiarę podróżnikom, staje się [on] cieplejszy aniżeli na 
tej samej szerokości nad brzegiem morza. Ich świadectwo 
potwierdza [obecność] roślin oraz zwierząt, które występują 
i rozmnażają się tam naturalnie, podczas gdy nie jest tak na 
naszym wybrzeżu. Tak więc surmia rośnie swobodnie nad 
Missisipi aż na 37° szerokości geograficznej, a trzciny aż na 
38°. Papugi [żyją, a] nawet zimują nad Sioto na 39° szerokości 
geograficznej. Latem 1779 roku, kiedy termometr wskazywał 
90° na Monticello, a 96° w Williamsburgu, w Kaskaskii było 
110°. Być może góra, która wznosi się nad tą miejscowością 
od północnej strony, odbijając [promienie słoneczne], przyczy
niła się nieco do powstania tego ciepła. Różnica temperatury 
powietrza nad morskim wybrzeżem lub w zatoce Chesapeak 
oraz na Alleghenach nie została ustalona. Lecz współczesne 
obserwacje prowadzone w Williamsburgu lub wjego sąsiedz
twie oraz na [wzgórzu] Monticello, które znajduje się w naj
bardziej na wschód wysuniętym paśmie górskim, nazywanym 
South West, w miejscu, w którym jest ono przecinane przez 
Rivannę, dostarczyły danych, na podstawie których można 
do pewnego stopnia oszacować tę różnicę. Rezultaty tych 
obserwacji wskazują, że różnica pomiędzy Williamsburgiem 
a najbliższymi górami, o położeniu już wcześniej wspomnia
nym, wynosi średnio 6%° termometru Fahrenheita. Pewna tole
rancja jednakowoż musi być poczyniona ze względu na różnicę 
szerokości geograficznej pomiędzy tymi dwoma miejscami, to 
drugie znajduje się na szerokości 38°8’17”, to znaczy 52’22” na 
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północ od pierwszego. Na podstawie współczesnych pięcio-, 
sześciotygodniowych obserwacji średnia i niemal niezmienna 
różnica pomiędzy wysokością słupa rtęci w barometrze w tych 
dwóch miejscach wynosiła 0,784 cala, ciśnienie powietrza na 
Monticello było mniejsze o taką wartość, to znaczy o około 
‘/37 jego całkowitej wartości. Należy jednakowoż zauważyć, 
że wzgórze Monticello jest o 500 stóp w linii prostej powyżej 
rzeki, która obmywa jego podstawę. To usytuowanie, będące 
niemal centralnym pomiędzy naszymi północnymi i południo
wymi granicami oraz pomiędzy zatoką a Alleghenami, można 
uznać za dostarczające najdokładniejszej średniej temperatury 
naszego klimatu. Williamsburg znajduje się o wiele za blisko 
południowo-wschodniego krańca [Wirginii], aby dać rzetelne 
wyobrażenie o naszej ogólnej temperaturze.

Lecz bardziej godna uwagi różnica odnosi się do wiatrów, 
które dominują w różnych częściach naszego kraju. Poniż
sza tabela prezentuje porównawczy przegląd wiatrów domi
nujących w Williamsburgu oraz na Monticello. Została ona 
sporządzona przez wyszczególnienie na podstawie dziewię
ciomiesięcznych obserwacji prowadzonych na wzgórzu Mon
ticello czterech zasadniczych stron [, z których wieje wiatr], 
mianowicie północnego wschodu, południowego wschodu, 
południowego zachodu oraz północnego zachodu - strony te 
są prostopadłe bądź równoległe z naszym wybrzeżem, górami 
lub rzekami, oraz przez podobne wyodrębnienie takiej samej 
liczby obserwacji, to znaczy 421, z poprzedniej tabeli wiatrów 
z Williamsburgu, zestawionych we właściwych proporcjach 
z każdej strony świata.

NE SE SW NW Razem
Williamsburg 127 61 132 101 421

Monticello 32 91 126 172 421

Można zauważyć, że wiatr południowo-zachodni w równym 
stopniu dominuje w obu miejscach, że północno-wschodni 
jest, zaraz po nim, głównym wiatrem w kierunku morskiego 
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wybrzeża i że północno-zachodni jest dominującym wiatrem 
w górach. Różnica pomiędzy tymi dwoma wiatrami w zakresie 
doznań i rzeczywistego oddziaływania jest bardzo duża. Północ
no wschodni przepełniony jest mgłą tak dalece, że producenci 
soli zauważyli, iż ich kryształy nie chcą wzrastać (shoot), kiedy 
on wieje. Przynosi on niepokojący chłód, jest przytłaczający 
i uciążliwy dla ducha. Północno-zachodni jest suchy, orzeźwia
jący, sprężysty i ożywczy. Wschodnie i południowo-wschodnie 
wiatry nadchodzą ogólnie popołudniami. Przesunęły się w głąb 
kraju bardzo znacząco w okresie obejmowanym pamięcią 
obecnie żyjących. Uprzednio nie przenikały daleko powyżej 
Williamsburga. Obecnie są częste w Richmond, a od czasu 
do czasu sięgają gór. Oddają one jednakowoż większość swej 
wilgoci, zanim dotrą tak daleko. Kiedy ziemia stanie się bar
dziej przewiewna, przypuszczalnie sięgać będą jeszcze dalej 
na zachód.

Wychodząc na otwartą przestrzeń w umiarkowane oraz 
w ciepłe miesiące roku, często napotykamy na strumienie 
ciepłego powietrza, które mijają nas w dwie lub trzy sekun
dy i nie dają czasu najbardziej wrażliwym termometrom na 
uchwycenie ich temperatury. Sądząc jedynie na podstawie 
mych odczuć, myślę, że osiągają one normalną temperaturę 
ludzkiego ciała. Niektóre z nich być może wychodzą nieco 
ponad nią. Mają one średnicę 20 lub 30 stóp w poziomie. O ich 
wysokości nie mamy żadnych danych, lecz prawdopodobnie 
są one sferycznymi kłębami niesionymi lub pchanymi wraz 
z wiatrem. Lecz skąd branymi, gdzie znajdowanymi albo też 
jak tworzonymi? Nie należy ich przypisywać wulkanom, jako 
że żadnych nie mamy. Nie występują one zimą, kiedy farme
rzy rozpalają wielkie pożary, oczyszczając swe ziemie. Nie 
ograniczają się one do pory wiosennej, kiedy mamy pożary, 
które przemierzają całe hrabstwa, trawiąc liście, które spadły 
z drzew. I są one nazbyt częste i powszechne, aby przypisać 
je incydentalnym pożarom. Jestem przekonany, że ich przy
czyny należy poszukiwać w samej atmosferze, pomocą mogą 
tu służyć - jak sądzę - tylko te stałe uwarunkowania: suche 



Uwagi o wszystkim, co może wspomóc postęp... 109

powietrze, temperatura przynajmniej tak ciepłajak wiosną lub 
jesienią i umiarkowana siła wiatru. Występują one najczęściej 
o zachodzie słońca, rzadko w środkowych częściach dnia, a nie 
przypominam sobie kiedykolwiek napotkać je rankiem.

Zróżnicowanie ciśnienia powietrza według wskazania baro
metru, jest mniejsze niż 2 cale słupa rtęci. W trakcie 12 miesięcy 
obserwacji w Williamsburgu maksymalne wartości wyniosły 
29 oraz 30,86 cala, dając różnicę 1,86 cala, a w ciągu 9 mie
sięcy, podczas których wysokość słupa rtęci odnotowywana 
była na Monticello, maksymalne wartości wyniosły 28,48 oraz 
29,69 cala, dając różnicę 1,21 cala. Pewien człowiek, który ob
serwuje swój barometr od wielu lat, zapewnia mnie, że nigdy 
nie było różnicy 2 cali. Współczesne obserwacje prowadzone 
na Monticello oraz w Williamsburgu potwierdziły, że zmiany 
ciśnienia powietrza następowały równocześnie w obu miej
scach i że te różnice odpowiadały sobie.

Przejścia z gorąca do zimna i z zimna do gorąca są bardzo 
nagłe i wielkie. Wiadomo o spadku słupa rtęci w termometrze 
Fahrenheita z 92” do 47° w 13 godzin.

Zakłada się, że powyższa tabela średniego ciepła nie przed
stawi fałszywego wyobrażenia w tym zakresie, ponieważ przed
stawia ona jedynie przeciętną temperaturę każdego miesiąca, 
a nie tę, która odbiega od przeciętnej. W sierpniu 1766 roku 
w Williamsburgu wysokość słupa rtęci w termometrze Fah
renheita wyniosła 98”, odpowiadając 29* 1/)” [skali] Reaumura. 
W tym samym miejscu w styczniu 1780 roku wynosiła 6”, od
powiadając 11%” poniżej 0° Reaumura. Sądzę*, że mogą być 
one uważane za najwyższe i najniższe temperatury w tej czę
ści kraju. Za najniższą temperaturę można je uznać niemal 
z pewnością, jako że w tamtym czasie rzeka York w mieście 
Yorktown była zamarznięta tak, że ludzie chodzili po niej. 

W Paryżu w 1753 roku słup rtęci w termometrze Reaumura wyniósł 
3O'Z° powyżej zera, a w 1776 wyniósł 16° poniżej zera. Skrajności ciepła
i zimna w Paryżu są przeto znaczniejsze aniżeli w Williamsburgu, który 
leży w najgorętszej części Wirginii.
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Okoliczność ta potwierdza, że [tamta zima] była zimniejsza 
aniżeli zima z 1740 na 1741 rok, zwykle nazywana srogą zimą, 
kiedy to rzeka York nie zamarzła we wskazanym miejscu. 0 tej 
samej porze roku 1780 zatoka Chesapeak była skuta [lodem] 
od jej czoła do ujścia Potomaku. W Annapolis, gdzie pomiędzy 
najbliższymi punktami lądu ma ona szerokość 514 mili, lód był 
gruby na 5 do 7 cali na całej szerokości, tak że przejeżdżały 
po nim załadowane wozy. Te nasze ekstrema ciepła i zimna, 
6° oraz 98°, były istotnie bardzo dla nas dokuczliwe i uważano, 
że wystawiły one wytrzymałość ludzkiej anatomii na znaczą
cą próbę. Ajednak Sybirak uznałby je za ledwie odczuwalne 
odchylenia. Powiada się nam, że nad Jenisejem w tym kraju 
na szerokości 58°27’ zimno w 1735 roku obniżyło słup rtęci 
w skali Fahrenheita do 126° poniżej zera; a mieszkańcy tego 
samego kraju dwa lub trzy razy w tygodniu używają cieplar
ni, w których pozostają każdorazowo przez dwie godziny, 
a w których atmosfera podnosi słup rtęci do 135° powyżej zera. 
Ostatnie eksperymenty dowiodły, że ludzkie ciało jest zdolne 
wytrzymać w pokoju nagrzanym do 140° Reaumura, równym 
347° Farenheita, a 135° powyżej [temperatury] gotującej się 
wody107. Najgorętszy punkt w ciągu 24 godzin przypada około 
czwartej popołudniu, a na świt - najzimniejszy.

107 Takie dane w oryginale.

Nadejście mrozujesienią i jego odstąpienie wiosną zdaje się 
nie zależeć jedynie od stopnia zimna, a jeszcze mniej od tego, 
czy powietrze ma temperaturę zamarzania. Szrony są częste 
przy temperaturze 47°, niszczyły młodą kukurydzę przy 48°, 
a zdarzały się przy 54°. Mróz bez oszronienia, a nawet lód, po
wstawał przy 3814°, co stanowi 614° powyżej punktu zamarzania. 
To, że inne czynniki muszą towarzyszyć zimnu dla powstania 
szronu, wynika także i z tego, że w wyższych partiach gór, gdzie 
jest absolutnie zimniej aniżeli na równinach, na których się one 
wznoszą, szron nie pojawia się tak wcześnie przez znaczącą 
część jesieni i prędzej odstępuje wiosną aniżeli na równinach. 
Poznałem przymrozki tak ostre, że zniszczyły dęby otaczają
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ce Monticello, a jednak nie uszkodziły delikatnych kwiatów 
drzew kwitnących wówczas na szczycie i górnych partiach 
góry. W ciągu 40 lat, w jakich była ona zasiedlona, zdarzyły się 
na niej ledwie dwa przypadki utraty owoców na wielką skalę, 
podczas gdy w otaczającym kraju owoce uchowały się ledwie 
dwukrotnie w ostatnich siedmiu latach. Sadzonki tytoniu, 
które rozwijają się z korzeni tych, które zostały ścięte latem, 
są tutaj często zielone w okresie świąt Bożego Narodzenia. 
Ten immunitet od szronu jest niewątpliwie związany z bra
kiem rosy w górach. To, że rosa jest wielką rzadkością w ich 
wyższych partiach, mogę stwierdzić z pewnością na podstawie 
12 lat obserwacji, bo nie widziałem prawie nigdy w tym cza
sie jednoznacznego dowodu jakiejkolwiek jej tam obecności 
podczas lata. Ostre przymrozki w środku zimy dowodzą, że tą 
porą roku strefa rosy sięga wyżej aniżeli górskie szczyty, lecz 
z pewnością w letniej porze mgły nim osiągną tę wysokość, 
stają się tak rozrzedzone, że nie osiadają i nie tworzą rosy wraz 
z zachodem słońca.

[Obszar występowania] chrząszcza ryjkowca objął jeszcze 
poziom wysokich gór.

Być może bardziej satysfakcjonujące dla niektórych infor
macje dotyczące naszego klimatu może dostarczyć odnoto
wanie roślin, które rosnąc tutaj, są jednak narażone na znisz
czenie przez nasze ciężkie chłody. Są to figa, granat, karczoch 
i europejski orzech włoski. Łagodną zimą sałata i cykoria nie 
wymagają ochrony, ale ogólnie wymagają niewielkiego okrycia. 
Nie wiem, czy brak mchu, trzciny, mirtu, dębu laurolistnego, 
ostrokrzewu oraz cyprysu na terenach wysoko położonych 
wynika z większego chłodu ani czy kiedykolwiek zostały one 
zniszczone przez jakikolwiek chłód w nisko położonych te
renach. Aloes rósł w Williamsburgu na otwartej przestrzeni 
przez ostrą zimę [na przełomie] 1779 i 1780 roku.

Jednakowoż zmiana naszego klimatu zachodzi bardzo od
czuwalnie. W okresie obejmowanym pamięcią nawet tych 
w średnim wieku, tak ciepło, jak i zimno stają się coraz bar
dziej umiarkowane. Opady śniegu są rzadsze i mniej obfite. 
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Najczęściej nie utrzymuje się on poniżej gór dłużej niż je
den, dwa lub trzy dni, a bardzo rzadko tydzień. Pamięta się 
je wcześniej częstszymi, obfitszymi i bardziej długotrwałymi. 
Starsi informują mnie, że niegdyś ziemia bywała przykryta 
śniegiem przez około 3 miesiące każdego roku. Rzeki, które 
wówczas z rzadka tylko nie zamarzały w trakcie zimy, teraz 
z rzadka to czynią. Zmiana ta wywołała wiosną każdego roku 
nieszczęśliwe, bardzo zgubne dla owoców wahanie pomiędzy 
ciepłem a zimnem. Przez okres 28 lat, od 1741 do 1769 roku, 
nie było żadnego przypadku zniszczenia owoców przez przy
mrozki w okolicach Monticello. Intensywny chłód wytwarzany 
przez leżący śnieg utrzymywał pączki w zamknięciu tak długo, 
aż wiosenne słońce okrzepło na tyle, aby móc stopić te śniegi 
i ochronić pączki podczas ich rozwoju przed każdym niebez
pieczeństwem powracającego chłodu. Skumulowane śniegi 
zimy, utrzymujące się do jednoczesnych roztopów wiosną, 
powodowały wystąpienia [z brzegów] naszych rzek, tak częste 
wówczas, a tak rzadkie dziś.

Wspomniawszyjuż wcześniej z innych powodów szczególne 
położenie Monticello, pozwolę sobie jedynie odnotować, że 
jego wzniesienie daje szansę obejrzenia zjawiska, które choć 
częste na morzu jest rzadkie na lądzie. Żeglarze nazywają 
je looming. Filozofia pozostaje jeszcze w tyle za żeglarzami, 
jako że będąc daleka od wyjaśnienia go, nie nadała mujeszcze 
imienia. Jego główny efekt polega na tym, że odległe obiekty 
wydają się większe wbrew ogólnemu prawu postrzegania, 
zgodnie z którym są one pomniejszone. Znałem przypadek 
w mieście Yorktown, skąd w kierunku wschodnim widok na 
wodę nie ma końca, w którym łódź z trzema ludźmi w wielkiej 
odległości została wzięta za okręt z trzema masztami. Jestem 
słabo obeznany ze zjawiskiem,jakim ukazuje się ono na morzu, 
lecz na Monticello jest ono znane. Jest pewna samotna góra 
oddalona około 40 mil na południe, której naturalnym kształ
tem, jaki ukazuje się tam wzrokowi, jest regularny stożek. Lecz 
przez efekt looming czasami opada ona prawie zupełnie na 
horyzont, czasami wznosi się bardziej ostra i wyniosła, czasami 
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jest hemisferyczna, a czasami jej boki są pionowe, jej szczyt 
płaski i tak szeroki, jakjej podstawa. Krótko mówiąc, niekiedy 
przybiera ona najbardziej cudaczne kształty, a zdarza się, że 
wszystkie kolejno tego samego poranka. Pasmo Blue Ridgejest 
widoczne na północnym wschodzie na odległość około 100 mil 
i zbliżając się w linii prostej [w stronę Monticello], omijają 
[tę osadę] w promieniu 20 mil i zmierza dalej na południowy 
zachód. Zjawisko to ukazuje się na tych górach w odległości 
około 50 mil i utrzymuje się na nich tak długo, jak [długo] są 
one widoczne. Nie dostrzegam żadnego szczególnego stanu 
w zakresie ciśnienia, wilgotności lub temperatury powietrza 
koniecznego do jego powstania. Jedyne stałe uwarunkowania 
to jego ukazywanie się wyłącznie rano i na obiektach odległych 
najmniej 40 lub 50 mil. Odnośnie do tej ostatniej okoliczności, 
jeśli nie do obu, różni się ono od wodnego looming. Refrakcja 
nie wyjaśni tej przemiany. Zmienia ona [bowiem] tylko propor
cje długości oraz szerokości, podstawy i wysokości, zachowując 
ogólny kształt. Tak więc może ona sprawić, że koło wydaje się 
elipsą, wydłużyć lub skrócić stożek, lecz żadnym z jej praw, 
jak dotąd wykazanych, nie sprawi, aby koło wydawało się 
kwadratem lub też stożek kulą.



Zapytanie VIII
Liczba mieszkańców [państwa]

Poniższa tabela obrazuje liczbę osób sprowadzonych w celu 
ustanowienia naszej kolonii w jej niemowlęcym stadium oraz 
spis mieszkańców w różnych okresach, sporządzony na pod
stawie [prac] naszych historyków oraz publicznych rejestrów 
stosownie do tego, jak miałem okazję oraz wolny czas na ich 
przebadanie. Kolejne pola przy tym samym roku obrazują ko
lejne okresy w tym roku. Pomieściłem spis w dwóch różnych 
kolumnach, niekiedy wszyscy mieszkańcy zostali policzeni, 
a niekiedy tylko tythes. Termin ten opisuje u nas wolnych 
mężczyzn powyżej 16. roku życia oraz niewolników obu płci 
powyżej tego wieku. Dalsze badania naszych rejestrów uczy
niłyby dzieje naszej populacji znacznie bardziej zadowala
jącymi i doskonałymi poprzez dostarczenie większej liczby 
pośrednich okresów. Jednakowoż te, które są tu pomieszczone, 
pozwolą nam ze znacznym stopniem precyzji określić tempo 
naszego rozwoju. W okresie niemowlęctwa kolonii, kiedy jej 
zaludnienie było małe, wojny, przybywanie [osadników] i inne 
przypadkowe uwarunkowania powodowały, że przyrost [liczby 
mieszkańców] był zmienny i nieregularny. W roku 1654, jed
nakowoż, staje się on dość stałym, przywozy znacząco ustały 
ze względu na rozwiązanie kompanii108, a mieszkańcy stali się 
zbyt liczni, aby wojny indiańskie odczuwalnie na nich wpływa
ły. Rozpoczynając zatem od tego roku, stwierdzamy, że odtąd 
do roku 1772 liczba naszych tythes wzrosła z 7209 do 153 000.

10B W 1624 roku kompania, do której należała Wirginia (London Com
pany of Virginia), została rozwiązana, a kolonia przeszła pod bezpośredni 
zarząd Korony.
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Jako że cały okres wynosi 118 lat, daje to podwojenie raz na 
każde 2714 roku. Pośrednie rachunki brane w [latach] 1700, 
1748 i 1759, dostarczają dowodów na stałość tego postępu. 
Jeśli to tempo wzrostu się utrzyma, winniśmy mieć pomiędzy 
6 a 7 milionów mieszkańców w ciągu 95 lat. Jeśli przypuścimy, 
że granica naszego kraju będzie kiedyś w przyszłości [prze
biegać] wzdłuż południka na ujściu Great Kanhaway (co, jak 
już domniemywano, daje 64 491 mil kwadratowych), będzie 
wówczas 100 mieszkańców na każdą milę kwadratową, co jest 
niemal stanem zaludnienia Wysp Brytyjskich.

Lata
Sprowadzeni 

osadnicy
Spis 

mieszkańców
Spis tythes

1607
100

40
120

1608
130

70

1609
490

16
90

1610
150

200

1611
3 okręty

300
1612 80
1617 400

1618
200

40
600

1619 1216
1621 1300

1622
3800
2500
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Lata
Sprowadzeni 

osadnicy
Spis 

mieszkańców
Spis tythes

1628 3000
1632 2000
1644 4822
1645 5000
1652 7000
1654 7209
1700 22 000
1748 82 100

1759 105 000
1772 153 000
1782 567 614

W tym miejscu wniosę o pozwolenie na przedstawienie wąt
pliwości. Obecnym pragnieniem Ameryki jest doprowadzenie 
do gwałtownego zaludnienia poprzez tak wielkie sprowadzanie 
obcokrajowców, jak to tylko możliwe. Lecz czy jest to dobra 
polityka? Przedstawianą jej zaletąjest zwielokrotnienie zalud
nienia. Przyjmijmy zatem (tylko dla przykładu), że w tym pań
stwie moglibyśmy podwoić nasze zaludnienie w ciągu jednego 
roku poprzez sprowadzenie obcokrajowców, ajest to większy 
przyrost, aniżeli najbardziej pełen nadziei orędownik emigracji 
ma prawo oczekiwać. Wówczas, jak twierdzę, wyszedłszy od 
podwojonej liczby [mieszkańców], powinniśmy osiągnąć dany 
poziom zaludnienia zaledwie 27 lat i 3 miesiące wcześniej ani
żeli wówczas, jeśli będziemy rozwijać się od naszej właściwiej 
ilości [mieszkańców]. Jeśli zaproponujemy 414 miliona jako 
odpowiednią populację dla tego państwa, osiągnięcie jej winno 
nam zająć 54‘Z roku, jeśli moglibyśmy od razu podwoić nasze 
zaludnienie, a 81% roku, jeśli polegać będziemy na naturalnym 
przyroście, jak można dostrzec w poniższej tabeli:
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[Lata]
Przewidywania na 

podstawie obecnego 
zaludnienia

Przewidywania na 
podstawie podwójnego 

zaludnienia

1781 567 614 1 135 228

1808% 1 135 228 2 270 456

1835% 2 270 456 4 540 912

1862% 4 540 912

W pierwszej kolumnie pomieszczone są okresy 27 lat i ‘Z 
roku; w drugiej - w każdym z okresów nasze zaludnienie, 
jakim ono będzie, jeśli wyjdziemy od naszej rzeczywistej 
ilości [mieszkańców], a w trzeciej - jakie byłoby ono w tych 
samych okresach, jeślibyśmy zaczęli od dwukrotności naszej 
obecnej wielkości. Ilość 4% miliona mieszkańców wziąłem 
jedynie na potrzeby przykładu. Jestem jednak przekonany, 
że jest to liczba większa aniżeli kraj, o którym tu mowa, może 
przyodziać i nakarmić bez istotnej zmiany w jakości diety 
[mieszkańców], wziąwszy pod uwagę, jak wiele nienadającej 
się do nawodnienia ziemi obejmuje. Lecz czy nie ma żadnych 
niedogodności, które można by rzucić na szalę jako przeciw
wagę korzyści, które miałoby przynieść zwielokrotnienie 
zaludnienia poprzez sprowadzanie obcokrajowców? Szczęście 
[ludzi] zjednoczonych w społeczności wymaga możliwie naj
większej zgodności w sprawach, które z konieczności muszą 
oni załatwiać razem. Sprawowanie rządów (civil government), 
będących wyłącznym celem formowania społeczności, musi 
odbywać się za powszechną zgodą. Każda odmiana rządów ma 
swe określone zasady. Nasze, być może, są bardziej szczególne 
aniżeli jakiekolwiek inne we wszechświecie. Jest to mieszanina 
najbardziej wolnych zasad angielskiej konstytucji z inny
mi, wywiedzionymi z prawa natury i naturalnego rozumu. 
Nic nie może być im bardziej przeciwnego aniżeli maksymy 
absolutnych monarchii. Jednak z takich [obszarów, gdzie 
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panują takie właśnie rządy] spodziewamy się największej 
liczby emigrantów. Przywiozą oni z sobą zasady rządów, które 
opuszczają, przyswojone we wczesnej młodości, lub też, jeśli 
będą zdolni do ich odrzucenia, to w zamian za nieposkromione 
rozpasanie, popadając, jak to zwykle bywa, z jednej skrajności 
w drugą. Byłby to cud, jeśli mieliby zatrzymać się dokładnie 
w miejscu powściągliwej wolności. Zasady te wraz z językiem 
przekażą swym dzieciom. W proporcji do ich liczby będą 
uczestniczyć wraz z nami w stanowieniu prawa. Natchną je 
swoim duchem, wypaczą i skręcą ich kierunek i uczynią je 
niejednolitą, niespójną, rozbitą masą. W celu weryfikacji tych 
przypuszczeń mogę się odwołać do doświadczenia z obecnego 
konfliktu. Lecz jeśli taki rozwój wypadków nie jest pewny, 
[to] czy nie jest jednak możliwy, nie jest prawdopodobny? 
Czyż nie jest bezpieczniej odczekać cierpliwie 27 lat i 3 mie
siące dłużej dla osiągnięcia jakiegokolwiek pożądanego lub 
oczekiwanego poziomu zaludnienia? Nie będzie wówczas 
nasz rząd bardziej jednolitym, spokojniejszym, trwalszym? 
Przypuśćmy, że 20 milionów republikańskich Amerykanów 
zostanie rzuconych nagle do Francji, jakiż byłby [wówczas] 
stan tego królestwa? Jeśli byłoby ono bardziej niespokojne, 
mniej szczęśliwe, słabsze, możemy sądzić, że dodanie pół 
miliona obcokrajowców do naszego obecnego zaludnienia 
przyniosłoby podobny rezultat tutaj. Jeśli przybędą sami, 
uprawnieni są do wszystkich praw obywatelstwa, lecz wątpię 
w celowość zapraszania ich poprzez nadzwyczajne zachęty. 
Nie jest moim zamiarem rozciąganie tych wątpliwości na 
sprowadzanie użytecznych rzemieślników. Polityka w tym 
zakresie opiera się na wielce odmiennych rachubach. Nie 
szczędźcie żadnych wydatków dla ich pozyskania. Po jakimś 
czasie odejdą do pługa i motyki, lecz w międzyczasie nauczą 
nas czegoś, czego sami nie umiemy. Sprawa ma się inaczej 
w rolnictwie. Jego marny stan u nas nie wynika tylko z braku 
wiedzy, bierze się z posiadania tak wielkich obszarów ziemi 
do zmarnowania, jak tylko chcemy. W Europie celem jest jak 
najlepsze wykorzystanie ziemi, siła roboczajest w obfitości.
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Tutaj chodzi o jak najlepsze wykorzystanie siły roboczej, 
ziemia jest w obfitości.

Właściwym będzie wytłumaczyć, w jaki sposób zostały 
uzyskane liczby dla roku 1782, jako że nie z dokładnych spisów 
mieszkańców. Równocześnie wykaże to proporcje pomiędzy 
wolnymi mieszkańcami, a niewolnikami. Następujące zezna
nia dotyczące towarów i dóbr podlegających opodatkowaniu 
zostały [wówczas] złożone:

53 289 wolnych mężczyzn powyżej 21. roku życia,
211 698 niewolników każdego wieku i płci,
23 766 nie wyróżnionych w zeznaniach, lecz mających być 
niewolnikami powyżej 16. roku życia (titheable),
195 439 koni,
609 734 bydła,
5126 kół powozów,
191 tawern.

Nie było zeznań z 8 hrabstw: Lincoln, Jefferson, Fayette, 
Monongalia, Yohogania, Ohio, Northampton oraz York. Aby 
ustalić liczbę niewolników powyżej 16. roku życia (titheables), 
która powinna była zostać wykazana zamiast [tylko] 23 766, 
musimy zaznaczyć, że niektóre spostrzeżenia dotyczące po
przednich spisów dały podstawę sądzić, że liczba [niewolni
ków] powyżej i poniżej 16. roku życia była taka sama. Zatem 
dwukrotność tej liczby, to jest 47 532, należy dodać do 211 698, 
co da nam 259 230 niewolników każdego wieku i płci. Aby 
ustalić liczbę wolnych mieszkańców, musimy powtórzyć to 
spostrzeżenie, że tych powyżej i poniżej 16. [roku życia] jest 
niemal tyle samo. Leczjako że liczba 53 289 pomija mężczyzn 
pomiędzy 16. a 21. [rokiem życia], musimy uzupełnićje poprzez 
domysły. Z wcześniejszych badań wynikało, że około jedna 
trzecia członków naszej milicji, to znaczy spośród mężczyzn 
pomiędzy 16. a 50. [rokiem życia], było nieżonatych. Wiedząc, 
jak wcześnie zawierane są tutaj małżeństwa, nie powinniśmy 
być w dużym błędzie, zakładając, że niezamężną część naszej 
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milicji stanowią ci pomiędzy 16. a 21. [rokiem życia]. Jeśli jest 
jakiś młody mężczyzna, który nie ożeni się po przekroczeniu 
21. [roku życia], jest równie wielu, którzy żenią się przed osiąg
nięciem tego wieku. Lecz jako że mężczyźni powyżej 50. [roku 
życia] nie zostali włączeni do milicji, założymy, że nieżonaci 
lub ci pomiędzy 16. a 21. [rokiem życia] będą stanowić jedną 
czwartą całkowitej liczby powyżej 16. [roku życia]. Wówczas 
mamy następującą kalkulację:

53 289 wolnych mężczyzn powyżej 21. roku życia
17 763 wolnych mężczyzn pomiędzy 16. a 21. [rokiem życia]
71 052 wolnych mężczyzn poniżej 16. [roku życia]

142 104 wolnych kobiet w każdym wieku

284 208 wolnych mieszkańców w każdym wieku
259 230 niewolników w każdym wieku

543 438 mieszkańców, z wyłączeniem 8 hrabstw, z których 
nie było zeznań. W tych 8 hrabstwach w latach 1779 i 1780 
było 3161 członków milicji. Powiedzmy więc: 
3161 wolnych mężczyzn powyżej 16. roku życia 
3161 takich poniżej 16. [roku życia]
6322 wolnych kobiet

12 644 wolnych mieszkańców w tych 8 hrabstwach. Aby 
ustalić liczbę niewolników, powiedzmy, tak samo jak 284 208 
[ma się] do 259 230, tak 12 644 ma się do 11 532. Dodając 
trzecią z tych liczb do pierwszej, a drugą do czwartej, mamy: 
296 852 wolnych mieszkańców
270 762 niewolników

567 614 mieszkańców wszelkiego wieku, płci oraz położenia.
Lecz 296 852, liczba wolnych mieszkańców, ma się do 

270 762, liczby niewolników, niemal jak 11 do 10. Nasi nie
wolnicy doświadczają łagodnego traktowania, przy tym pełne, 
choć proste wyżywienie powoduje, że ta zmaza na naszym 
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kraju rozrasta się równie szybko lub nawet szybciej aniżeli 
[populacja] białych. Chociaż podczas królewskich rządów otrzy
maliśmy kiedyś prawo, które nakładało takie opłaty na import 
niewolników, że urastało niemal do [jego] zakazu, to jedno 
nierozważne zgromadzenie, poddane szczególnym okolicznoś
ciom, prawo to uchyliło. Suweren z radością usankcjonował to 
uchylenie i żadne sposoby, żadne środki, jakie kiedykolwiek 
później nie zostałyby podjęte przez kolejne zgromadzenia, 
a rzadko zbierały się one bez próby ich podejmowania, nie 
mogły uzyskać sankcji królewskiej dla odnowienia tej opłaty. 
Na pierwszej sesji zwołanej w warunkach republikańskiego 
rządu zgromadzenie uchwaliło prawo mające na celu trwały 
zakaz przywozu niewolników. W pewnym stopniu powstrzyma 
to rozwój tego wielkiego, politycznego i moralnego zła, pod
czas gdy umysły naszych obywateli będą mogły dojrzewać do 
całkowitego wyzwolenia ludzkiej natury.



Zapytanie IX
Liczebność i położenie milicji 

oraz regularnych oddziałów i ich żołd

Stan milicji, wzięty z zeznań z [lat] 1780 i 1781, z wyjątkiem 
tych hrabstw oznaczonych gwiazdką, z których zeznania są 
cokolwiek starsze, jest następujący:

Położenie Hrabstwa Milicja

Na zachód od Alleghenów 4458

Lincoln 
Jefferson 

Fayette 
Ohio 
Monongalia 
Washington 

Montgomery 
Green-briar

600
300
156 

*1000
*829

1071
502

Pomiędzy Alleghenami a Blue 
Ridge 7673

Hampshire 
Berkeley 
Frederick 

Shenando 
Rockingham 

Augusta 
Rockbridge 

Botetourt

930 
*1100 

1143 
*925

875 
1375 
*625 
*700
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Położenie Hrabstwa Milicja
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Pomiędzy James River 
a Caroline 6959

Greenesville 
Dinwiddie 
Chesterfield 

Prince George 
Surrey 
Sussex 
Southampton 
Isle of Wight 
Nansemond 
Norfolk 

Princess Anne

500 
*750

655
382
380 

*700
874 

*600 
*644 
*880 
*594

Pomiędzy rzekami James 
i York 3009

Henrico 
Hanover 
New Kent 
Charles City 

James City 
Williamsburg 
York 
Warwick 
Elizabeth City

619
796 

*418

286
235
129 

*244 
*100

182

Pomiędzy [rzekami] York 
a Rappahanock 3269

Caroline
King William
King & Queen 
Essex 
Middlesex 
Gloucester

805
436
500
468 

*210
850

Pomiędzy [rzekami] Rap
pahanock a Potomak 4137

Fairfax 
Prince William 
Stafford
King George 
Richmond 
Westmoreland 
Northumberl. 
Lancaster

652
614 

*500

483
412
544
630
332
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Położenie Hrabstwa Milicja
Loudoun 1746
Fauquier 1078
Culpepper 1513
Spotsylvania 480

Orange *600

Louisa 603
Goochland *550
Fluvanna *296
Albemarle 873
Amherst 896

Pomiędzy Blue Ridge a Tide
Buckingham 
Bedford

*625

1300
Waters 18 828

Henry 1004
Pittsylvania *725
Halifax *1139
Charlotte 612
Prince Edward 589
Cumberland 408
Powhatan 330
Amelia *1125
Lunenburg 677
Mecklenburg 1100
Brunswick 559

Nad Tide Accomac *1208
Waters i tym Wschodnie wy-
równoleżniku brzeże 1638 Northampton *430

19 012
Cała milicja państwa 49 971
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Każdy sprawny, wolny mężczyzna w wieku od 16 do 50 
lat wciągany jest do rejestru milicji. Ci z każdego hrabstwa 
formowani są w kompanie, a te z kolei w jeden lub więcej bata
lionów, stosownie do populacji hrabstwa. Dowodzeni są przez 
pułkowników i innych młodszych oficerów, tak jak w regularnej 
służbie. W każdym hrabstwie jest porucznik hrabstwa, który 
dowodzi całą milicją swego hrabstwa, lecz w polu ma rangę 
jedynie pułkownika. Nie mamy stałych oficerów w stopniu 
generała. Są oni mianowani okazjonalnie, w razie wystąpienia 
inwazji lub insurekcji, a ich dowództwo wygasa wraz z wy
darzeniem. Gubernator stoi na czele zarówno wojskowej, jak 
i cywilnej władzy. Prawo wymaga od każdego członka milicji 
wyposażenia samego siebie w broń typową w regularnej służ
bie. Lecz nakaz ten był zawsze marnie realizowany, a broni, 
którą miała [milicja], tak często domagano się dla uzbrojenia 
regularnych oddziałów, że w dolnych obszarach kraju jest 
ona całkowicie rozbrojona. W środkowych obszarach czwarta 
lub piąta część [członków milicji] może mieć rusznice, takie, 
wjakie zaopatrzono się w celu zwalczania nieznośnych zwie
rząt będących utrapieniem farm, a po zachodniej stronie Blue 
Ridge są oni na ogół uzbrojeni w strzelby. Żołd naszej milicji, 
podobnie jak naszych regularnych oddziałów, jest taki jak 
oddziałów kontynentalnych. Położenie naszych regular
nych oddziałów, które są w całości oddziałami kontynentalnymi 
oraz części batalionu oddziałów państwowych, jest tak nie
ustannie zmienne, że jego stan tego dnia nie odpowiadałby 
jego stanowi za miesiąc. Ich położenie jest w dużej mierze 
takie samojak położenie innych oddziałów kontynentalnych. 
Położenie tych ostatnich jest dostatecznie dobrze znane.



Zapytanie X
Marynarka

Przed obecną inwazją tego państwa przez Brytyjczyków pod 
dowództwem generała Phillipsa109 mieliśmy trzy szesnastodzia- 
łowe okręty, czternasto[działowy okręt], pięć małych galeonów 
oraz dwa lub trzy uzbrojone łodzie. Były one przeważnie tak 
źle obsadzone, że rzadko nadawały się do służby. Począwszy 
od przejęcia zupełnej kontroli nad naszymi rzekami przez 
wroga, sądzę, że pozostaliśmy z jedną tylko uzbrojoną łodzią.

IOT William Phillips (1731-1781) - brytyjski oficer, uczestnik amery
kańskiej wojny o niepodległość. W kwietniu 1781 roku dowodził atakiem 
na Wirginię, w wyniku której Brytyjczycy zajęli przejściowo Williamsburg 
i Petersburg.
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Zapytanie XI
Opis Indian osiadłych w tym państwie

MANNAHOACS

PÓŁNOC

Plemiona Teren Główne miasto
Wojownicy

1607 1669

Pomiędzy 
Potomakiem 
a Rappahanoc

Whonkenties

Teginaties 

Ontponies 

Tauxitanians 

Hassinungaes

Fauqier 

Culpepper 

Orange 

Fauqier 

Culpeper

Pomiędzy 
Rappahanoc 
a York

Stegarakies

Shackakonies

Mannahoacs

Orange

Spotsylvania 

Stafford
Spotsylvania

W
SC

H
Ó

D
MONACANS

Pomiędzy 
York a James

Monacans

Monasiccapa- 
noes

James River 
powyżej wodo
spadów 
Louisa. 
Fluvanna

Fork of James 
River

30

Pomiędzy 
James 
a Caroline

Monahassa- 
noes 
Massinacas 
Mohemen- 
choes

Bedford. 
Buckingham 
Cumberland

Powhatan

Wschodnie 
wybrzeże

POŁUDNIE
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PÓŁNOC

POWHATANS

Plemiona Teren Główne miasto
Wojownicy
1607 1609

Tauxenents Fairfax W okolicy Generała 40
Waszyngtona O

fl ’FT S
Patówomekes Stafford. Patowmac Creek 200 £ -a °J-ł N ra

King George ch
c

Ja
n 

am

Cuttatawomans King George W okolicy Lamb 20 nj • S'
Creek

Pissasecs King Geo. Powyżej Leeds - 60

1 n
az

w
 

vi
at

ch
i 

iz
at

ic
c 

to
x.Richmond Town

Onaumanients Westmoreland Normony River 100 O . <5 * ł. 2 Z S
Rappahanocs Richmond County Rappahanoc Creek 100 30

Moraughtacunds Lancaster. 
Richmond

Moratico River 80 40

Secacaonies Northumberland Coan River 30 > “ > >>
Wighcocómicoes Northumberland Wicocomico River 130 70 = 3
Cuttatawomans Lancaster Corotoman 30 o o CU f—■
Nantaughtacunds Essex. Caroline Port tobacco Creek 150 60

Mattapoments Mattapony River 30 20
Pamunkies King William Romuncock 300 50

Werowocómicos Gloucester W okolicy Rosewell 40
Payankatanks Piankatank River Turk’s Ferry. 

Grimesby
55

Youghtanunds Pamunkey River 60

Chickahómines Chickahominy 
River

Orapaks 250 60

Powhatans Henrico Powhatan. Mayo’s 40 10

Arrowhatocs Henrico Arrohatocs 30
Weanocs Charles City Weynoke 100 15

Paspaheghes Charles City. 
James City

Sandy Point 40

Chiskias York Chiskiac 45 15
Kecoughtans Elizabeth City Roscows 20
Appamattocs Chesterfield Bermuda hundred 60 50
Quiocohanocs Surry W okolicy górnego 25 3 Po-

Chipoak hies
Warrasqeaks Isle of Wight Warrasqueac £ O' U-ł

Nansamónds Nansamond W okolicy ujścia 200 45 l/l
zach. odnogi 5 .y $> u. o

Chesapeaks Princess Anne W okolicy 100 O qj —<
Lynhaven river o ± □ Z S H

POŁUDNIE
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Ó

D
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PÓŁNOC

ZA
CH

Ó
D

POWHATANS

Plemiona Teren Główne miasto
Wojownicy
1607 1609

Wschodnie 
wybrzeże

Accohanocs

Accomàcks

Accom.
Northampton 
Northampton

Accohanoc River

W okolicy 
Cheriton’s

40

80

POŁUDNIE

W
SC

H
Ó

D

Kiedy po raz pierwszy dokonane zostało skuteczne za
siedlenie naszej kolonii, co miało miejsce w 1607 roku, kraj 
od morskiego wybrzeża po góry i od Potomaku do najdalej 
na południe wysuniętych wód rzeki James River zajmowany 
był przez ponad 40 różnych plemion Indian. Spośród nich 
Powhatans, Mannahoacs oraz Monacans byli najpotężniejsi. Te 
[plemiona, które mieszkały] pomiędzy morskim wybrzeżem 
a ujściami rzek pozostawały nawzajem w przyjaznych stosun
kach, wiążąc się z [plemieniem] Powhatans, które było spoiwem 
ich unii. Te pomiędzy ujściami rzek a górami podzielone były 
na dwie konfederacje: plemiona zamieszkujące przy źródłach 
Potomaku i Rappahanoc są związane z Mannahoacs, a te z gór
nych obszarów James River z Monacans. Lecz Monacans oraz 
ich przyjaciele pozostawali w przyjaznych stosunkach z Man
nahoacs oraz ich przyjaciółmi i toczyli wspólne i nieustanne 
wojny z Powhatans. Powiada się, że Powhatans, Mannahoacs 
oraz Monacans mówili tak zasadniczo odmiennymi językami, że 
kiedy załatwiali sprawy, konieczni byli tłumacze. Stąd możemy 
mniemać, że nie było tak w przypadku wszystkich plemion i że 
prawdopodobnie każde mówiło językiem nacji, z którą było 
związane. Wiemy, że było tak w wielu przypadkach. Bardzo 
możliwe, że pierwotnie mogły być trzy różne rasy, każda z nich, 
mnożąc się przez dłuższy czas, rozdzieliła się na tak wiele 
małych społeczności. Praktyka ta wynika z uwarunkowania 
polegającego na tym, że nigdy nie podporządkowali się oni żad
nemu prawu, żadnej przymusowej władzy, żadnemu cieniowi 
rządu. Ich jedynym zwierzchnictwem są ich obyczaje oraz ten 
moralny zmysł dobra i zła, który, podobnie jak zmysł smaku 
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i czucia, stanowi część natury każdego człowieka. Przestępstwo 
karane jest u nich potępieniem, wykluczeniem ze społeczności 
lub, kiedy sprawajest poważna, jak w przypadku morderstwa, 
[sprawiedliwość wymierzana  jest] przez bezpośrednio zainte
resowanych. Jakkolwiek niedoskonałe mogą być takie formy 
przymusu, zbrodnie zdarzają się u nich bardzo rzadko, do tego 
stopnia, że jeśliby postawiono pytanie, czy brak prawa, jak 
pomiędzy dzikimi Amerykanami, czy nazbyt wiele prawa, jak 
to jest u cywilizowanych Europejczyków, poddaje człowieka naj
większemu złu, [to] ten, kto poznał oba sposoby życia, stwier
dziłby, że największe zło grozi tam, gdzie jest najwięcej prawa 
i że owce są szczęśliwsze pozostawione same sobie, aniżeli znaj
dując się pod opieką wilków. Powie się, że wielkie społeczności 
nie mogą istnieć bez rządu. Dzicy dzielą je przeto na mniejsze.

Terytoria konfederacji Powhatans na południe od Potomaku 
obejmują około 8 tys. mil kwadratowych, 30 plemion oraz 2400 
wojowników. Kpt. Smith110 powiada nam, że w promieniu 60 mil 
odjames Town znajdowało się 5 tys. ludzi, spośród których 1500 
było wojownikami. Wynika z tego, że proporcja wojowników 
do wszystkich mieszkańców ma się jak 3 do 10. Konfederacja 
Powhatans liczyłaby zatem około 8 tys. mieszkańców, jeden 
[mieszkaniec przypadałby] na każdą milę kwadratową, sta
nowiąc około dwudziestej części naszej obecnej populacji na 
tym samym obszarze, a około setnej części Wysp Brytyjskich.

110 John Smith (1580-1631) - angielski żołnierz, odkrywca i kolonista, 
przywódca kolonii Jamestown, pierwszej trwałej osady angielskiej w Ame
ryce Północnej. Autor między innymi The General Historie of Virginia, 
New-England and Summer Isles, opublikowanej w 1624 roku.

Oprócz wymienionych byli [też] Nottoways, żyjący nad 
rzeką Nottoway, Meherrins oraz Tuteloes nad rzeką Meherrin, 
którzy związani byli z Indianami z Karoliny, prawdopodobnie 
z Chowanocs.

Powyższa tabela przedstawia, tam, gdzie liczby te są zna
ne, stan tych kilku plemion, odpowiednio do ich konfederacji 
i geograficznego położenia, wraz z ich liczebnością wówczas, 
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kiedy po raz pierwszy się z nimi zaznajomiliśmy. Liczebność 
niektórych z nich jest podana ponownie tak, jak kształtowała 
się w roku 1669, kiedy podjęta została przez zgromadzenie 
próba ich policzenia. Prawdopodobnie wyliczenia te są nie
doskonałe, a w pewnym stopniu oparte na przypuszczeniach. 
Dalsze poszukiwania w rejestrach dostarczyłyby przypuszczal
nie wiele więcej szczegółów. Smutny ciąg dalszy ich historii 
może być jednakowoż wywróżony na podstawie spisu z 1669 
roku, z którego odkrywamy, że plemiona w nim wymienione 
pomniejszyły się na przestrzeni 62 lat do około jednej trzeciej 
ich uprzednich liczebności. Alkoholowe trunki, ospa wietrz
na, wojna oraz ograniczanie terytorium ludziom, którzy żyli 
głównie z żywiołowej produkcji natury, dokonały pośród nich 
straszliwego spustoszenia, którego pokolenie poddane prze
ciwieństwom i trudnościom raczej nie przezwyciężyło. To, że 
ziemie tego kraju zostały im odebrane w drodze podboju, nie 
jest tak prawdziwe, jak się przypuszcza. Znajduję u naszych 
historyków i w rejestrach powtarzające się dowody kupna 
obejmującego znaczne obszary dolnego kraju, a wiele więcej 
można byłoby znaleźć dzięki dalszym poszukiwaniom. Wie
my, że górny kraj został pozyskany w całości przez wykupy 
dokonane [jednak] w sposób niemożliwy do zaakceptowania.

Na zachód od wszystkich tych plemion, za górami, aż do 
wielkich jezior, żyli Massawomecs, najpotężniejsza konfede
racja, która nękała bezustannie Powhatans i Manahoacs. Ci 
byli prawdopodobnie przodkami plemion znanych obecnie 
pod nazwą Sześciu Narodów111.

Konfederacja Irokeska, nazywana również Konfederacją Pięciu 
Narodów, a od 1722 roku Konfederacją Sześciu Narodów. Tworzyły ją ple
miona Mohawków, Oneidów, Onondagów, Kąjugów i Seneków oraz od 1722 
rokuTuscarorów.

Bardzo niewiele można teraz odkryć z odrębnych, później
szych dziejów tych plemion. Chickahominies przenieśli się 
około roku 1661 nad rzekę Mattapony. Ich wódz, wraz z jednym 
[wodzem] z każdego z plemion Pamunkies i Mattaponies, był 



132 ZAPYTANIE XI

stroną traktatu z Albany w 1685 roku112. To zdaje się był ostatni 
rozdział w ich historii. Jednakowoż zachowali oni swą odrębną 
nazwę aż do roku 1705, a następnie zupełnie wymieszali się 
z Pamunkies oraz z Mattaponies i obecnie występują jedynie 
pod ich nazwami. Spośród Mattaponies pozostaje tylko 3 lub 
4 mężczyzn i mają oni więcej murzyńskiej aniżeli indiańskiej 
krwi. Zatracili oni swój język, pomniejszyli swe obszary poprzez 
dobrowolną sprzedaż do około 50 akrów ziemi, które leżą nad 
rzeką ich własnego imienia. Od czasu do czasu przyłączali się 
do Pamunkies, od których dzieli ich ledwie 10 mil. Pamunkies 
zostało około 10 lub 12 mężczyzn, dość czystych od domieszki 
innych kolorów. Starsi spośród nich w niewielkim stopniu 
zachowują swój język, co stanowi, o ile nam wiadomo, ostatni 
ślad języka Powhatans na ziemi. Posiadają około 300 akrów bar
dzo żyznej ziemi nad rzeką Pamunkey, tak bardzo otoczonych 
wodą, że tama zamyka je w całości. Spośród Nottoways nie 
ostał się żaden mężczyzna. Kilka kobiet stanowi pozostałości 
plemienia. Mieszkają one nad rzeką Nottoway, w hrabstwie 
Southampton, na bardzo żyznych ziemiach. Bardzo wcześnie 
wyznaczono określone ziemie i oddano je tym plemionom, 
otaczając je ochroną prawną. Zwykle mieli oni wyznaczonych 
administratorów, których obowiązkiem było strzec ich inte
resów oraz chronić przed krzywdą i zniewagą.

112 Traktat zawarty we wrześniu 1685 roku pomiędzy gubernatorem 
Nowego Jorku Donganem i emisariuszem Wirginii płk. Byrdem a Konfede
racją Pięciu Narodów dotyczący przejścia wojsk irokeskich na południe. 

Smith.
Evans.

Monacans i ich przyjaciele, później lepiej znani pod nazwą 
Tuscaroras, byli prawdopodobnie związani z Massowomecs lub 
z Pięcioma Narodami. Powiada się", że ich języki były tak dalece 
odmienne, że udział tłumaczy był konieczny pomiędzy nimi, 
jednak dowiadujemy się również", że Erigas, nacja uprzednio 
zamieszkująca nad Ohio, pochodziła z tego samego rodu co 
Pięć Narodów i że dzielili oni również język z Tuscaroras. Ich 
dialekty, ze względu na długie odseparowanie, mogły stać się 
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tak niepodobne, że niezrozumiałe jedne dla drugich. Wiemy, 
że w 1712 roku Pięć Narodów przyjęło Tuscaroras do swej 
konfederacji, czyniąc ich Szóstym Narodem. Przyjęli również 
pod swą ochronę Meherrins i Tuteloes, a jest w najwyższym 
stopniu prawdopodobne, że pozostałości wielu innych plemion, 
o których nie znajdujemy żadnych szczególnych relacji, wy
cofały się na zachód w podobny sposób i zostały przyłączone 
do tego lub innego z zachodnich plemion.

Nie wiadomo mi nic o czymś takim, jak zabytek kultury 
materialnej Indian, jako że nie uhonorowałbym takim mia
nem strzałek, kamiennych toporów, kamiennych fajek lub 
płaskorzeźb. Sądzę, że z przedsięwzięć na wielką skalę nie 
zachowały się ślady takich, które zasługiwałyby na uznanie, 
jakiego godzien byłby zwykły kanał służący osuszeniu ziemi. 
Chyba że rzeczywiście miałyby nimi być kurhany, których 
wiele znaleźć można wszędzie w tym kraju. Są one różnych 
kształtów, niektóre z nich zbudowane z ziemi, a inne z kamieni. 
Że były one miejscem spoczynku zmarłych, było oczywistym 
dla wszystkich, lecz z jakiej szczególnej okazji budowanym, 
pozostawało przedmiotem wątpliwości. Niektórzy sądzili, że 
skrywają one kości tych, którzy polegli w bitwach toczonych 
w miejscu pogrzebania. Niektórzy wiązali je z mającym pano
wać pośród Indian zwyczajem zbierania co pewien czas kości 
wszystkich ich zmarłych, gdziekolwiek zostaliby oni pochowani 
po śmierci. Inni znowuż podejrzewali, że są one ogólnymi 
grobami dla miast leżących przypuszczalnie na ich terenach 
lub w ich pobliżu. Za słusznością tej opinii przemawiałajakość 
ziem, na których owe kurhany były wznoszone (te budowane 
z ziemi zazwyczaj na najbardziej miękkich i żyznych łąkach 
nad brzegami rzek), i tradycja mająca być przekazywana od 
rdzennych Indian, wedle której kiedy osiedlali się oni w mie
ście, pierwszą osobę, która zmarła, ustawiano na podwyższe
niu, a ziemię układano dookoła niej tak, aby tę osobę zakryć 
i podtrzymać. Kiedy umarła następna osoba, kopano wąski 
korytarz prowadzący do pierwszej osoby zmarłej, drugą osobę 
opierano o nią, a pokrywę ziemi uzupełniano i tak dalej. Jako 
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że jeden z takich kurhanów jest w mojej okolicy, zapragną
łem zaspokoić ciekawość, czy któryś i który z tych poglądów 
jest słuszny. W tym celu postanowiłem go otworzyć i dogłęb
nie przebadać. Znajdował się on na nisko położonym terenie 
przy Rivannie, około 2 mil powyżej jej głównego rozwidlenia 
i naprzeciw kilku wzgórz, na których było kiedyś indiańskie 
miasto. Miał sferyczną formę, 40 stóp średnicy w podstawie, 
około 12 stóp wysokości, która została jednak zmniejszona 
do około TA. [stopy], ponieważ przez około 12 lat uprawiana 
była na tym wzgórzu rola. Przedtem wzgórze pokryte było 
drzewami o średnicy 12 cali, a wokół podstawy było wyrobisko 
głębokości i szerokości 5 stóp, skąd wzięta została ziemia, z któ
rej uformowano kopiec. Najpierw kopałem powierzchownie 
w kilkujego częściach i natrafiłem na zbiór ludzkich kości, na 
różnej głębokości, od 6 cali do 3 stóp pod powierzchnią. Leżały 
one w największym pomieszaniu, niektóre pionowo, niektóre 
ukośnie, niektóre poziomo, a skierowane [były] we wszystkie 
strony kompasu, pomieszane i zbite w pęki przez ziemię. Kości 
najbardziej odległych sobie części [ciała] zostały znalezio
ne razem, jak na ten przykład małe kości stopy w otworach 
czaszki; liczne czaszki przylegały do siebie, leżały na twarzy, 
na boku, tyłem, górą lub dołem. Można było odnieść wrażenie, 
że kości bezładnie wysypano z worka lub kosza i przykryto 
ziemią bez żadnego zważania na ich porządek. Pod względem 
liczby najwięcej zachowało się kości czaszki, szczęki, zębów, 
kości ramienia, ud, nóg, stóp i dłoni. Zachowało się kilka żeber, 
kilka kręgów szyjnych i grzbietowych bez wyrostków ijeden 
tylko przypadek kości (os sacrum), która służy jako podstawa 
kręgosłupa. Czaszki były tak delikatne, że z reguły rozpadały 
się przy dotknięciu. Inne kości były mocniejsze. Było tam nieco 
zębów, które oceniono na mniejsze niż u dorosłego. Czaszka, 
która przy pierwszym oglądzie zdawała się należeć do niemow
lęcia, rozpadła się przy wyjmowaniu, uniemożliwiając zado
walające przebadanie. [Znaleziono też] żebro oraz fragment 
żuchwy osoby w połowie wieku, kolejne żebro niemowlęcia 
oraz część szczęki dziecka, któremu nie wyrżnęły się jeszcze 
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zęby. Ta ostatnia, najbardziej przekonujący dowód grzeba
nia tu dzieci, szczególnie zwróciła moją uwagę. Była to część 
prawej połowy żuchwy. Wyrostek, którym była przyczepiona 
do kości skroniowych, był cały, a sama kość przytknięta w to 
miejsce, z którego została odłamana. Na ile precyzyjnie mogłem 
je określić, miejsce złamania znajdowało się w okolicach kła 
górnej szczęki. Górna krawędź [szczęki], gdzie byłby zębodół, 
była idealnie gładka. Przy porównaniu z [kością] dorosłego, 
poprzez ułożenie razem ich tylnych wyrostków, jej złamany 
koniec sięgał przedostatniego zęba trzonowego dorosłego. 
Kość ta była biała, wszystkie pozostałe koloru piaskowego. 
Kości niemowląt, będąc miękkimi, prawdopodobnie szybciej 
podlegają rozkładowi, co może być przyczyną, dla której tak 
niewiele zostało [ich] tu znalezionych. Zacząłem następnie pio
nowo wkopywać się przez kurhan, tak abym mógł zbadaćjego 
wewnętrzną konstrukcję. Dokopałem się na głębokość około 
trzech stóp w głąb kurhanu, ukazała mi się pierwotna warstwa 
ziemi. Kurhan był wystarczająco szeroki, aby człowiek mógł 
przez niego przejść i zbadaćjego boki. Na spodzie, to znaczy 
na poziomie otaczającej równiny, odnalazłem kości, powyżej 
nich kilka kamieni zwiezionych z oddalonego o 54 mili klifu 
i znad rzeki oddalonej o '/8 mili, następnie rozległy przedział 
ziemi, następnie warstwę kości i tak dalej. Po jednej stronie 
przekroju były cztery wyraźnie rozróżnialne warstwy kości; 
na drugiej stronie - trzy; warstwy kości po jednej stronie nie 
znajdowały się w jednej linii z warstwami po drugiej stronie. 
Kości najbliżej powierzchni były najmniej zniszczone. Nie 
zostały w którejkolwiek z nich znalezione żadne dziury, które 
mogłyby być spowodowane przez kule, strzały lub inną broń. 
Oszacowałem, że w tym kurhanie mogło znajdować się tysiąc 
szkieletów. Każdy bez trudu wywnioskuje z powyższych oko
liczności, że przeczą one opinii, że kurhan przykrywał tylko 
kości osób poległych w boju. Okoliczności powyższe wykluczają 
także wiarygodność tradycji, która czyniła go wspólnym gro
bem miasta, gdzie ciała były układane pionowo, wzajemnie się 
stykając. Pozory z pewnością wskazują, że wziął on zarówno 
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swe początki, jak i rozwój ze zwyczajnego gromadzenia kości 
i składania ich razem, że pierwszy zbiór został złożony na 
powierzchni ziemi, kilka kamieni położonych na nim, a na
stępnie pokrywa ziemi, że drugi został na tym położony, zakrył 
większą lub mniejszą jego część w proporcji do liczby kości, 
a następnie także został pokryty ziemią i tak dalej. Następujące 
okoliczności wskazują na powyższą interpretację: 1. Liczba 
kości. 2. Ich zmieszane ułożenie. 3. Ich położenie w różnych 
warstwach. 4. Warstwy w jednej części nie odpowiadają tym 
w innej. 5. Odmienny stan rozkładu w tych warstwach, który 
zdaje się wskazywać różnicę w czasie pogrzebania. 6. Obecność 
pośród nich kości niemowlęcych.

Z jakichkolwiek powodów byłyby one usypywane, pojawiają 
się bardzo często wśród Indian. Jako że około 30 lat temu grupa 
przechodząca przez tę część kraju, w której znajduje się ten 
kurhan, doszła przez las wprost do niego bez jakichkolwiek 
wskazówek lub poszukiwań. Po krótkim postoju przy kurhanie 
członkowie grupy, z wyrazem twarzy, który można odczytać 
jako smutek, powrócili na główną drogę opuszczoną około 
pół tuzina mil, aby odwiedzić to miejsce, i kontynuowali swą 
podróż. Kolejny kurhan, bardzo przypominający ten [opisa
ny], znajduje się na nizinnych terenach południowej odnogi 
Shenandoah, gdzie przecinają droga prowadząca z Rock-fish 
Gap do Staunton. Oba [kurhany] w ciągu tego tuzina lat zostały 
oczyszczone z drzew i poddane uprawie, są znacznie mniejszej 
wysokości, [zostały] rozciągnięte w szerokości przez orkę, 
i prawdopodobnie znikną za jakiś czas. Jest też kolejny na 
wzgórzu w górach Blue Ridge, kilka mil na północ od Wood’s 
Gap, który zrobiony jest ze zrzuconych razem małych kamieni. 
Ten został otwarty i odkryto, że zawiera ludzkie kości, tak jak 
i pozostałe. Jest też wiele innych w innych częściach tego kraju.

Wielką zagadkę stanowi odpowiedź na pytanie, skąd przy
byli ci rdzenni mieszkańcy Ameryki? Odkrycie poczynione 
dawno temu wystarczało, aby ukazać, że przejście z Europy 
do Ameryki było zawsze możliwe nawet dla niedoskonałej 
żeglugi dawnych czasów. Przemieszczając się z Norwegii do
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Islandii, z Islandii do Grenlandii, z Grenlandii do Labradoru, 
[zauważymy, że] pierwszy odcinek jest najszerszy. Jako że 
ten był przemierzany od najwcześniejszych czasów, o któ
rych mamy jakiekolwiek relacje dotyczące tej części ziemi, 
nietrudnym jest przypuścić, że i kolejne odcinki mogły być 
niekiedy przepływane. Takoż ostatnie odkrycia kapitana 
Cooke’a113, płynącego wzdłuż linii brzegowej z Kamczatki do 
Kalifornii, dowiodły, że jeśli dwa kontynenty Azja i Ameryka 
są w ogóle rozdzielone, to tylko przez wąski pasek. Zatem 
także z tej strony mieszkańcy mogli przejść do Ameryki. 
Podobieństwo między Indianami z Ameryki a wschodnimi 
mieszkańcami Azji skłaniałoby nas do przypuszczenia, że 
pierwsi są potomkami tych drugich lub też ci drudzy są po
tomkami tych pierwszych. Nie dotyczy to Eskimosów, któ
rzy, na podstawie tych samych okoliczności podobieństwa 
i na podstawie identyczności języka, muszą pochodzić od 
Grenlandczyków, a ci prawdopodobnie z jakichś północnych 
obszarów starego kontynentu. Wiedza o ich poszczególnych 
językach byłaby najpewniejszym dowodem ich pochodzenia, 
jaki można by uzyskać. Tak naprawdę jest to najlepszy dowód 
pokrewieństwa nacji, do którego można się odwołać. Jak 
wiele wieków przeminęło, odkąd Anglicy, Holendrzy, Niem
cy, Szwajcarzy, Norwegowie, Duńczycy i Szwedzi odeszli od 
ich wspólnego rodu? Jednak, ile wieków musi upłynąć, nim 
znikną dowody ich wspólnych korzeni, które trwają w ich 
poszczególnych językach? Należy więc ubolewać, bardzo 
ubolewać nad tym, że doprowadziliśmy już do wyginięcia 
tak wielu indiańskich plemion, nie zebrawszy uprzednio i nie 
złożywszy w zasobach literatury przynajmniej ogólnych zasad 
języków, którymi mówiły. Jeśliby stworzone zostały i złożone 
we wszystkich publicznych bibliotekach słowniki wszyst

113 James Cook (1728-1799) - brytyjski żeglarz i odkrywca, badacz 
wybrzeża Kanady (wyprawy w latach: 1759,1763-1767), dowodził trzema wy
prawami na Oceanie Spokojnym (1768-1771,1772-1775,1776-1779), w trakcie 
których dopłynął między innymi jako pierwszy do Australii.
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kich języków, którymi mówiono w Północnej i Południowej 
Ameryce, z zachowaniem nazewnictwa najbardziej powszech
nych obiektów natury, (a słownikami powinny dysponować 
zarówno barbarzyńskie, jak i cywilizowane narody), flek
sji ich rzeczowników i czasowników, ich zasad zgodności 
składniowej i zgody [czasów], dałoby to biegłym wjęzykach 
Starego Świata szansę na porównanie ich z [tymi językami] 
już teraz bądź kiedyś w przyszłości, a dzięki temu możliwe 
będzie przedstawienie najlepszego dowodu pochodzenia tej 
części ludzkiej rasy.

Lecz jakkolwiek niedoskonała jest nasza wiedza o językach, 
którymi mówiono w Ameryce, wystarcza ona do odkrycia 
takiegoż niezwykłego faktu. Gdy uporządkuje się je według 
najpierwotniejszych języków, od których mogą być w oczy
wisty sposób wywiedzione, i uczyni to samo w stosunku do 
języków ludzi czerwonoskórych z Azji, okaże się, że liczba 
tych rdzennych języków (nazywanych w ten sposób tylko 
dlatego, że jeśli kiedykolwiek były one takie same, utraciły 
wszelkie podobieństwo), wynosi dwadzieścia w Ameryce na 
jeden w Azji. Wyodrębnienie się dialektów może być dziełem 
kilku zaledwie wieków, lecz aby dwa dialekty oddaliły się od 
siebie tak dalece, aby zatracić wszelkie ślady ich wspólne
go pochodzenia, wymagać to musi bardzo długiego okresu. 
Najpewniej [wymagałoby to upływu czasu] tak długiego, jak 
cały wiek ziemi, jak sądzi wielu ludzi. Większa liczba radykal
nych zmianjęzyka, jakie zaszły w [językach] rasy czerwonej 
w Ameryce, potwierdza, że języki tych ostatnich są starsze 
od języków ludzi z Azji.

Przejdę teraz do określenia rdzennych ludów, które nadal 
występują w znaczącej i niezależnej postaci, oraz ich liczeb
ności. Ze względu na to, że obszary ich występowania nie są 
precyzyjnie określone i byłoby trudno wyszczególnić te ludy, 
które mogą zostać ujęte w określonych granicach; i ponieważ 
być może wystarczy przedstawić ich bardziej ogólny prze
gląd, spiszę w formie katalogu wszystkie znane mi ludy, które 
[żyją] w Stanach Zjednoczonych i na przyległych obszarach. 



Opis Indian osiadłych w tym państwie 139

Zaczerpnięte są one z czterech list, z których pierwsza została 
przekazana w 1759 roku generałowi Stanwixowi114 przez 
George’a Croghana115, zastępcę do spraw Indian u Sir Williama 
Johnsona116. Druga lista, sporządzona przez znanego francu
skiego handlarza, mieszkającego pomiędzy Indianami przez 
wiele lat, została załączona do drukowanego sprawozdania 
pułkownika Bouqueta117 z jego wyprawy w 1764 roku. Trzecia 
lista została sporządzona przez kapitana Hutchinsa, który 
z rozkazu odwiedził większość plemion w celu poznania ich 
liczebności w 1768 roku. A czwarta lista [zawiera dane spo
rządzone] przez Johna Dodge’a118 handlującego z Indianami, 
w 1779 roku, z wyjątkiem liczb oznaczonych *, które podaję 
się na podstawie innych informacji.

114 John Stanwix (1690-1766) - brytyjski oficer i polityk, członek Izby 
Gmin. W latach 1756-1760 przebywał w Ameryce, gdzie pełnił rozmaite 
funkcje dowódcze w królewskiej armii.

115 George Croghan (?-1782) - przebywał wśród północnoamerykańskich 
Indian jako handlarz i agent.

"6 William Johnson (1715-1774) - amerykański urzędnik kolonial
ny. Od 1737 roku w Ameryce, pełnił funkcję superintendenta do spraw 
Indian, utrzymując neutralność konfederacji lrokeskiej w konfliktach 
angielsko-francuskich.

117 Henry Bouquet (1719-1766) - brytyjski oficer pochodzenia szwajcar
skiego, od 1756 roku przebywał w Ameryce, odegrał istotną rolę w stłumie
niu powstania Pontiaca. Sprawozdanie, o którym mowa, to napisana przez 
Williama Smitha historia wyprawy Bouqueta, opublikowana w 1765 roku 
w Filadelfii pt. Historical Account of the Expedtion Against the Ohio Indians.

118 John Dodge (1751-1800) - podróżnik, prowadził handel z Indianami.
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Oswegatchies 100 W Swagetchy, na rzece 
św. Wawrzyńca 
(St. Laurence River)

Connasedagoes — — ] 300 W pobliżu Montrealu
Cohunnewagoes 200 J
Orondocs — — 100 W pobliżu Trois 

Rivieres
Abenakies 350 150 W pobliżu Trois 

Rivieres
Little Alkonkins — — 100 W pobliżu Trois

-E Rivieres
>> E Michmacs 700 Rzeka św. Wawrzyńca
O N (St. Laurence River)Q O Amelistes 550 Rzeka św. WawrzyńcaE -Q (St. Laurence River)

*N Chalas 130 Rzeka św. Wawrzyńca
? (St. Laurence River)
E Nippisins 400 W górę rzeki Ottawas
ÿ) Algonquins 300 W górę rzeki Ottawas
~o Round Heads 2500 Rivier aux Tetes Boules
-u XO na wschodnim brzegu
-EU Jeziora Górnego

os N Messasagues 2000 Jezioro Huron i Górne
Christinaux. Kris 3000 Jezioro Christinaux

O E Assinaboes 1500 Jezioro Assinaboes
'Ç Blancs, lub Barbus 1500

Sioux of the Meadows 25001
Z Sioux of the Woods 10 000 1800 10 000 U źródeł Missisipi i na 

zachód od tej rzeki
Sioux
Ajoues 1100 Na północ od Padoucas
Panis. White 2000 Na południe od 

Missouri
Panis. Freckled 1700 Na południe od 

Missouri
Padoucas 500 Na południe od 

Missouri
Grandes-Eaux 1000
Canses 1600 Na południe od 

Missouri
Osages 600 Na południe od 

Missouri
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Missouris 
Arkansas 
Caouitas

400 3000
2000

700

Przy rzece Missouri 
Przy rzece Arkansas 
Na wschód od 
Alibamous

Plemiona

Cr
og

ha
n

17
59

Bo
uq

ue
t

17
64

H
ut

ch
in

s
17

68

D
od

ge
17

79 Gdzie zamieszkują

Mohocks

Onèidas

Tuscaróras

.... ....

160

300 '

200

100

400

Mohocks River 
[of Susquehanna] 
W[schodnia] strona 
j[eziora] Oneida 
i główne odnogi 
Pomiędzy [plemionami] 
Oneidas a Onondagoes

> c o N O

Onondàgoes 1550 260 230 W pobliżuj[eziora] 
Onondago 
[of Susquehanna]

w
 Z

je
dn

c Cayùgas 200 220 Naj[eziorze] Cayuga 
w pobliżu P[ółnocnej] 
odnogi

O c 05
(Z) 
-C

Sènecas 1000 650 Na wodach Susquehan- 
ny, Ontario i górnego 
Ohiou

C « 
cl

Aughquàgahs 150 Wschodnia odnoga 
Susquehanny oraz nad 
Aughquagah

Nânticoes 100 Utsanango, Chaghnet 
oraz Owego nad 
wschodnią odnogą 
Susquehanny

Moh'iccons — — 100 — Na tych samych 
obszarach

Conöies — — 30 — Na tych samych 
obszarach

Sapôonies 30 W Diahago i innych 
osadach wzdłuż 
P[ółnocnej] odnogi 
Susquehanny
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Mùnsies 150 *150 W Diahago i innych 
osadach wzdłuż
Pfółnocnej] odnogi
Susquehanny

Delawares lub — — 150 *500 W Diahago i innych
Linnelinopies osadach wzdłuż

P[ółnocnej] odnogi 
Susquehanny

Delawares lub 600 600 600 Pomiędzy Ohio
Linnelinopies a j[eziorem] Erie oraz 

odnogami Beaver
-C o Creek, Cayahogi
i i Muskinghamo N Shàwanees 400 500 300 300 Sioto oraz odnogi
O c Muskingham

“O
1) Mîngoes 60 Nad odnogą Sioto
tśp Mohiccons — — ■ *60
5
O Cohunnewa- —- —- 300 ' —- W pobliżu Sandusky
c gos

iZ) Wyandots 300 180 W pobliżu Fortu St.
-C 300 250 Joseph's oraz Detroit
U 
c 
oj

Wyandots
Twightwees 300 —- 250 —- Rzeka Miami w pobliżu

feb Fortu Miami
Miamis — 350 ____ 300 Rzeka Miami opodal 

Fortu St. Joseph's
Ouiàtonons 200 400 300 *300 Na brzegach Wabash, 

w pobliżu Fortu
Ouiatonon

Piànkishas 300 250 300 *400 Na brzegach Wabash, 
w pobliżu Fortu
Ouiatonon

Shàkies ____ 200 — Na brzegach Wabash, 
w pobliżu Fortu
Ouiatonon

Kaskàskias — 300 W pobliżu Kaskaskii

lllionois 400 600 300 — W pobliżu Cahokii. 
(Jeśli nie tożsami 
z Mitchigamis?)
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Piorias 800 Nad r[zeką] Illinois 
nazywani Pianrias, co 
jednak przypuszczalnie 
ma znaczyć Piorias

Ponteótamies 350 300 450 W pobliżu [Fortu] 
St. Joseph’s oraz Fortu
Detroit

Ottawas — 550 *300 W pobliżu [Fortu] 
St. Joseph’s oraz Fortu
Detroit

Chippawas

20(

Nad zatoką Saguinam 
z jeziora Huron

Ottawas Nad zatoką Saguinam 
z jeziora Huron

Chippawas — 400 W pobliżu [Fortu] 
Michillimakinac

Ottawas — — 250 5450 W pobliżu [Fortu] 
Michillimakinac

Chippawas 2000 5900 400 W pobliżu Fortu
St. Mary’s nad Jeziorem 
Górnym

Chippawas Kilka innych osad 
wzdłuż brzegów Jeziora 
Górnego. Liczebność
nieznana

Chippawas — — — — W pobliżu zatoki Puans, 
przy jeziorze Michigan

Shakies 200 400 550 W pobliżu zatoki Puans, 
przy jeziorze Michigan

Mynonamies .... .... .... .... W pobliżu zatoki Puans, 
przy jeziorze Michigan

Ouisconsings 550 ____ ____ Ouisconsing River
Kickapous 600 300 .... 250 1
Otogamies. .....
Foxes 
Mäscoutens 500

J J

Miscóthins 4000 Nad jeziorem Michigan 
oraz pomiędzy nim 
a Missisipi



144 ZAPYTANIE XI

Plemiona

Cr
og

ha
n

17
59

Bo
uq

ue
t

17
64

H
ut

ch
in

s
17

68

D
od

ge
17

79 Gdzie zamieszkują

Sioux. Eastern

c 00
03 'O

500 Nad wschodnimi 
źródłami Missisipi oraz 
wyspy Jeziora Górnego

Cherokees 1500 2500 3000 ____ Zachodnie obszary 
Karoliny Północnej

Chickasaws 750 500 — Zachodnie obszary 
Georgii

Catawbas 150 Nad r[zeką] 
Catawba w Karolinie 
P[ołudniowej]

Chacktaws 2000 4500 6000 Zachodnie obszary 
Georgii

Upper Creeks

Lower Creeks

1180 }
3000

Zachodnie obszary 
Georgii

Natchez — 150 —
Alibamous 600 Alabama R[iver] 

w zachodnich 
obszarach Georgii
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Wspominane są również następujące plemiona:

Lezar 400 Od ujścia Ohio do ujścia Wabash

O Webings 200 Nad Missisipi poniżej Shakies

w hO
'S 2

Ousasoys 
Grand Tuc

I 4000 Nad White Creek, odnoga Missisipi

* Ö Linways J 1000 Nad Missisipi

Les Puans 
Folle Avoine 
Ouanakina 
Chiakanessou 
Machecos 
Souikilas

700 W pobliżu zatoki Puans
350 W pobliżu zatoki Puans
300
350
800
200

Uważane za plemiona Creeks

ca o
X. O

Mineamis

Piankishas

Mascoutins

2000
Północny zachód j[eziora] Michigan, 
do źródeł Missisipi i w górę do Je- 
.ziora Górnego

Nad i w pobliżu Wabash, w stronę 
Illinois

Vermillions

Obawiając się, że te [ostatnie] mogą być innymi nazwami 
dla niektórych z plemion już wymienionych, nie umieściłem 
ich w tabeli, lecz określiłem oddzielnie jako warte dalszych 
dociekań. Dostrzegalne różnice w określaniu liczebności tych 
samych plemion przypisać można niekiedy niedoskonałej 
informacji, a niekiedy wynika z większego lub mniejszego 
zasięgu osadnictwa opisywanego tą samą nazwą.



Zapytanie XII
Spostrzeżenia dotyczące hrabstw, miast i wiosek

Hrabstwa zostały wymienione w zapytaniu IX. Jest ich 74, 
o bardzo różnej wielkości i zaludnieniu. Spośród nich 35 leży 
w Tide Waters lub równolegle, 23 w Midlands, pomiędzy Tide 
Waters a górami Blue Ridge, 8 pomiędzy Blue Ridge a Alleghe- 
nami i 8 na zachód od Alleghenów.

Państwo, zgodnie z innym podziałem, składa się z parafii, 
spośród których wiele pokrywa się z hrabstwami, lecz niekie
dy hrabstwo obejmuje więcej aniżeli jedną parafię, a czasami 
parafia więcej aniżeli jedno hrabstwo. Podział ten związany 
jest z religią państwową, zatem w każdej parafii wyznaczo
ny jest z uposażeniem pastor Kościoła anglikańskiego. Innym 
celem podziału na parafie była troska o ubogich.

Nie mamy żadnych miast. Jedną z przyczyn, dla których nie 
mamy żadnych miast o jakimkolwiek znaczeniu, było praw
dopodobnie to, że kraj nasz jest wielce poprzecinany żeglow
nymi wodami, a handel docierał prosto pod nasze drzwi, nie 
zmuszając nas do wypraw wjego poszukiwaniu. Williamsburg, 
który do roku 1780 był siedzibą naszego rządu, nigdy nie liczył 
powyżej 1800 mieszkańców, a Norfolk, najludniejsze miasto, 
jakie kiedykolwiek mieliśmy, liczył ledwie 6000. Nasze miasta, 
a właściwie nasze wioski lub osady, są następujące.

Nad James River i jej dopływami: Norfolk, Portsmouth, 
Hampton, Suffolk, Smithfield, Williamsburg, Petersburg, Rich
mond, siedziba naszego rządu, Manchester, Charlottesville, 
New London.

Nad rzeką York i jej dopływami: York, Newcastle, Hanover.
Nad Rappahannoc: Urbanna, Portroyal, Fredericksburg, 

Falmouth.
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Nad Potomakiem i jego wodami: Dumfries, Colchester, Ale
xandria, Winchester, Staunton.

Nad Ohio: Louisville.
Są też inne miejsca, gdzie, jak w niektórych z wyżej wymie

nionych, prawo stanowiło, że powinny być tam miasta, lecz 
Natura uznała, że nie powinno [ich tam być] i pozostają one 
niewartymi wymienienia. Norfolk będzie prawdopodobnie 
głównym ośrodkiem dla całego handlu z zatoki Chesapeak 
i jej dopływów, a kanał 8- lub 10-milowy sprowadzi doń cały 
[handel] z cieśniny Albemarle i jej dopływów. Drugie co do 
ważności są miasta u ujścia Tide Waters, to znaczy Petersburg 
nad Appamattox, Richmond nad James River, Newcastle nad 
York River, Alexandria nad Potomakiem oraz Baltimore nad 
Patapsco. Z nich będzie następować dystrybucja [handlu/ 
towarów handlowych] do pomniejszych stanowisk w kraju. 
Przypadkowe zdarzenia mogą jednakowoż niweczyć wskazania 
Natury, a w żadnym przypadku nie czynią tego owe zdarzenia 
częściej niż w przypadku powstawania i upadku miast.



Zapytanie XIII
Konstytucja państwa oraz jego poszczególne karty

Królowa Elżbieta119 patentem królewskim, noszącym datę 
25 marca 1584 roku, upoważniła sir Waltera Raleigha120 do 
poszukiwania odległych, pogańskich lądów nie zamieszka
łych przez lud chrześcijański i nadała mu bez ograniczeń 
całą ziemię w obrębie 200 mil morskich od miejsca, w którym 
jego ludzie w przeciągu 6 lat stworzą stałe osady (dwellings 
or abidings). Zastrzegła jedynie, dla siebie oraz swych na
stępców, ich wierność oraz piątą część uzyskanego przez 
nich złotego i srebrnego kruszcu. Sir Walter natychmiast 
wysłał dwa okręty, które dokonały inspekcji wyspy Wococon 
w Karolinie Północnej, a następnego roku wyprawił siedem 
ze 107 ludźmi, którzy osiedlili się na wyspie Roanoke około 
35°50’ szerokości geograficznej. Tutaj Okisko, król Weopo- 
meiocs, zasięgnąwszy wpierw rady swego ludu, miał uznać 
się lennikiem królowej Elżbiety, a po niej sir Waltera Raleigha. 
W 1586 roku wysłano 50 ludzi, a w 1587 roku [kolejnych] 150. 

n’ Elżbieta I Tudor (1533-1603) - królowa Anglii, córka Henryka VIII 
i Anny Boleyn, ostatni władca Anglii wywodzący się z dynastii Tudorów, 
zasiadała na tronie w latach 1558-1603. Jej panowanie nazywane jest złotą 
epoką, w tych czasach rozpoczęła się ekspansja kolonialna Anglii.

120 Walter Raleigh (71554-1618) - angielski podróżnik, odkrywca i pi
sarz, pomiędzy 1584 a 1589 rokiem próbował założyć kolonię w pobliżu 
wyspy Roanoke na terytorium dzisiejszej Karoliny Północnej, którą na cześć 
królowej Elżbiety nazwał Wirginia. Założona tam osada nie przetrwała, nikt 
z osadników nie przeżył. Zostali wymordowani przez Indian lub opuścili 
osadę, udając się w niewiadomym kierunku. Raleigh podejmował również 
wyprawy do Ameryki Południowej. W 1603 roku został oskarżony o udział 
w spisku mającym doprowadzić do detronizacji Jakuba I (VI), następnie 
został uwięziony i stracony w 1618 roku.
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Z tymi ostatnimi sir Walter wysłał gubernatora, wyznaczył 
mu dwunastu zastępców, nadał im przywilej założycielski 
(charter of incorporation) i nakazał osiedlić się nad zatoką 
Chesapeak. Jednakowoż dotarli oni na Hatorask. W 1588 roku, 
kiedy flota z nowym wsparciem w postaci kolonistów i tym, 
co niezbędne, była gotowa do wypłynięcia, została zatrzy
mana przez królową, aby wzięła udział [w walce] przeciwko 
Wielkiej Armadzie. Sir Walter, wydawszy już 40 000 funtów 
na te przedsięwzięcia, napotykając niekiedy trudności ze 
strony Korony, bez szylinga wsparcia od niej, został posta
wiony przed koniecznością nakłonienia innych do finanso
wego ryzyka. Zatem aktem noszącym datę 7 marca 1589 roku 
w imieniu sir Waltera Raleigha, gubernatora Assamacomóc 
(prawdopodobnie Acomac), alias Wingadacoia, alias Wirgi
nia, w uznaniu za zaangażowanie przez nich określonych 
sum nadał Thomasowi Smithowi121 i innym prawo handlu 
z jego nowym krajem wolnego od wszelkich ceł i podatków 
przez 7 lat, wyłączywszy piątą część uzyskanego złotego 
i srebrnego kruszcu. Zastrzegł im oraz innym wspierającym 
[to przedsięwzięcie, znajdującym się] wówczas w Wirginii, 
że potwierdzi akt założycielski, jaki nadał w 1587 roku ze 
wszystkimi prerogatywami,jurysdykcją,  władzą królewską 
oraz przywilejami nadanymi mu przez królową. Sir Walter 
pięciokrotnie organizował wyprawy do tego miejsca, ostat
nią z nich w 1602 roku, jako że w 1603 roku został skazany 
i uwięziony, co położyło kres jego opiece nad młodą kolonią. 
Los kolonistów, których przedtem wysłał i osadził, nigdy nie 
został poznany. [Nie wiadomo], czy zostali oni wymordowani, 
czy pomieszali się z dzikimi.

121 Thomas Smith (?1558-1625) - angielski kupiec i polityk, członek 
Izby Gmin, pierwszy gubernator powołanej w 1600 roku Kompanii Indii 
Wschodnich.

Niektórzy panowie oraz kupcy, przypuszczając, że przez 
skazanie sir Waltera Raleigha jego nadanie zostało utracone, 
nie dochodząc uważnie tego, czy też wyrok angielskiego 
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sądu może dotyczyć ziem niepodlegających  jurysdykcji tego 
sądu, wnosili do królajakuba* 121 122 o nowe nadanie im Wirginii. 
Wobec tego 9 marca 1607 roku [król] dokonał nadania sir 
Thomasowi Gatesowi123 i innym, na podstawie którego w tym 
samym roku założone zostało, utrzymywane odtąd nieprze
rwanie, osadnictwo w Jamestown. Nadaniu temu nie należy 
jednakowoż poświęcać szczególnej uwagi, jako że zostało ono 
zastąpione patentem królewskim tego samego króla z 23 maja 
1609 roku dla Earla Salisbury124 i innych, łączącym ich pod 
nazwą „Skarbnik i Towarzystwo odkrywców oraz plantato
rów z Miasta Londyn na rzecz pierwszej kolonii w Wirginii”. 
[Patent ten] [1.] nadał im i ich dziedzicom wszystkie ziemie 
w Wirginii od Point Comfort wzdłuż wybrzeża morskiego 200 
mil w kierunku północnym i od tego samego miejsca wzdłuż 
wybrzeża morskiego 200 mil w kierunku południowym oraz 
całą przestrzeń od tej granicy na wybrzeżu morskim w głąb 
lądu, na zachód i północny zachód, od morza do morza oraz 
wszystkie wyspy w obrębie 100 mil od niego, wraz ze wszyst
kimi [znajdującymi się tam] towarami, [2.] równie rozległejak 
uprzednio [nadawane] wszelakim odkrywcom: jurysdykcję, 
prawo pobierania opłat za eksploatację ziemi (royalties), 
przywileje, prawo udzielania koncesji oraz zwierzchnictwo 
w samej [Wirginii] i jej przyległościach, zarówno lądowych, 
jak i morskich. [3.] [Zobowiązał ich do] utrzymywania [tych 
terytoriów] dla króla i jego następców we wspólnej dzier
żawie (soccage), a w zamian za wszelkie świadczenia - do 
dostarczania piątej części złotego i srebrnego kruszcu tam 
znalezionego. [4.] Ustanowił radę w Anglii dla zarządu przed

122 Jakub I (VI) Stuart (1566-1626) - król Szkocji od 1567 roku i Anglii 
od 1603. Syn królowej Szkotów Marii Stuart, zwolennik absolutyzmu mo
narszego, orędownik doktryny boskiego uprawnienia królów.

121 Thomas Gates (?-1622) - angielski żeglarz i oficer, gubernator Wir
ginii w 1610 roku, a następnie wicegubernator w latach 1611-1614.

12,1 Robert Cecil, 1. hrabia Salisbury (1563-1612) - angielski arystokrata
i polityk, od 1598 roku główny doradca królowej Elżbiety 1, a później króla 
Jakuba I (VI).
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sięwzięciem, której członkowie mieli być wybierani i usuwani 
głosem większości Towarzystwa i odkrywców, a która miała 
dokonywać nominacji i odwoływania gubernatorów, urzędni
ków oraz duchownych uważanych przez nich za użytecznych 
dla kolonii. Rada powinna mieć władzę ustanawiania praw 
i formy rządu oraz sądownictwa obowiązujących nie tylko 
wewnątrz kolonii, lecz także na morzach wobec [wszystkich] 
do niej zmierzających i z niej przybywających. [5.] [Patent] 
upoważnił [beneficjentów] do przewożenia tam wszelkich 
osób wyrażających zgodę, zwalniając ich na zawsze ze wszel
kich podatków oraz opłat [nakładanych] na wszystkie dobra 
i towary przywożone do kolonii lub z niej eksportowane, 
wyjąwszy pięć procent należnych za cło na wszelkie dobra 
sprowadzane do brytyjskich posiadłości, tradycyjnie opła
canego przez kupców. Płacąc jedynie te pięć procent, mogą 
oni w przeciągu 13 miesięcy ponownie wyeksportować te 
same dobra do obcych obszarów, bez żadnych ceł, podat
ków lub innych opłat na rzecz króla lub jakichkolwiek jego 
urzędników lub pełnomocników. [6.] [Patent dał im] władzę 
prowadzenia wojny przeciwko tym, którzy by ich dręczyli. 
[7.] Nadał mieszkańcom kolonii wszystkie prawa poddanych 
z urodzenia, jakby byli oni urodzonymi i osiadłymi w Anglii; 
oraz [8.] ogłosił, że patenty te powinny być we wszelkich wąt
pliwych przypadkach interpretowane w sposób zapewniający 
jak największe korzyści dla ich beneficjentów.

Następnie 12 marca 1612 roku innymi patentami królew
skimi król do poprzednich nadań dołożył wszystkie wyspy 
we wszelkich obszarach oceanu pomiędzy 30° a 41° szeroko
ści geograficznej, w obrębie 300 mil morskich od wszelkich 
obszarów uprzednio nadanych Skarbnikowi i Towarzystwu, 
tereny, które nie były posiadane i w których nie mieszkał inny 
chrześcijański książę ani gdzie nie mieściło się państwo, ani 
które nie należały do północnej kolonii125.

125 Chodzi o obszary pomiędzy 38° a 45° szerokości geograficznej pół
nocnej, które Jakub I (VI) nadał Kompanii Wirginii z Plymouth. Próbowała
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Korzystając z władzy nadanej towarzystwu przez te karty, 
a w szczególności tę część karty z 1609 roku, która upoważ- 
niałaje do ustanowienia formy rządu, 24 lipca 1621 roku kartą 
opatrzoną własną pieczęcią [Towarzystwa] zadekretowało ono, 
że odtąd winny istnieć dwie najwyższe rady w Wirginii. Jedna 
rada miała nosić nazwę rady państwa (council of state}, miała 
być ustanawiana i znoszona od czasu do czasu przez skarbnika, 
radę w Anglii oraz Towarzystwo, której rzeczą byłoby wspo
maganie i doradzanie gubernatorowi. Druga rada miała nosić 
nazwę zgromadzenia ogólnego (general assembly) - miała być 
zwoływana przez gubernatora rokrocznie lub częściej i miała 
składać się z rady stanu oraz dwóch posłów z każdego miasta 
(town), setni (hundred) lub osady (plantation) odpowied
nio wybranych przez mieszkańców. Wszystkie sprawy miały 
być w niej decydowane większą częścią głosów obecnych, 
z zastrzeżeniem dla gubernatora prawa sprzeciwu (negative 
voice). Zgromadzenie miało posiadać władzę podejmowania, 
radzenia i rozstrzygania wszelkich wyłaniających się zdarzeń 
dotyczących dobra wspólnego oraz stanowić prawa na użytek 
i dla rządu kolonii, naśladując prawa i politykę Anglii tak dale
ce, jak to możliwe. Zawarto zastrzeżenie, że prawa te nie będą 
mieć mocy, dopóki nie zostaną zatwierdzone przez ogólny sąd 
kwadry Towarzystwa (general quarter court of the company) 
w Anglii i odesłane opatrzone jego pieczęcią. Ustalono, że 
po odpowiednim ukształtowaniu i utrwaleniu rządu kolonii 
żadne zarządzenia rady w Anglii nie powinny być wiążące dla 
kolonii, chyba że zostałyby zatwierdzone przez wspomniane 
zgromadzenie ogólne. Pomiędzy królem a Towarzystwem 
doszło do konfliktu, a działania prawne i siłowe spowodowały, 
że [Towarzystwo] zostało pozbawione wszelkich praw, bez od
szkodowania. [Towarzystwo] wydało uprzednio 100 000 funtów 
na ustanowienie kolonii, nie mając najmniejszego wsparcia 
ze strony rządu. Król Jakub zawiesił władzę [Towarzystwa]

ona założyć osadę w rejonie rzeki Kennebec na terytorium obecnego stanu 
Maine, ale przetrwała ona zaledwie kilka miesięcy. 
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proklamacją z 15 lipca 1624 roku, a Karol I126 objął osobiste 
rządy [w kolonii]. Obie strony miały swych stronników w ko
lonii, lecz prawdę mówiąc mieszkańcy kolonii niewiele się 
sporem zajmowali. Jako że były trzy strony zainteresowane 
poszczególnymi kartami, uważano, że co zaszło między pierw
szą a drugą, nie mogło dotknąć trzeciej. Jeśli król zawładnął 
uprawnieniami Towarzystwa, przeszły one jedynie w inne 
ręce ani nie powiększając się, ani nie ulegając pomniejszeniu, 
podczas gdy prawa mieszkańców pozostały niezmienne. Lecz 
nie na długo. Północne obszary ich kraju zostały nadane lor
dom Baltimore i Fairfaxowi, pierwszy z nich otrzymał nadto 
prawa odrębnej jurysdykcji i rządu. A w 1650 roku parlament, 
uznając, że zajmuje miejsce usuniętego króla, przejąwszyjego 
wszelką władzę, tak na zewnątrz jak i wewnątrz królestwa, 
począł przejmować kontrolę nad koloniami, uchwalając ustawę 
wstrzymującą ich handel z obcymi państwami. Owo przejęcie 
wykonywania władzy królewskiej było pierwszym przejawem 
parlamentarnej ingerencji w koloniach, ustanowiło ten nie
szczęsny precedens, którym to precedensem parlament kie
rował się w swoich działaniach również po tym, jak parlament 
powrócił, w innych kwestiach, do [wykonywania] właściwych 
mu funkcji. Zatem kiedy ta kolonia, utrzymująca nadal swój 
sprzeciw wobec Cromwella127 i parlamentu, została skłoniona 
w 1651 roku do złożenia broni, wpierw zabezpieczyła swe naji
stotniejsze prawa uroczystą konwencją, którą, nie widząc [jej] 
nigdy ogłoszonej drukiem, przytoczę tu dosłownie z archiwów.

126 Karol I Stuart (1600-1649) - syn Jakuba I (VI), w latach 1625-1649 
król Wielkiej Brytanii i Irlandii. Jego absolutystyczne rządy, prowokujące 
konflikty z parlamentem, doprowadziły do wybuchu wojny domowej. W jej 
toku król został ścięty w 1649 roku.

127 Olivier Cromwell (1599-1658) - angielski oficer i polityk, dowódca 
armii Parlamentu w wojnie domowej, lord protektor Anglii, Szkocji i Irlandii 
w latach 1653-1658.
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POSTANOWIENIA uzgodnione i zawarte w James Cittie128 129 w Wir
ginii dla oddania i zasiedlenia tej osady w posłuszeństwie i pod 
rządem Rzeczypospolitej Angielskiej129 przez Komisarzy Rady Stanu 
władzą Parlamentu Anglii i Wielkiego Zgromadzenia gubernatora, 
rady i posłów (Burgesses) tego kraju.

128 Chodzi ojamestown.
129 Commonwealth of England - po egzekucji Karola 1,16 maja 1649 

roku Parlament uchwalił ustawę powołującą Republikę Anglii (An Act Dec
laring England to be a Commonwealth). Rzeczpospolita Angielska (w latach 
1653-1659 Rzeczpospolita Anglii, Szkocji i Irlandii) istniała do restauracji 
dynastii Stuartów w 1660 roku.

Po pierwsze, postanawia się i uzgadnia, że osada Wirginii oraz 
wszyscy jej mieszkańcy winni być i pozostać w należnym posłuszeń
stwie i poddaństwie Korony Rzeczypospolitej Angielskiej zgodnie 
z ustanawianymi tam prawami. Ich posłuszeństwo będzie uznane 
jako dobrowolny akt nienarzucony ani też niewymuszony przez 
podbój ich kraju oraz winni oni mieć i cieszyć się takimi prawa
mi i przywilejami, jakie przynależą wolnym ludziom w Anglii. 
Uprzedni zarząd poprzez komisje i rozkazy będzie unieważniony 
(nuli and void).

Po drugie, że Wielkie Zgromadzenie jak uprzednio winno się zbie
rać i prowadzić sprawy Wirginii, przy czym nic nie będzie uchwalane 
ani czynione wbrew rządowi Rzeczypospolitej Angielskiej i prawom 
tam ustanawianym.

Po trzecie, że winno nastąpić pełne i całkowite umorzenie i od
puszczenie (indempnitie) wszelkich czynów, słów lub pism dokona
nych lub wypowiedzianych przeciwko Parlamentowi Anglii.

Po czwarte, że Wirginia winna mieć i cieszyć się dawnymi gra
nicami nadanymi przez karty poprzednich królów, i że w tym celu 
winna ubiegać się o nową kartę od Parlamentu przeciwko każdemu, 
kto by wystąpił przeciw tym prawom.

Po piąte, że wszelkie patenty ziemi, nadane pod pieczęcią kolonii 
przez któregokolwiek z poprzednich gubernatorów, winny pozostać 
i być w pełnej mocy.

Po szóste, że przywilej posiadania 50 akrów ziemi przez każ
dą osobę przywiezioną do tej kolonii winien trwać tak, jak został 
uprzednio nadany.

Po siódme, że ludność Wirginii ma [prawo do] wolnego handlu, 
takjak cieszy się nim ludność Anglii, do wszystkich miejsc i ze wszyst
kimi narodami stosownie do praw tej Rzeczypospolitej i że Wirginia 
winna cieszyć się wszelkimi przywilejami na równi z jakąkolwiek 
angielską osadą w Ameryce.
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Po ósme, że Wirginia winna być wolna od wszelkich podatków, 
ceł i opłat jakichkolwiek, i [że] żadne nie będą nakładane na nią bez 
zgody Wielkiego Zgromadzenia, i że bez jego zgody nie będą wzno
szone ani forty, ani zamki, ani też utrzymywane oddziały wojskowe.

Po dziewiąte, że żadne obciążenia nie będą wymagane od tego 
kraju na rzecz obecnej floty.

Po dziesiąte, aby przyszłe osadnictwo kraju utrzymać w należnym 
posłuszeństwie, przyrzeczenie winno być składane przez wszystkich 
mieszkańców stosownie do ustawy Parlamentu uchwalonej w tym 
celu. Wszystkie osoby, które odmówiłyby złożenia wspomnianego 
przyrzeczenia, winny mieć rok na opuszczenie Wirginii wraz ze 
swym dobytkiem, i że w trakcie tego roku [winny] mieć takie same 
prawa (justice) jak uprzednio.

Po jedenaste, że używanie modlitewników (booke ofcommon 
prayer) winno być za zgodą większej części parafii dozwolone przez 
jeden kolejny rok pod warunkiem, że te rzeczy, które odnoszą się do 
urzędu królewskiego (kingshipp') lub tego rządu [Rzeczypospolitej 
Angielskiej] nie będą głoszone publicznie. Zaś pastorzy pozostaną 
na swoich stanowiskach, chyba że źle się prowadzą, a wypłacanie 
im zwyczajowych należności oraz umowy z nimi zawarte winny 
pozostać tak jak obecnie w trakcie kolejnego roku.

Po dwunaste, że bydło żadnego człowieka nie będzie kwestiono
wane jako należące do kompanii, chyba że zostało jej powierzone 
lub dobrowolnie wyzbyte.

Po trzynaste, że wszelka amunicja, proch i broń inne aniżeli do 
prywatnego użytku, winny zostać oddane z zapewnieniem za nie 
rekompensaty.

Po czternaste, że wszelkie dobra już tutaj sprowadzone przez 
Holendrów bądź innych, które teraz znajdują się na brzegu, winny 
być wolne od sekwestracji.

Po piętnaste, że czynsze w gotówce (quittrents) nadane nam 
przez świętej pamięci króla na siedem lat zostaną potwierdzone.

Po szesnaste, że komisarze Parlamentu podpisujący te artykuły 
ręczą sobą i honorem Parlamentu za pełne ich wykonanie oraz że 
obecny gubernator i rada i posłowie podobnie podpisują i ręczą ze 
swej strony za całą kolonię.

Rich. Bennett130----------------------- Pieczęć

130 Richard Bennett (ochrzczony w 1609-około 1675) - angielski urzędnik 
kolonialny, w Ameryce od 1628 roku, członek Izby Poselskiej (1629), członek 
rady (1642-1652,1658-1675), gubernator Wirginii (1652-1655).
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W'n. Claiborne131----------------------Pieczęć

131 William Claiborne (1600-1679) - angielski kupiec i urzędnik kolo
nialny, w Ameryce od 1621 roku, początkowo mierniczy kolonii, później 
sekretarz stanu, członek rady i skarbnik kolonii.

Edmond Curtis------------------------Pieczęć
Artykuły te zostały podpisane i opieczętowane przez Komisarzy 

Rady Stanu Rzeczypospolitej Angielskiej dnia 12 marca 1651 roku.

Dalej następują artykuły zastrzeżone przez gubernatora i radę, 
które odnoszą się jedynie do nich samych i ich własności, 
a później następujący dokument:

Akt odpuszczenia dokonany przy poddaniu kraju
Zważywszy, że my komisarze, działający z upoważnienia Parla

mentu Anglii, wyznaczeni przez radę stanu i działając zjej upoważ
nienia, sprowadziliśmy flotę i armię (force) do James Cittie w Wirginii, 
aby przywieść tę kolonię do posłuszeństwa wobec Rzeczypospolitej 
Angielskiej, napotkaliśmy armię zgromadzoną przez Gubernatora 
i [ten] kraj w celu przeciwstawienia się rzeczonej flocie, co upewniło 
nas o pojawieniu się zagrożenia zrujnowania i zniszczenia osady 
(plantatiori). Aby temu zapobiec, posłowie (Burgesses) z wszystkich 
poszczególnych osad zostali wezwani dla rady i pomocy, po dłu
giej i poważnej dyskusji, i po bolesnych przewidywaniach wielkich 
nieszczęść i pewnego zniszczenia tak blisko wiszącego nad całym 
krajem, my, rzeczeni komisarze, uznaliśmy za słuszne, określiliśmy 
i nadaliśmy do podpisania i potwierdzenia naszymi podpisami, pie
częciami i naszą przysięgą artykuły noszące obecną datę, a dalej 
oświadczamy, że władzą Parlamentu i Rzeczypospolitej Angielskiej 
powierzoną nam, jej komisarzom, na podstawie tych artykułów do
konaliśmy wobec wszystkich mieszkańców kolonii aktu odpuszczenia 
i zapomnienia wszelkich słów, działań lub pism wypowiedzianych, 
podjętych lub pisanych przeciwko Parlamentowi lub Rzeczypospo
litej Angielskiej, lub jakiejkolwiek innej osobie od początku świata 
do dzisiaj. A uczyniliśmy to, aby wszyscy mieszkańcy kolonii mogli 
żyć spokojnie i bezpiecznie pod władzą Rzeczypospolitej Angielskiej. 
I obiecujemy, że Parlament i Rzeczpospolita Angielska potwierdzą 
i dotrzymają wszystkich tych naszych ustaleń.

Świadczymy naszymi podpisami i pieczęciami tego 12 marca 
1651 roku.
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Richard Bennett------------------------Pieczęć
Wm. Clairborne------------------------- Pieczęć
Edm. Curtis-------------------------------Pieczęć.

Koloniści sądzili, że poprzez tę uroczystą konwencję, za
wartą przez nich z bronią w ręku, zabezpieczyli dawne’ granice 
swego kraju, jego” wolny handel, jego wyłączenie spod’” opo
datkowania tylko poprzez własne zgromadzenie i wykluczenie 
z niego oddziałów”” zbrojnych. Jednak w każdym z tych punk
tów konwencja ta była łamana przez kolejnych królów i parla
menty, a dokonywane były i inne naruszenia ich konstytucji, 
równie niebezpieczne. Ich zgromadzenie ogólne, które składało 
się z rady stanu i posłów obradujących wspólnie i decydujących 
większością głosów, zostało podzielone na dwie izby, przez 
co rada uzyskała odrębne prawo sprzeciwu (negative) wobec 
jego ustaw. Apelacje od orzeczeń sądu najwyższego [kolonii], 
który regulowany był prawem jej zgromadzenia ogólnego, były 
arbitralnie przesyłane do Anglii, aby tam być rozpatrywanymi 
przed królem i radą. W ciągu 30 lat długość [należącego do 
kolonii] wybrzeża morskiego z 400 mil została zredukowana 
do około 100 mil. Handel z obcokrajowcami został całkowicie 
zakazany, a prowadzony z Wielką Brytanią obciążony podat
kami. Nie jest jednakowoż koniecznym zbierać poszczególne 
przykłady krzywd porozrzucanych w amerykańskiej i bry
tyjskiej historii. Tym bardziej że przechodząc do [czasów po] 
wstąpieniu na tron obecnego króla, Odnajdziemy przykłady 
ich wszystkich, wzmożonych, zwielokrotnionych i stłoczo
nych w krótkim czasie, przez co potwierdzających utrwalone 
przekonanie o traktowaniu jako nic nieznaczących naszych 
praw naturalnych, wynikających z konwencji oraz kart. To, 
co przedstawione jest niżej, jest streszczeniem pierwszych 
piętnastu lat jego panowania. Kolonie były [w tym czasie] 

Art. 4.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 8.
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opodatkowywane tak wewnętrznie, jak i zewnętrznie, ich pod
stawowe interesy poświęcano na rzecz jednostek w Wielkiej 
Brytanii; ich legislatury zawieszane, karty anulowane, [prawo] 
sądzenia przed ławą przysięgłych odbierane. Obywateli kolonii 
(persons) przewożono przez Atlantyk i sądzono przed obcymi 
sędziami, ich prośby o naprawienie krzywd uznawano za nie- 
zasługujące na odpowiedź, ich samych ogłaszano tchórzami 
w radach ich ojczyzny i na dworach Europy. Uzbrojone oddziały 
były wysyłane celem wymuszenia u [kolonistów] posłuszeń
stwa wobec tych aktów przemocy, co wywoływało prawdziwą 
wrogość pomiędzy nimi. Nie było żadnej alternatywy poza 
oporem bądź bezwarunkowy posłuszeństwem. Pomiędzy nimi 
nie mogło być wahania. [Kolonie] chwyciły za broń. Ogłosiły 
się niepodległymi państwami. Skonfederowały się w jedną 
wielką republikę, w ten sposób zapewniając każdemu państwu 
korzyść z unii silnej siłą ich wszystkich. W każdym z państw 
z osobna ustanowiona została nowa forma rządu. Szczegó
ły naszej przedstawiają się w zarysie następująco. Władza 
wykonawcza złożona jest w ręce gubernatora wybieranego 
corocznie, nieuprawnionego do służby dłuższej aniżeli przez 
trzy lata w ciągu siedmiu. Wspomagany jest on przez radę 
złożoną z ośmiu członków. Władza sądownicza podzielona jest 
między poszczególne sądy, jak zostanie później wyjaśnione. 
Legislacja wykonywana jest przez dwie izby zgromadzenia. 
Pierwsza nosi miano Izby Delegatów i złożona jest z dwóch 
członków z każdego hrabstwa, wybieranych corocznie przez 
obywateli posiadających dożywotnio nieruchomość w wymia
rze 100 akrów niezamieszkałej ziemi lub 25 akrów z domem 
lub dom bądź działkę wjakimś mieście. Druga izba nazywa się 
Senatem i składa się z 24 członków wybieranych co cztery lata 
przez tych samych wyborców, którzy w tym celu podzieleni są 
na 24 okręgi. Zgodność obu izb jest konieczna dla uchwalenia 
prawa. Mają one prawo wyznaczania gubernatora i rady, sę
dziów wyższych sądów, audytorów, prokuratora generalnego 
(attorney - generał), skarbnika, urzędnika ziemskiego (register 
ofthe land office) oraz delegatów na kongres. Jako że [wspomi
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nany] rozbiór państwa nigdy nie został przez nie zatwierdzony, 
lecz przeciwnie, zawsze stanowił przedmiot protestu i skarg, 
aby skoro nigdy nie było w naszej mocy podnoszenie go lub 
zakłócanie harmonii nowej konfederacji, zatwierdzone zostały 
[przez legislaturę] nadania na rzecz Marylandu, Pensylwanii 
oraz dwóch Karolin132.

132 Pisząc o rozbiorze, Thomas Jefferson ma na myśli zmianę granic 
kolonii Wirginii w stosunku do tych wyznaczonych w karcie nadanej przez 
Jakuba I (VI) w 1609 roku, związaną z późniejszymi nadaniami, na podstawie 
których tworzone były inne kolonie. Po ogłoszeniu niepodległości w 1776 
roku w konstytucji Wirginii znalazła się deklaracja zrzeczenia się na rzecz 
Marylandu, Pensylwanii, Karoliny Północnej i Karoliny Południowej wszyst
kich obszarów pozostających w granicach tych nowopowstałych państw, 
które przed 1609 rokiem znajdowały się w granicach Wirginii.

Konstytucja ta została ukształtowana, kiedy byliśmy nowi 
i niedoświadczeni w nauce o rządzie. Była ona także pierwszą 
ukształtowaną w Stanach Zjednoczonych. Nic więc dziwnego, 
że czas i doświadczenie wykryły w niej bardzo poważne wady.

1. Większość mężczyzn w państwie, którzy płacą nań i wal
czą o jego utrzymanie, nie jest reprezentowana w legislaturze, 
spis wolnych posiadaczy uprawnionych do głosowania prze
ważnie nie obejmuje połowy tych ze spisu milicji lub [tych] 
płacących podatki.

2. Udział w reprezentacji tych, którzy mają do niej prawo, 
jest bardzo nierówny. Tak więc hrabstwo Warwick z zaledwie 
setką uczestniczących w walce posiada równą reprezentację 
z hrabstwem Loudon, które ma [ich] 1746. Tak więc każdy 
mężczyzna w Warwick ma taki wpływ na rząd, jak 17 męż
czyzn w Loudon. Lecz żeby nie myślano, że równomierne 
rozrzucenie małych hrabstw między dużymi w całym kraju 
może zapobiec jakiemukolwiek niebezpieczeństwu krzywdy 
wobec poszczególnych jego części, podzielimy je na okręgi 
i ukażemy proporcje ziemi, walczących mężczyzn i reprezen
tacji w każdym [okręgów].



Mile 
kwadratowe

Mężczyźni 
pod bronią

Dele
gaci

Sena
torzy

Pomiędzy wybrzeżem 
i wodospadami

11 205' 19 012 71 12

Pomiędzy wodospadami 
a pasmem Blue Ridge

j 18 759
18 828 46 8

Pomiędzy pasmem Blue
Ridge a Alleghenami 11 911 7 673 16 2

Pomiędzy Alleghenami 
a Ohio

79 650" 4 458 16 2

W sumie 121 525 49 971 149 24

Zamiast komentować tabelę, wystarczy na nią spojrzeć. 
Okaże się od razu, że 19 tys. mężczyzn żyjących poniżej wo
dospadów posiada połowę senatu i brakuje im tylko czterech 
członków, aby posiąść większość w izbie delegatów. Potrzeba 
ta rekompensowana jest ponad miarę bliskością ich położenia 
wobec siedziby rządu i rzecz jasna większą dogodnością i punk
tualnością, z jaką ich członkowie mogą i będą uczestniczyć 
w obradach legislatury. Zatem tych 19 tys. osób, mieszkających 
wjednej części kraju, nadaje prawa dla więcej niż 30 tys. osób 
mieszkających w innej części i powołuje wszystkich urzędni
ków ich władzy wykonawczej i sądowniczej. Ze względu na 
odmienność położenia i uwarunkowań ich interesy często 
będą bardzo różne.

3. Senat jest ze względu na swą strukturę zbyt tożsamy 
z izbą delegatów. Jako że jest wybierany przez tych samych 
wyborców, w tym samym czasie i spośród tych samych osób, 
wybór pada oczywiście na ludzi tego samego pokroju. Celem 
podziału legislatury na dwie odrębne izby jest umożliwienie 
oddziaływania różnych interesów bądź różnych zasad. Zatem 
w Wielkiej Brytanii powiada się, że jej ustrój polega na izbie

Spośród nich 542 znajduje się na wschodnim wybrzeżu.
Spośród nich 22 616 znajduje się na wschód od południka [przeci

nającego] ujście Great Kanhaway.
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gmin dla uczciwości, a na lordach dla mądrości, co byłoby 
racjonalnym założeniem, jeśliby uczciwość można kupić za 
pieniądze i jeśli mądrość byłaby dziedziczna. W niektórych 
amerykańskich państwach delegaci i senatorowie wybierani są 
w ten sposób, że pierwsi reprezentują osoby, a drudzy własność. 
Lecz u nas bogactwo i mądrość mają równe szanse dostępu do 
obu izb. Nie uzyskujemy więc z rozdzielenia naszej legislatury 
na dwie izby takich korzyści, jakie odpowiednie połączenie 
[różnych] zasad może zapewniać, takich, które jako jedyne 
mogą wynagrodzić nieszczęścia, które może powodować ich 
[tych izb] niezgodność.

4. Wszelka władza rządu, ustawodawcza, wykonawcza 
oraz sądownicza, ogniskuje się w ciele ustawodawczym. Sku
pienie ich w tych samych rękachjest dokładnie definicją rzą
du despotycznego. Żadnej ulgi nie przyniesie to, że władze 
te sprawowane będą przez mnogość rąk, a nie przez jedną. 
173 despotów byłoby z pewnością równie opresyjnych jak 
jeden. Niechaj ci, którzy w to wątpią, zwrócą swe oczy na 
republikę Wenecji. Równie niewiele ulży nam, że wybierani 
są oni przez nas samych. Nie walczyliśmy o obieralny de
spotyzm, lecz o ustrój, który nie tylko oparty będzie na 
wolnościowych zasadach, ale w którym władza rządu winna 
być tak podzielona i zrównoważona pomiędzy poszczególne 
urzędy (bodies of magistracy), aby żaden urząd nie mógł 
przekroczyć wyznaczonych prawem granic. W przeciwnym 
razie będzie skutecznie opanowany i powstrzymany przez 
inne urzędy. Z tego też powodu konwencja, która uchwaliła 
ustawę dotycząca organizacji rządu (ordinance of govern
ment), ustanowiła rząd na zasadzie, że departamenty: usta
wodawczy, wykonawczy i sądowniczy winny być odrębne 
i różne, tak aby żadna osoba nie sprawowała w tym samym 
czasie władzy [należącej do] więcej niż jednego z nich. Lecz 
nie zapewniono żadnej bariery między tymi poszczególnymi 
władzami. Funkcjonariusze sądownictwa i egzekutywy zostali 
uzależnieni od legislatywy w zakresie utrzymywania się na 
stanowisku, a niektórzy z nich także pozostania na nim. Jeśli 
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zatem legislatura przejmie władzę wykonawczą i sądowniczą, 
nie spotka się to raczej z żadnym sprzeciwem ani też, jeśliby 
[jednak] taki sprzeciw się pojawił, nie będzie [on] skuteczny, 
ponieważ w takim wypadku może ona swe poczynania ująć 
w formę ustawy zgromadzenia, co spowoduje, że staną się one 
wiążące dla pozostałych władz. Zatem w wielu przypadkach 
rozstrzygała ona sprawy, które winny być pozostawione spo
rom sądowym, a kierowanie egzekutywą, przez całąjej sesję, 
staje się czymś powszednim i bezceremonialnym. A czynio
ne to jest bez złych zamiarów. Poglądy obecnych członków 
[zgromadzenia] są doskonale uczciwe. Kiedy wykraczają oni 
poza swe kompetencje, jest tak ze względu na biegłość w po
zostałych, a samo w sobie stanowi [to] niedopatrzenie. I tak 
zapewne będzie jeszcze przez czas jakiś. Lecz nie będzie on 
długi. Rodzaj ludzki prędko uczy się czynić użytek z każdego 
prawa i władzy, jakie posiada lub posiąść może. Publiczny 
pieniądz i publiczna wolność, w zamierzeniu powierzone 
trzem gałęziom władzy, które nieopatrznie trafiają tylko do 
jednej, prędko okazują się źródłami bogactwa i dominacji 
tych, którzy je kontrolują. [Pieniądze i wolność] wyróżniają 
się też tym kuszącym uwarunkowaniem, że są one zarówno 
obiektem pożądania, jak i narzędziem służącym [ich zdobyciu]. 
Pieniędzmi zdobędziemy ludzi, powiadał Cezar133, a ludźmi 
zdobędziemy pieniądze. Nie powinno też nasze zgromadzenie 
dać się zwieść prawości swych własnych zamierzeń i uznać, że 
ta nieograniczona władza nie zostanie nigdy nadużyta tylko 
dlatego, że ono samo nie jest skłonne jej nadużywać. Powin
no przewidywać, i to nieodległą przyszłość, kiedy korupcja 
w tym kraju, tak jak w tamtym, z którego wywodzimy nasze 
pochodzenie, sięgnie szczytów władzy i zostanie z nich roz
prowadzona pomiędzy ludem (body of the people), kiedy kupi 

111 Juliusz Cezar (Gaius Iulius Caesar, ?100-44 p.n.e.) - rzymski generał 
i polityk, zdobywca Galii, zwycięzca wojen domowych toczonych w latach 
49-45 p.n.e., dyktator Rzymu (46-44 p.n.e.). Zamordowany w Senacie w święto 
id marcowych.
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ona głosy ludu i każę mu zapłacić za to cenę. Natura ludzka 
jest taka sama po każdej stronie Atlantyku i w podobny sposób 
ulegnie wpływom tych samych uwarunkowań. Czas ochrony 
przed zepsuciem i tyraniąjest [wówczas], nim zdołają nas one 
pochwycić. Lepiej jest trzymać wilka z dala od zagrody, aniżeli 
pokładać zaufanie w wyrwaniu mu zębów i pazurów po tym, 
jak już wejdzie do środka. By uczynić rozważania te bardziej 
przekonującymi, musimy zauważyć dodatkowo...

5. Że zwykła legislatura sama może zmieniać konstytucję. 
W związku z zaprzestaniem działalności zgromadzeń134, ko
nieczne stało się zastąpienie ich jakimś innym ciałem, kom
petentnym do prowadzenia codziennych spraw rządu oraz 
do mobilizowania sił państwa dla podtrzymania naszego 
oporu wobec Wielkiej Brytanii. Zostały zatem zwołane kon
wencje, składające się z dwóch delegatów z każdego hrabstwa 
obradujących wspólnie i tworzących jedną izbę na wzór 
wcześniejszej Izby Poselskiej, której miejsce zajęli. Byli oni 
zrazu wybierani na nowo na każdą poszczególną sesję. Lecz 
w marcu 1775 roku zalecili ludowi, aby wybrał konwencję, 
która miałaby pracować przez rok. Stosownie do tego zostało 
to uczynione w kwietniu 1775 roku, a w lipcu konwencja ta 
uchwaliła zarządzenie w sprawie corocznego wyboru dele
gatów w kwietniu. Dobrze wiadomo, że w lipcu 1775 roku 
zamysł oderwania się od Wielkiej Brytanii i ustanowienia 
republikańskiego rządu nie zrodził się jeszcze w żadnym 
umyśle. Nie można więc powiedzieć, aby wybrana na pod
stawie tego zarządzenia konwencja została zwołana dla celów, 
które w oczywisty sposób nie były obecne w umysłach tych, 
którzy [zarządzenie to] uchwalili. Na podstawie tego zarzą
dzenia w corocznych wyborach w kwietniu 1776 roku została 
wybrana konwencja na ten rok. Niepodległość oraz ustano
wienie nowej formy rządu nie były wówczas jeszcze po
wszechnym dążeniem. Jeden wyjątek z broszury pt. Common 

131 W 1774 roku gubernator Wirginii rozwiązał Izbę Poselską (House of 
Burgesses) pełniącą funkcję organu przedstawicielskiego w kolonii.
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Sense135 pojawił się w wirginijskich gazetach w lutym, a eg
zemplarze samej broszury trafiły do kilku osób. Lecz w kwietniu 
idea ta nie była dostępna masom, tym bardziej nie można 
stwierdzić, aby określiły się one najej rzecz. Zatem wyborcy 
z kwietnia 1776 roku nie bardziej aniżeli legislatorzy z lipca 
1775 roku, nie myśląc o niepodległości i trwałej republice, nie 
mogli myśleć o powierzeniu tym delegatom władzy ustano
wienia [niepodległości i republiki], podobnie jakjakichkolwiek 
innych uprawnień innych niż należne zwykłej legislaturze. 
Tak długo, jak tymczasowa organizacja naszego rządu koniecz
na była dla uczynienia naszego oporu energicznym, tak długo 
ich gremium działało prawomocnie. Lecz nie otrzymali oni 
żadnej władzy innej niż ta, która dawana była każdej legisla
turze wcześniej i później. Nie mogli zatem uchwalić ustawy 
nadrzędnej wobec władzy innych legislatur. Jeśli obecna le
gislature uchwali jakąkolwiek ustawę i ogłosi ją nieodwoływalną 
przez późniejsze zgromadzenia, deklaracja [taka] będzie nie
ważna, a ustawa możliwa do uchylenia tak jak pozostałe. Tylko 
w takim zakresie, i bez dodatkowych uprawnień, zorganizowali 
oni rząd na podstawie zarządzenia (ordinance) opatrzonego 
tytułem Konstytucja lub forma rządu (Constitution or a form 
of government). Nie pretenduje on do żadnej wyższej mocy 
aniżeli inne zarządzenia z tej samej sesji, nie stwierdza on, że 
ma być wieczny, że winien nie podlegać zmianom przez inne 
legislatury, że ma być nadrzędny wobec władzy tych, o których 
[członkowie konwencji] wiedzieli, że mieć będą władzę równą 
im samym. Nie tylko milczenie dokumentu, lecz także ich 
własna praktyka działania dowodzą, że myśleli oni, że będzie 
on mógł podlegać zmianom, jako że ta właśnie konwencja, 
zbierając się jako Izba Delegatów w Zgromadzeniu Ogólnym 
z nowym Senatem jesienią tego roku, uchwaliła ustawy sprzecz
ne z ich organizacją i każde zgromadzenie od tamtego czasu 
po dziś dzień czyniło to samo. Stoję zatem pewnie na stano

135 Wpływowy pamflet Thomasa Paine’a opublikowany w koloniach 
anonimowo w styczniu 1776 roku.
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wisku, że sama konstytucja podlega zmianie przez zwykłą 
legislaturę. Chociaż opinia ta zdaje się osadzona na najpierw- 
szych pierwiastkach zdrowego rozsądku, wciąż przez niektó
rych jest jeszcze podtrzymywana przeciwna: 1 - Ponieważ, 
powiadają oni, konwencjom powierzono wszelką władzę ko
nieczną do prowadzenia skutecznego oporu wobec Wielkiej 
Brytanii. Lecz by dopełnić ten argument, muszą oni iść dalej 
i rzec więcej, że skuteczny opór przeciwko Wielkiej Brytanii 
nie mógł być prowadzony bez ustanowienia formy rządu wiecz
nej i niepodlegającej zmianie przez legislaturę, co nie jest 
prawdą. Opór, który w takim czy innym czasie rnusiał zostać 
zakończony, nie mógł wymagać wiecznych instytucji dla jego 
podtrzymywania, a ustrój, dający się zmieniać w miarę wy
krywania jego defektów, w równej mierze mógł pozwalać na 
skuteczny opór, jak taki, który byłby niezmiennie zły. Poza 
tym, zgromadzenia podobnie jak konwencje zostały wyposa
żone we wszelką władzę wymaganą dla stawiania oporu. Jeśli 
zatem władza ta w jednym przypadku obejmowała kształto
wanie formy rządu, było tak i w drugim przypadku. Zgroma
dzenia mogą więc równie dobrze jak konwencje kształtować 
rząd, to znaczy, mogą zmieniać ustawę dotyczącą organizacji 
rządu. 2 - Przekonują, że jeśliby konwencja chciała, aby doku
ment ten mógł być zmieniany tak, jak inne ich zarządzenia, 
nazwaliby go oni zarządzeniem (ordinance), lecz nazwali go 
oni konstytucją, co ex vi termini oznacza „ustawę nadrzędną 
wobec władzy zwykłej legislatury”. Odpowiadam, że consti- 
tutio, constitutum, statutum, lex są wymiennymi terminami. 
Constitutiojgenerali nomine] diciturjus quod a principe condi- 
tur. Constitutum, quod ab imperatoribus rescriptum statutu- 
mve est. Statutum, idem quod lex. Calvini Lexicon juridicum136. 
„Konstytucja” (constitution) oraz „statut” (Statute) były 

llb (łac.) „Constitutio [ogólnie oznacza] to, co zostało ustanowione przez 
władcę. Constitutum to, co przez cesarzy przepisane, zostaje ustanowione. 
Statutum - to samo co prawo”. Cytaty pochodzą z I tomu Lexicon luridicum 
Jana Kalwina, opublikowanego po raz pierwszy we Frankfurcie w 1600 roku.
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początkowo terminami prawa* cywilnego, stamtąd wprowa
dzonymi do prawa angielskiego przez duchownych. Zatem 
w statucie 25 Hen. VIII. C. 19. §. I137 konstytucje i zarządzenia 
(constitutions and ordinances) używane są jako synonimy. 
Termin „konstytucja” posiada wiele innych znaczeń w fizyce 
i polityce. Lecz wjurysprudencji za każdym razem, gdy odno
szony jest do ustawy legislatury, niezmiennie oznacza statut 
(statute), prawo (law) bądź zarządzenie (ordinance), tak jak 
to jest w naszym przypadku. Gdy użyjemy tego terminu (title), 
nie można w inny sposób interpretować znaczenia tego ter
minu. Przeciwnie, możemy stwierdzić, że nazywając [konsty
tucję] terminem synonimicznym z zarządzeniem bądź statu
tem, [konwencja] chciała, aby konstytucja była zarządzeniem 
bądź statutem. Lecz jakież znaczenie mają jej zamiary, kiedy 
odmawia się jej władzy? Jeśli zamierzała ona uczynić więcej, 
aniżeli było w jej władzy, czy to dało jej tę władzę? Nie nazwa, 
lecz uprawnienie czynią ustawę wiążącą. Lord Coke138 powiada: 
„artykuł statutu II R. IL c. 5.139 [stwierdzający], że nikt nie może 

Nakazywać (to bid), ustanawiać (to set), było staroangielskim okre
śleniem legislacyjnym. Ll. Hlotharius & Eadricus. Ll. Ina. Ll. Eadwerdus. 
Ll. Aethelstanus.

(Przyp, tłum.) Skrót Ll. oznacza prawa (laws), natomiast pojawiające się 
w przypisie imiona odnoszą się do saskich władców panujących w różnych 
częściach wysp brytyjskich. Królami Kentu byli: Lotar (Hlotharius 673-685) 
oraz Edryk (Eadricus 685-686). Ina (inae 688-726) był królem Wessex, zaś 
Edward Starszy (Eadwerdus 899-924) oraz jego syn Athelstan (Aethelstanus 
924-939) uważani są już za królów Anglii. Thomas Jefferson odwołuje się do 
kodeksów spisywanych za czasów wymienionych władców.

117 Chodzi o Ustawę o podporządkowaniu duchowieństwa z 1533 roku 
(Submission of the Clergy Act). Oznaczenie wskazuje, że ustawa została 
uchwalona w 25. roku panowania Henryka VIII i była 19. ustawą uchwaloną 
w tym roku. Thomas Jefferson cytuje art. 1.

138 Edward Coke (1552-1634) - angielski jurysta i polityk. Wsławił się 
obroną zwierzchności prawa powszechnego wobec absolutystycznych dą
żeń królajakuba I (VI); sformułowane przez niego uzasadnienie orzeczenia 
w sprawie dra Bonhama z 1610 roku wskazywane jest niekiedy jako zapo
wiedź doktryny sądowej kontroli konstytucyjności prawa (Judicial review).

139 Nie udało się ustalić tytułu ustawy. Oznaczenie wskazuje, że cho
dzi o ustawę uchwaloną w 2. roku panowania Ryszarda II. Poniższe cytaty
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próbować odwołać jakiegokolwiek zarządzenia wtedy wyda
nego, jest uchylony, jako że ograniczenie takie przeciwnym 
jest jurysdykcji i władzy parlamentu”. 4. inst. 42. i dalej, „choć 
rozmaite parlamenty próbowały ograniczyć kolejne parlamen
ty, jednak nigdy nie mogły tego uskutecznić; jako że późniejszy 
parlament ma wszelką władzę znieść, zawiesić, zmodyfikować, 
dookreślić lub unieważnić dorobek poprzedniego w całości 
bądź wjakiejkolwiek części, nie zważając na jakiekolwiek słowa 
powściągnięcia, zakazu bądź sankcji karnej poczynione w po
przednim, jako że jest maksymą prawa parlamentarnego, quod 
leges posteriores priores contrarias abrogant". 4. inst. 43. Aby 
pozbyć się magii mającej zawierać się w słowie „konstytucja”, 
przełóżmy je na definicję przedkładaną przez tych, którzy 
uważająją za wyższą od [zwykłego] prawa, i załóżmy, że kon
wencja zamiast powiedzieć: „My, zwykła legislatura, ustana
wiamy konstytucję”, powiedziała: „My zwykła legislatura, 
ustanawiamy ustawę przekraczającą władzę zwykłej 
legislatury”. Czyż nie ukazuje to absurdalności takiej próby? 
3 - Lecz, powiadają oni, lud na to przyzwolił i to dało jej [kon
stytucji] moc wyższą od [zwykłych] praw. Prawda to, że lud 
nie podniósł przeciw niej buntu, lecz czy był to odpowiedni 
czas na to, aby lud wzniecił rebelię? Czyż roztropne przyzwo
lenie, w krytycznym czasie, winno być interpretowane jako 
potwierdzenie każdej bezprawnej rzeczy uczynionej w takim 
okresie? Poza tym, dlaczegóżby to miał się zbuntować? Podczas 
corocznych wyborów wybrał delegatów na rok w celu wyko
nywania zwykłej władzy legislacyjnej oraz toczenia wielkiego 
sporu, w który był zaangażowany. Delegaci ci uważali, że spór 
będzie najlepiej toczony przez zorganizowany rząd. Uchwalili 
więc, pośród innych, ustawę dotyczącą organizacji rządu. Nie 
ośmielili się nazwać go trwałym i niezmiennym. Dobrze wie
dzieli, że nie mieli władzy uczynić go takim, że ich wybór przez 
nas nie został dokonany z takim zamierzeniem w czasie,

pochodzą z czwartej części Institutes ofthe Laws of England sir Edwarda 
Coke’a, opublikowanych po raz pierwszy w latach 1628-1644. 
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w którym nie mogliśmy o takim zamierzeniu myśleć. Jeśliby 
niepodlegająca zmianie forma rządu była rozważana, być może 
wybralibyśmy inną grupę ludzi. Nie było zatem żadnego po
wodu dla ludu, by wzniecić rebelię. Lecz do jakiego niebezpie
czeństwa wieść będzie ten argument? Czy przyzwolenie kolonii 
na rozmaite posunięcia władzy Wielkiej Brytanii, jakie miały 
miejsce w naszym niemowlęctwie, potwierdzaje i powoduje, 
że owe posunięcia mają upoważnienie ludu, czyniąc je w ten 
sposób niezmiennymi, a nasz obecny opór niesłusznym? Czyż 
wobec każdego nieuprawnionego wykonywania władzy przez 
legislaturę musi lud wzniecać rebelię, bo w przeciwnym razie 
jego milczenie będzie interpretowanejako przekazaniejej tej 
władzy? Jeśli tak, jak wiele rebelii winniśmy już mieć do tej 
pory? Z pewnością jedną na każdą sesję zgromadzenia. Inne 
państwa w Unii prezentowały pogląd, że aby zwykłą ustawą 
legislatury uczynić formę rządu niezmienną, lud musi dele
gować osoby ze specjalną władzą. Stosownie do tego wybierały 
one specjalne konwencje w celu ukształtowania i wyznaczenia 
ich rządów. Zatem jednostki, które w tym kraju podtrzymują 
pogląd przeciwny, winny mieć tyle skromności, by dopuścić 
możliwość, że to one mogą się mylić, a reszta Ameryki mieć 
rację. Lecz jeśli istnieje zaledwie możliwość, że się te jednostki 
mylą, jeśli tylko pozostaje wiarygodna wątpliwość co do waż
ności ustawy dotyczącej organizacji rządu, czyż nie lepiej jest 
usunąć tę wątpliwość, opierając go na podstawie, której nikt 
nie będzie kwestionował? Jeśli mają rację, winniśmy jedynie 
niepotrzebnie kłopotać się jednorazowym zebraniem na kon
wencję. Jeśli się mylą, wystawiają nas na ryzyko nieposiadania 
żadnych fundamentalnych praw. Prawda, nie jest to czas na 
rozważania dotyczące form rządu. Kiedy wrógjest w naszych 
wnętrznościach, pierwszym celemjest go wydalić. Lecz kiedy 
zostanie to już uczynione, kiedy pokój zostanie ustanowiony, 
a czas wolny dany nam dla obleczenia się w dobre formy [rzą
du], w prawa, za które przelewaliśmy krew, niechaj nikt nie 
będzie na tyle leniwy, aby nie zadać sobie jeszcze trochę kłopotu 
w celu umiejscowienia ich poza wszelkimi wątpliwościami.
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Jeśli cokolwiek więcej będzie wymagane dla powstania prze
konania o tym, że zwołanie konwencji w odpowiednim czasie, 
w celu określenia naszej formy rządu, jest właściwe, niechaj 
to wzbudzi refleksję,

6. Że zgromadzenie korzysta z władzy określania własnego 
kworum, jakie może stanowić dla nas prawo. Po ustanowieniu 
nowej formy [rządu] stosowało się ono do Lex majoris partis, 
zakorzenionego w common law*, jak również w powszech
nym prawie140. Jest to naturalne“ prawo każdego ludzkiego 
zgromadzenia, którego liczebność nie jest określona żadnym 
innym prawem. Przez jakiś czas utrzymywało wymóg obecności 
większości ogólnej liczby [członków] dla uchwalenia ustawy. 
Lecz parlament brytyjski sam ustala swe własne kworum, na
sze wcześniejsze zgromadzenia ustalały swe własne kworum, 
a jeden precedens na korzyść władzy jest mocniejszy aniżeli 
setka przeciwko niej. Izba delegatów przegłosowała niedaw
no"’, że podczas obecnej niebezpiecznej inwazji czterdziestu 
członków winno konstytuować izbę na potrzeby prowadzenia 
jej prac. Została do tego zmuszona obawą, że nie będzie w sta
nie zebrać izby. Lecz to zagrożenie nie mogło upoważnić jej 
do nazwania izbą tego, co nią nie jest, ajeśli może określićją 
jakąś liczbą, może i inną liczbą, aż utraci ona swój zasadniczy 

Bro. Abr. Corporations. 31. 34. Hakewell, 93.
(Przyp, tłum.) Thomas Jefferson powołuje się na opublikowaną po 

raz pierwszy w 1568 roku pracę Roberta Brooke’a (?-1558), angielskiego 
prawnika, sędziego, a krótko w 1554 roku także marszałka Izby Gmin pt. La 
Graunde Abridgement oraz na pracę angielskiego historyka prawa Williama 
Hakewella (1574-1655) pt. Modus Tenendi Parliamentum or the Old Manner 
o f Holding Parliaments, opublikowaną w Londynie w 1671 roku.

1,0 Nieprzetłumaczalna gra słów: (ang.) in common law as well as in 
common right.

Puff. Off. hom. L. 2. c. 6. §. 12.
(Przyp, tłum.) Odwołanie do opublikowanego w 1673 roku traktatu pt. 

De officio hominis et civis juxta legem naturalem libri duo Samuela von 
Pufendorfa (1632-1694), słynnego niemieckiegojurysty i filozofa. Oznaczenia 
wskazują, że chodzi o paragraf 12 z 6 rozdziału 2 księgi.

4 lipca 1781 roku.
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charakter ciała przedstawicielskiego. Jako że głosowanie to 
traci ważność wraz z obecną inwazją, prawdopodobne jest, że 
poprzednia norma zostanie przywrócona, ponieważ obecnie 
[legislatura] nie ma żadnych złych zamiarów. Jednakowoż pra
wo określania swego kworum zostało przyznane, a precedens 
wyznaczony. Z czterdziestu może ono zostać zmniejszone do 
czterech, a z czterech do jednego, od izby do komisji, od komisji 
do przewodniczącego bądź marszałka, a w ten sposób może 
zostać wprowadzona oligarchia lub też monarchia w rzekomo 
zwyczajnych formach. Omnia mala exempla ex bonis orfa sunt: 
sed ubi imperium ad ignaros aut minus bonos pervenit, novum 
illud exemplum ab dignis et idoneis ad indignos et non idoneos 
fertur141. Zważywszy zatem, że nie ma prawnych przeszkód, 
aby zgromadzenie mogło przejąć całą władzę ustawodawczą, 
wykonawczą i sądowniczą i że może ona wpaść w ręce małego 
wycinka przedstawicielstwa, można mieć pewność, że lud uzna, 
ajego reprezentanci,jeśli wciąż ma uczciwych reprezentantów, 
doradzą mu, aby uznał, że nie będzie respektować jako praw 
jakichkolwiek ustaw nierozpatrzonych i [niejzatwierdzonych 
przez większość jego delegatów.

1,1 (łac.) „Wszystkie złe przykłady wzięły swój początek z dobrych 
precedensów. A kiedy władza dostaje się w ręce ludzi nieumiejących się 
z nią obchodzić albo mniej szlachetnych, nowy ów sposób karania zostaje 
zastosowany nie do tych, którzy na niego zasługują, lecz do niewinnych 
i niezasługujących” - Salustiusz, SprzysiężenieKatyiiny. Wojna zJugurtą, 
tłum. K.Kumaniecki, Wrocław 2006 (1971), s. 46 (fragment mowy Juliusza 
Cezara przeciw Katylinie).

Wymieniając wady konstytucji, błędem byłoby zaliczyć do 
nich to, co jest jedynie błędem konkretnych osób. W grudniu 
1776 roku, wobec naszego wielce rozpaczliwego położenia, 
zaproponowano w izbie delegatów powołanie dyktatora 
wyposażonego we wszelką władzę ustawodawczą, wykonawczą 
i sądowniczą, cywilną i wojskową, życia i śmierci nad naszymi 
osobami i nad naszą własnością, a w czerwcu 1781 roku, po
nownie wobec nieszczęścia, ta sama propozycja została pono
wiona i brakło jej ledwie kilku głosów do przyjęcia. Ktoś, kto 
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przystąpił do tego starcia z czystego umiłowania wolności 
i poczucia naruszenia praw; kto postanowił, aby poświęcić 
wszystko i stawić czoło wszelkiemu niebezpieczeństwu po to, 
aby ponownie ustanowić te prawa na trwałej podstawie; ktoś, 
kogo celem nie było poświęcanie krwi i majątku z żałosnym 
zamiarem zamiany jednego pana na drugiego, ale po to, aby 
powierzyć władzę rządzenia sobą zbiorowości przez niego 
wybranej tak, aby nie mogła go w przyszłości gnębić zepsuta 
wola żadnego pojedynczego człowieka: [ktoś taki] musi czuć 
się zagubiony i przerażony, kiedy mówi mu się, że znacząca 
część tej zbiorowości rozważała przekazanie tej władzy jed
nostce, a zamiast ograniczonemu [w swej władzy] monarsze, 
[zamierzała] oddać ją despocie! Jakżeż zmarnotrawione i da
remne okazują się jego wysiłki i poświęcenia, jeśli wciąż może 
on pojedynczym głosem zostać rzucony do stóp jednego czło
wieka! W imię Boże, skądżeż wzięli oni tę władzę? Czyżby 
z naszych dawnych praw? Nie można przywołać żadnych praw 
o takim charakterze. Czyżby z jakiejś zasady naszej nowej 
konstytucji, wyraźnie sformułowanej lub domniemanej? Każdy 
jej rys, wyraźny lub domniemany, jest temu przeciwny. Jej 
naczelna zasada głosi, że państwo winno być rządzone jak 
rzeczpospolita (commonwealth). Konstytucja przewiduje re
publikańską organizację, pod nazwą prerogatywy określa 
wykonywanie wszelkich uprawnień nieokreślonych prawem, 
na tej podstawie opiera cały system naszych praw, a konsoli
dując je, przesądza, że winny one trwać oraz upadać razem, 
nigdy nie przewidując okoliczności ani też nie dopuszczając 
wystąpienia takowych, w którychjakiekolwiek mogłyby zostać 
zawieszone, nie, ani na chwilę. Nasze dawne prawa wyraźnie 
wskazują, że ci, którzy sami są zaledwie delegatami, nie powinni 
delegować innym uprawnień, których wykonywanie wymaga 
osądu i prawości. Czy może też propozycja ta została zgłoszona 
w imię rzekomego prawa tych, którzyją zgłosili do porzucenia 
swoich funkcji w chwili nadzwyczajnego zagrożenia? Te same 
prawa zabraniają porzucania tych funkcji, nawet w zwyczajnej 
sytuacji, a tym bardziej przekazania władzy w inne ręce i innym 
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organom bez zasięgnięcia opinii ludu (people). Konstytucja 
nigdy nie da przyzwolenia dla twierdzenia, że lud może być, 
jak owce lub bydło, przekazywany z ręki do ręki bez odwołania 
się do jego woli. Czy wynikało to z potrzeby chwili? Koniecz
ności, które powodują rozwiązanie rządu (dissolution of the 
goverment), nie powodują przeniesienia jego władzy na oli
garchię lub monarchię. Te konieczności powodują powrót 
w ręce ludu władzy, którą wcześniej przekazał i powodują, że 
jednostki ponownie decydują same o sobie. Przywódca może 
się im [wówczas] zaofiarować, lecz nie narzucić ani też zostać 
narzuconym. Tym mniej mogą ich karki zostać poddane jego 
mieczowi, ich oddech wstrzymywany zależnie od jego woli 
bądź kaprysu. Konieczność, która prowadziłaby do tak strasz
liwych skutków, winna być przynajmniej oczywista i nieod
parta. Jednak u nas w obu przypadkach, kiedy obawiano się 
jej lub stwarzano jej pozory, zaprzeczyły jej [rzeczywiste] 
wydarzenia. Zaprzeczyłyjej także wcześniejsze doświadczenia 
naszych bratnich państw, spośród których kilka wytrzymało 
większe trudności i nie porzuciło swej formy rządu. Kiedy po 
raz pierwszy taka propozycja została wysunięta, w Massachu
setts uznano nawet, że rządy komisji wystarczą, aby przetrwać 
inwazję. Lecz my w czasie zgłoszenia tej propozycji nie znaj
dowaliśmy się w sytuacji najazdu. Kiedy poczyniona została 
druga [propozycja], do tego przykładu dodane zostały Rhode 
Island, Nowy Jork, Newjersey oraz Pensylwania - we wszyst
kich republikańska forma [rządu] została uznana za zdolną do 
sprostania zadaniu przeprowadzenia ich przez najcięższe próby. 
Czy tylko w tym państwie [tj. Wirginii] było tak mało cnoty, 
że miano wlać strach w serca ludzi, aby mógł stać się on mo
tywacją ich wysiłków i zasadą ich rządu? Sama ta myśl była 
zdradą wobec ludu, była zdradą wobec ludzkości w ogóle, 
przykuwając na zawsze łańcuchy, które zginają jego karki, 
dając jego oprawcom dowód, który rozgłaszaliby po świecie 
- słabości republikańskiego rządu w czasach groźnego niebez
pieczeństwa [i niezdolności] do zapewnienia mu ochrony przed 
krzywdą. Ci, którzy przyznają sobie prawo oddawania sterów 
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rządu w każdej sytuacji, muszą mieć pewność, że trzoda, którą 
wystawiają na kije i topór dyktatora, położy na jego skinienie 
swe karki na pień. Lecz jeśli nasze zgromadzenia podejrzewały 
takie poddaństwo w ludziach, mam nadzieję, że źle oceniły ich 
charakter. Jestem zdania, że rząd, zamiast zostać wzmocnionym 
i pobudzonym do większych wysiłków w trudnych warunkach, 
zostałby na powrót oddany nieudolnej maszynerii komisji 
administracyjnych w hrabstwach, aż do momentu w którym 
mogłoby dojść do zwołania konwencji i jego normalna dzia
łalność zostałaby przywrócona. Jakże okrutnym było wywołanie 
takiej sytuacji w tak trudnym czasie. Sytuacji, w której poddano 
próbie przywiązanie naszych rodaków do republikańskiego 
rządu! Ci spośród zwolenników tego rozwiązania, którzy chcieli 
dobrze (a większość z nich chciała dobrze, jako że znam ich 
osobiście - byli oni współpracownikami [ludu] we wspólnej 
sprawie i częstokroć udowadniali czystość swych zasad), zostali 
zwiedzeni w swym sądzie przykładem dawnych republik, któ
rych ustrój i uwarunkowania były zasadniczo odmienne. Szukali 
precedensu w historii Rzymu, tylko tam można go było znaleźć, 
gdzie też w całej rozciągłości okazał się on mieć fatalne skutki. 
Zaczerpnęli ten przykład z [dziejów] republiki rozdzieranej 
przez najbardziej zawzięte frakcje i niepokoje, gdzie rząd nad 
ludem rozwścieczonym i doprowadzonym do rozpaczy przez 
biedę i nieszczęście sprawowała bezwzględna i okrutna ary
stokracja. Niepokoje te mogły zostać uśmierzone w tych naj
bardziej wymagających warunkach tylko przez wszechmocną 
rękę pojedynczego despoty. Dlatego ich konstytucja dopuściła 
do powołania tymczasowego tyrana pod nazwą dyktatora i ten 
przejściowy tyran po kilku przykładach stał się wiecznym. 
Błędnie zastosowali ten precedens wobec ludu łagodnego 
w swym usposobieniu, cierpliwego wobec ciężkich doświad
czeń, zjednoczonego na rzecz wolności publicznej i przywią
zanego do swych przywódców. Lecz jeśli w rzymskim ustroju 
tamtejszy senat miał władzę podporządkowania wszelkich 
praw [ludu] woli jednego człowieka, czy wynika z tego, że 
zgromadzenie Wirginii jest upoważnione do tego samego? 
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Jakiż to przepis w naszej konstytucji, w formie klauzuli do
mniemania, pełni funkcję rzymskiego we wszelkich kwestiach 
inaczej nieuregulowanych? Albo też, jeśli można sięgać ad 
libitum do innych form rządu po mające rządzić nami prece
densy, czyż dla każdej niegodziwości nie zostanie znaleziony 
precedens w tym świecie beHum omnium in omnia? Nie mogę 
znaleźć żadnego uzasadnienia takiej propozycji, które mogłoby 
mieć pozór słuszności bądź rozumności poza wskazanym 
uprzednio defektem, że w sytuacji braku barier pomiędzy 
departamentami ustawodawczym, wykonawczym i sądowni
czym legislatura może zagarnąć całość władzy; że zagarnąwszy 
ją i posiadając prawo określania swego kworum, może ona 
zmniejszyć to kworum do jednego, którego może nazywać 
przewodniczącym, marszałkiem, dyktatorem lub też jakim
kolwiek innym mianem wedle uznania. Sytuacja nasza jest 
w rzeczy samej niebezpieczna i mam nadzieję, że moi rodacy 
będą tego świadomi i zastosują, w odpowiednim czasie, odpo
wiednie remedium, jakim jest konwencja, aby naprawić kon
stytucję, poprawić jej usterki, związać poszczególne gałęzie 
rządu określonymi prawami, których przekroczenie winno 
czynić ich akty nieważnymi (nullities) [oraz] doprowadzić do 
tego, że przy każdym naruszeniu praw nie będzie konieczności 
odwoływania się do ludu lub innymi słowy do rebeli tylko 
z powodu niebezpiecznego założenia, że przyzwolenie ludu 
może być interpretowane jako zamiar wyrzeknięcia się tych 
praw.



Zapytanie XIV
Wymiar sprawiedliwości i opis praw

Państwo dzieli się na hrabstwa. W każdym hrabstwie mia
nowani są spośród najbardziej roztropnych i uczciwych miesz
kańców urzędnicy sądowi (magistrates), zwani sędziami pokoju 
(Justices of the peace), zwykle w liczbie od 8 do 30 lub 40, 
proporcjonalnie do wielkości hrabstwa. Wyznaczani są przez 
swych ziomków, lecz powoływani przez gubernatora i pełnią 
funkcję bez wynagrodzenia. Ci sędziowie mają jurysdykcję 
zarówno w sprawach cywilnych, jak i karnych. Jeśli stająca 
przed nimi kwestia odnosi się jedynie do prawa, rozstrzygają 
ją oni samodzielnie, lecz jeśli dotyczy stanu faktycznego lub 
łącznie stanu faktycznego oraz prawa, musi zostać skierowana 
do ławy przysięgłych. W drugim przypadku, połączenia pra
wa i stanu faktycznego, ławnicy zwykle rozstrzygają o stanie 
faktycznym, a wynikające z tego kwestie prawne odsyłają do 
decyzji sędziów. Lecz taki podział przedmiotowy pozosta
je jedynie kwestią ich uznania. A w sprawach wiążących się 
wjakikolwiek sposób z wolnością publiczną albo wjednej z ta
kich, w których sędzia może być podejrzewany o stronniczość, 
ława przysięgłych decyduje zarówno o prawie, jak i o stanie 
faktycznym. Jeśliby ława przysięgłych popełniła błąd, takie 
doraźne rozstrzygnięcie przeciwne sprawiedliwości jest mniej 
niebezpieczne dla państwa i mniej bolesne dla przegrywającego 
aniżeli takie, które tworzy część stałego i jednolitego systemu. 
Po prawdzie lepiej jest w sprawie sądowej rzucić monetą, ani
żeli skierować ją do sędziego, którego umysł, w tej konkretnej 
sprawie, jest z jakiegokolwiek powodu spaczony. Lecz zdrowy 
rozsądek 12 uczciwych mężczyzn daje wciąż większą szansę na 
sprawiedliwe rozstrzygnięcie aniżeli ślepy traf rzutu monetą. 
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Sędziowie ci egzekwują postanowienia za pośrednictwem 
szeryfów lub koronerów w hrabstwach lub wyznaczonych 
przez siebie konstablów. Jeśli jakakolwiek wolna osoba popełni 
przewinienie (offence) przeciwko rzeczypospolitej, o ile nie 
będzie ono przestępstwem (felony), zobowiązana jest przez 
sędziów stawić się przed ich sądem, aby odpowiedzieć za nie 
na podstawie oskarżenia bądź doniesienia. Jeśli urasta ono do 
rangi przestępstwa, [ta osoba] doprowadzana jest do aresztu 
i zwoływanyjest sąd złożony z tych sędziów. Jeśli po zbadaniu 
sprawy uznają tę osobę za winną, przekazują ją do aresztu 
sądu ogólnego (generał court), przed którym to sądem będzie 
ona sądzona wpierw przez wielką ławę przysięgłych, złożoną 
z 24 [osób], spośród których 13 musi być zgodnych w opinii. 
Jeśli uznają tę osobę za winną, jest wówczas sądzona przez 
ławę przysięgłych złożoną z 12 mężczyzn z hrabstwa, w któ
rym przewinienie zostało popełnione i ich werdyktem, który 
musi być jednomyślny, zostaje uwolniona od zarzutów bądź 
skazana bez możliwości odwołania. Jeśli przestępca byłby 
niewolnikiem, proces przed sądem hrabstwa jest ostatecz
ny. Jednakowoż w każdej sprawie, wyjąwszy zdrady stanu 
(high treason), w rękach gubernatora spoczywa prawo łaski. 
W sprawach o zdradę stanu łaska może pochodzić wyłącznie 
od zgromadzenia ogólnego. W sprawach cywilnych sędziowie 
ci mają jurysdykcję we wszystkich sprawach, niezależnie od 
wartości, nienależących do departamentu admiralicji. Jurys
dykcja ta jest dwojaka. Jeśli przedmiot sporu byłby mniejszej 
wartości aniżeli 476 dolara, pojedynczy sędzia może sądzić 
wjakimkolwiek miejscu i czasie w granicach hrabstwa i może 
zasądzić egzekucję z dóbr obciążonej strony. Jeśli przedmiot 
sporu byłby większej wartości, rozstrzygany jest przed sądem 
hrabstwa, który składa się z przynajmniej czterech spośród tych 
sędziów, a zbiera się w budynku sądu w hrabstwie w określo
nym dniu każdego miesiąca. Od ich orzeczenia, jeśli przedmiot 
byłby wartości 10 funtów szterlingów lub dotyczyłby tytułu 
własności lub granic ziemi, przysługuje odwołanie dojednego 
z wyższych sądów (superior courts).
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Trzy są wyższe sądy, to jest sąd kanclerski (high-court of 
chancery), sąd ogólny (generał court) oraz sąd admiralicji 
(court ofadmiralty). Spośród nich pierwszy i drugi przyjmują 
apelacje od [orzeczeń] sądów hrabstw i mają też pierwotną 
jurysdykcję, kiedy przedmiot sporu jest wartości 10 funtów 
szterlingów lub jeśli dotyczy tytułu własności bądź granic 
ziemi. Jurysdykcja [sądu] admiralicji jest w całości pierwotna. 
Sąd kanclerski składa się z trzech sędziów, sąd ogólny z pięciu, 
a sąd admiralicji z trzech. Pierwsze dwa zbierają się na sesję 
w Richmond w ustalonych terminach, kanclerski dwa razy do 
roku, a sąd ogólny dwa razy dla spraw cywilnych i karnych 
oraz jeszcze dwukrotnie wyłącznie dla karnych. Sąd admiralicji 
zbiera się w Williamsburgu w razie zaistnienia sporu sądowego.

Istnieje jeden sąd najwyższy (supreme court), noszący na
zwę sądu apelacyjnego (court of appealś), złożony z sędziów 
trzech sądów wyższych, zbierających się dwa razy w roku 
w ustalonych terminach w Richmond. Sąd ten przyjmuje od
wołania we wszelkich sprawach cywilnych z każdego z sądów 
wyższych i rozstrzyga je ostatecznie. Lecz nie ma żadnej ju
rysdykcji pierwotnej. -*ł.i**‘ 

W razie zaistnienia sporu pomiędzy dwoma
z narodu będącego w sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, roz
strzygany jest on przez konsula dla ich państwa lub, jeśli obie 
strony dokonają takiego wyboru, przez zwykły sąd. Jeśli tylko 
jedna ze stron byłaby tego rodzaju obcokrajowcem, sprawajest 
sądzona przez sąd krajowy. Lecz jeśli sprawa zostałaby wszczę
ta w sądzie hrabstwa, obcokrajowiec może zdecydować ojej 
przeniesieniu do sądu ogólnego lub sądu kanclerskiego, które 
powinny rozstrzygnąć ją na pierwszej sesji, do czego byłyby 
zobowiązane, gdyby sprawa była wszczęta w nich. W sprawach 
życia i śmierci tego rodzaju obcokrajowcy mają prawo do bycia 
sądzonymi przez ławę przysięgłych składającą się w połowie 
z obcokrajowców, w połowie z rodowitych [mieszkańców].

Wszelkie publiczne rozliczenia regulowane są przez radę 
rewidentów księgowych (board of auditorś) liczącą trzech 
członków mianowanych przez zgromadzenie ogólne, spośród 
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których dwóch wystarczy dla podejmowania czynności. Lecz 
każdy niezadowolony z decyzji tej rady może wznieść swą 
sprawę przed odpowiedni sąd wyższy.

Opis praw
Zgromadzenie ogólne zostało ukonstytuowane, jak to już 

zostało ukazane, patentem królewskim z 9 marca, w 4. roku 
panowania Jakuba I. Angielskie prawa zostały zdaje się przy
jęte za przyzwoleniem osadników, co mogło zostać uczynione 
z łatwością, jako że było ich niewielu i wszyscy żyli razem. 
Na to, że angielskie prawa zostały przyjęte, nie mamy innego 
dowodu poza ich praktyką aż do roku 1661, kiedy zostały one 
w sposób wyraźny przyjęte ustawą zgromadzenia, z wyjąt
kiem tych [praw], które ze względu na „różnicę uwarunko
wań” nie nadawały się do stosowania. Stosownie do tego było 
w naszych sądach zasadą, że prawo powszechne Anglii oraz 
ogólne statuty wcześniejsze aniżeli [uchwalone w] 4. [roku] 
Jakubowym są tutaj w mocy. Sędziowie oraz inni stronnicy 
korony powiadali, że późniejsze prawa już nie były w mocy, 
chyba że wspominałyby o nas. Ci, którzy rozmyślali 
o tym swobodnie, powiadali zaś, że [nie obowiązują one bez 
względu na to], czy wspominałyby o nas, czy nie. Nie 
będzie konieczne podjęcie próby opisu praw Anglii, jako że 
znaleźć go można w angielskich publikacjach. Do tych [praw], 
które zostały tutaj ustanowione poprzez przyjęcie ich przez 
legislaturę, dodana została pewna liczba ustaw zgromadzenia 
przyjętych w okresie monarchii oraz zarządzenia konwencji 
i ustawy zgromadzenia uchwalone począwszy od ustanowienia 
republiki. Następujące odstępstwa od modelu brytyjskiego 
warte są być może wyszczególnienia.

Dłużnicy niezdolni do spłaty swych długów, uczciwie odda
jący w całości swoją własność, zwalniani są z uwięzienia, a na 
zawsze zwalniani są od bagażu wcześniejszych długów, lecz 
jakakolwiek własność, jaką nabyliby później, będzie przysłu
giwać ich wierzycielom.

Ubodzy niezdolni do samodzielnego utrzymania się są 
wspierani daniną nakładaną na osoby płacące dziesięcinę 
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w ich parafii. Danina ta jest nakładana i rozporządzana przez 
12 osób w każdej parafii, nazywanych zakrystianami (vestry
men), wybieranych na początku przez zarządców parafii, lecz 
później uzupełniających wakaty w swym gronie poprzez sa
modzielny wybór. Są to zazwyczaj najroztropniejsi gospodarze 
rozmieszczeni na obszarze parafii w taki sposób, aby każda jej 
część mogła znaleźć się pod bezpośrednim nadzorem które
goś spośród nich. Są oni dobrze zaznajomieni ze szczegółami 
i organizacją życia prywatnego, a dostateczne pobudki do na
leżytego wypełniania swych obowiązków znajdują we własnej 
dobroczynności, uznaniu sąsiadów oraz wyróżnieniu, jakie 
im one przynoszą. Ubodzy, którzy nie mają ani własności, 
ani przyjaciół, ani siły do pracy, umieszczani są w domach 
dobrych gospodarzy, którym wypłacana jest [z tego tytułu] 
corocznie określona suma. Tym, którzy zdolni są pomagać 
sobie w niewielkim stopniu lub mają przyjaciół, od których 
otrzymują jakąś pomoc, niewystarczającą jednak do pełnego 
utrzymania, dawane są dodatkowe środki umożliwiające im 
spokojne życie w ich własnych domach lub w domach ich 
przyjaciół. Próżniacy bez określonej własności bądź zawodu 
umieszczani są w domach pracy, gdzie są odpowiednio przy- 
odziewani, karmieni, zakwaterowywani oraz przymuszani do 
pracy. Niemal taki sam sposób wspomagania ubogich dominuje 
we wszystkich naszych państwach i [dlatego] od Savannah do 
Portsmouth z rzadka [tylko] napotkasz żebraka. W większych 
miastach rzeczywiście czasami się oni pokazują. Zwykle są to 
obcokrajowcy, którzy nigdy nie osiedlili się w żadnej parafii. 
Jednak nigdy jeszcze nie widziałem Amerykanina z urodzenia 
żebrzącego na ulicach lub drogach. Łatwo tutaj o zdobycie 
środków do utrzymania, a jeśli przez nieszczęście zdani są 
oni na miłosierdzie świata, to dostarczane przez ich własny 
kraj jest tak odpowiednie i tak pewne, że nigdy nie myślą oni 
o rezygnacji z niego na rzecz wędrownego żebractwa. Za
tem ich sytuacja w chorobie, w rodzinie dobrego gospodarza, 
gdzie każdy jej członek zabiega o to, by im pomagać, gdzie 
odwiedzani są przez wszystkich sąsiadów, którzy przynoszą im 
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drobne przysmaki, jakich ich schorowany apetyt może łaknąć, 
i którzy na zmianę czuwają przy nich w nocy, kiedy ich stan 
tego wymaga, jest bez porównania lepsza aniżeli w szpitalach, 
gdzie chorzy, umierający i martwi stłoczeni są w tych samych 
pokojach, a często w tych samych łóżkach. Nieodłączne wady 
szpitali są tak znaczące, że nigdy nie mogą być zrównoważone 
jakimikolwiek procedurami medycznymi i dietą. Natura i czuła 
opieka ratują znacznie więcej w naszym prostym sposobie 
życia mniejszym kosztem i z mniejszym obciążeniem. Jedne
go tylko rodzaju szpitalnej instytucji u nas brakuje: ogólnego 
zakładu dla tych, którzy zajmują się trudnymi przypadkami 
chirurgicznymi. Korzyści płynące z chirurgii są nieocenione. 
Lecz nie w każdej parafii można mieć zdatnego chirurga. Takie 
usługi powinny być zatem zapewniane pacjentom, lecz żadne 
inne dopuszczane być nie powinny.

Małżeństwa muszą być zawierane albo na podstawie spe
cjalnego zezwolenia wydawanego przez sędziego hrabstwa po 
poświadczeniu zgody rodzica bądź opiekuna każdej nieletniej 
strony, albo też po uroczystym ogłoszeniu w ciągu trzech 
niedziel w miejscu kultu religijnego, w parafii, w której strony 
zamieszkują. Akt zawarcia małżeństwa może być dokonany 
przez duchownego którejkolwiek spośród chrześcijańskich 
społeczności, który uprzednio zyskał w tym celu zezwolenie 
od sądu hrabstwa. Kwakrowie142 i Menonici143 są jednakowoż 

1,2 Chrześcijańskie wyznanie protestanckie powstałe w Anglii w połowie 
XVII wieku (oficjalna nazwa Society of Friends, Społeczność Przyjaciół). Jego 
członkowie żyją zgodnie z „wewnętrznym światłem” (inward light), które 
pozwala im poznać wolę Boga wobec nich i kierować się nią w swoim życiu. 
Kwakrowie odrzucają dogmaty wiary, formalne duchowieństwo i wszelkie 
inne oficjalne formy kultu. Pojawili się oni w Ameryce już w pierwszych 
latach po powstaniu wyznania. Ich największe skupisko było w Pensylwa
nii, której właściciel William Penn był kwakrem, ale występowali również 
w Massachusetts, Rhode Island, New Jersey, Nowym Jorku, Maryland, Ka
rolinie Północnej i Wirginii.

143 Protestancki odłam anabaptystów uformowany w 1536 roku we 
Fryzji przez Mennona Simmonsa. Menonici uznają jedynie dwa sakramenty, 
chrzest i eucharystię, radykalnie odrzucają przemoc, sprzeciwiają się służbie
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zwolnieni z tych wszystkich warunków, a małżeństwo między 
nimi winno być zawierane przez samą społeczność.

Obcokrajowiec zjakiegokolwiek narodu, niepozostającego 
z nami w otwartej wojnie, uzyskuje naturalizację poprzez spro
wadzenie się do państwa w celu osiedlenia i złożenie przysięgi 
wierności. W ten sposób obcokrajowiec uzyskuje wszelkie pra
wa [przysługujące] rodowitemu obywatelowi. Obywatele mogą 
wyzbyć się tego statusu, deklarując, uroczystym dokumentem 
lub na posiedzeniu sądu, że chcą oni dokonać ekspatriacji i nie 
być już dłużej obywatelami tego państwa.

Przeniesienie własności ziemi musi zostać zarejestrowane 
w sądzie hrabstwa, w którym ona leży, lub w ogólnym sądzie, 
inaczej nie ma ono skutków prawnych dla wierzycieli i póź
niejszych nabywców.

Niewolnicy przechodzą w spadku bądź posagu tak jak zie
mia. Kiedy spadek pochodzi od rodzica, dziedzic zobowiązany 
jest wypłacić za nich równowartość pieniężną każdemu ze 
swych braci i sióstr.

Niewolnicy, podobnie jak ziemia, podlegali prawu majoratu 
(entailed) w okresie monarchii, lecz ustawą pierwszego repub
likańskiego zgromadzenia wszyscy spadkobiercy dziedziczący 
według prawa majoratu (donees in taił), obecni i przyszli, zostali 
wyposażeni w całkowitą władzę nad przedmiotem dziedzictwa.

Zakwestionowane weksle obciążone są dziesięcioprocen
towymi odsetkami liczonymi od dnia wystawienia.

Nikt nie ma prawa w żadnym innym przypadku do pobie
rania z tytuły pożyczania pieniędzy odsetek większych niż 
pięcioprocentowe w skali roku.

Długi hazardowe są nieważne, a pieniądze, rzeczywiście 
wydane na spłatę takich długów (jeśli przekroczyły 40 szylin
gów), mogą zostać odzyskane w ciągu trzech miesięcy przez 
płatnika lub później przez jakąkolwiek inną osobę.

wojskowej, odmawiają składania przysięgi, przez co nie pełnią funkcji pub
licznych. Menonici emigrowali do Ameryki od 1663 roku.
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Tytoń, mąka, wołowina, wieprzowina, dziegieć, smoła i ter
pentyna podlegają przed wywozem inspekcji przez publicznie 
wyznaczane osoby.

Wznoszenie hut i młynów wspomagane jest wieloma przy
wilejami, jednakowoż z koniecznymi środkami zapobiegającym 
utrudnianiu żeglugi szlakami wodnymi przez [budowane przy 
nich] tamy. Zgromadzenie ogólne kilkakrotnie wykazywa
ło wielkie wolę udrożnienia olbrzymich wodospadów James 
[River] i Potomaku.Jak dotąd, jednakowoż, nie udało się to na 
żadnym z nich.

Prawo służy także zachowaniu i ulepszaniu ras użytecznych 
zwierząt, takich jak konie, bydło, jelenie. Służy także wytrzebie
niu tych, które są szkodliwe, jak wilki, wiewiórki, kruki, kosy. 
Służy także ochronie naszych obywateli przed zaraźliwymi 
dolegliwościami poprzez zobowiązanie podejrzanych okrętów 
przybywających do państwa do odbycia kwarantanny i poprzez 
ograniczanie swobody (regulating of conduct) osób wewnątrz 
państwa cierpiących na takie dolegliwości.

Sposobem nabycia ziemi w najwcześniejszych czasach na
szego osiedlania była petycja do zgromadzenia ogólnego. Jeśli 
ziemia, będąca przedmiotem wniosku, była już wolna od in
diańskiego tytułu [własności] i zgromadzenie uznało wniosek 
za rozsądny, przyznawało własność wnioskującemu w głoso
waniu. Lecz jeśli nie doszło jeszcze do cesji ze strony Indian, 
konieczne było, aby wnioskujący wykupił wcześniej ich prawa. 
Wykup ten zgromadzenie weryfikowało, zasięgając informacji 
u indiańskich właścicieli i upewniwszy się, co do jego realności 
i uczciwości, przechodziło dalej do zbadania zasadności petycji 
i jej zgodności z [prowadzoną przezeń] polityką. W zależności 
od rezultatu bądź to akceptowało, bądź odrzucało petycję. 
Niekiedy, choć bardzo rzadko, także kompania144 nadawała 

Chodzi o Londyńską Kompanię Wirginii (Virginia Company of Lon
don), organizację kupiecką, która zapoczątkowała trwałą kolonizację an
gielską w Ameryce, będąc właścicielem Wirginii do 1624 roku, kiedy została 
rozwiązana, a Wirginia stała się kolonią królewską.
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ziemie, niezależnie od zgromadzenia ogólnego. Wraz z roz
rostem kolonii i zwielokrotnieniem indywidualnych aplikacji 
o ziemię uznano za zbyt zajmujące dla zgromadzenia ogól
nego badanie i dokonywanie nadań w każdym konkretnym 
przypadku. [Zgromadzenie] uznało więc, że lepiej będzie usta
nowić ogólne zasady, zgodnie z którymi winny być czynione 
wszystkie nadania, i pozostawić gubernatorowi ich dokony
wanie zgodnie z tymi zasadami. [Zgromadzenie] uczyniło to 
poprzez tak zwane prawa ziemskie (land laws), nowelizowane 
od czasu do czasu wraz z ujawnianiem się ich wad. Wedle tych 
praw ktoś pragnący przydziału nieobdzielonej ziemi, powi
nien określić jej położenie i zadbać o dokonanie jej pomiaru 
przez urzędnika publicznego w tym celu powołanego. Jej 
szerokość powinna była pozostawać w określonej proporcji do 
jej długości, akt nadania miał być wydany przez gubernatora, 
a ziemia powinna w określonym czasie i w określony sposób 
zostać ulepszona. Na podstawie tych regulacji stan uzyskał 
wyłączną władzę przejmowania od Indian prawa do własności 
ziemi, jako że zgodnie z tymi regulacjami samo przeniesienie 
własności przez Indian nie mogło dać jednostce żadnego 
tytułu uznawanego przez prawo. Państwo lub Korona doko
nywały później od czasu do czas kupna na ogólnych zasadach 
(general purchases) [ziemi] od Indian, a gubernator dzielił 
ją specjalnymi nadaniami (specialgrants), zgodnie z uprzed
nio opisanymi zasadami, od których ani on, ani Korona nie 
mogli odstąpić. Nadania, które nie spełniały odpowiednich 
wymogów prawnych, były regularnie odkładane poprzez 
scire facias145 bądź bills in Chancery146. Po ustanowieniu na
szego nowego rządu ten porządek rzeczy zmienił się tylko 

1,5 W przypadku nadań ziemi, podobnie jak patentów królewskich, 
scire facias było instytucją prawną służącą ich anulowaniu. Wydany przez 
sąd nakaz scire facias wzywał stronę, wobec której został wydany, do wyka
zania przesłanek, dla których nadanie bądź patent królewski nie powinny 
być unieważnione.

IW Forma pozwu składanego przed Sądem Cywilnym w Londynie (Court 
of Chancery), kierowanego na ręce Lorda Kanclerza.
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nieznacznie. Każdy, kto pragnie stać się właścicielem ziem 
wciąż niezajętych przez kogoś innego, wpłaca skarbnikowi 
sumę pieniędzy odpowiadającą ilości [ziemi], jaką chce. Zanosi 
rachunek od skarbnika do rewidenta księgowego (auditor 
of public accomptś), który następnie obciąża skarbnika tą 
kwotą i nakazuje prowadzącemu spis w urzędzie ds. ziemi 
(land-office) wydanie stronie zaświadczenia [o własności] 
jego ziemi. Z tym zaświadczeniem od prowadzącego spis udaje 
się on do mierniczego hrabstwa, w którym leży upatrzona 
przezeń ziemia. Mierniczy sporządza dla wnioskującego jej 
plan, daje mu w formie certyfikatu jej dokładny opis, który to 
certyfikat zwraca [wnioskujący] do urzędu ds. ziemi, gdzie akt 
nadania jest sporządzany i podpisywany przez gubernatora. 
To wyposaża go w pełną własność jego ziem, podlegającą 
przekazaniu komukolwiek mu się podoba aktem notarialnym 
lub testamentem bądź też jako spadek jego spadkobiercom, 
jeśli umarłby nie pozostawiwszy testamentu.

Jako że liczne prawa pozostające w mocy w okresie monar
chii były związane tylko z tą formą rządu lub utrwalały zasady 
niedające się pogodzić z republikanizmem, pierwsze zgroma
dzenie, które zebrało się po ustanowieniu rzeczypospolitej 
(commonwealth), powołało komisję w celu zrewidowania całego 
kodeksu (praw)147, nadania mu odpowiedniej formy i objętości 
i przedłożenia go zgromadzeniu. Raport ten został ukończony 
i został przedstawiony przez trzech mężczyzn148, lecz [realizacja 
zaleceń wyrażonych w raporcie] przypuszczalnie nie zostanie 

H7 Pod koniec października 1776 roku Zgromadzenie Ogólne Wirginii 
powołało pięcioosobową komisję, w której skład oprócz Thomasa Jefferso
na weszli również Edmund Pendleton, George Mason, George Wythe oraz 
Thomas Ludwell Lee. Jej zadaniem było dokonanie przeglądu wszystkich 
aktów prawnych obowiązujących w Wirginii oraz przygotowanie zaleceń 
dotyczących ich ewentualnego uchylenia bądź rewizji. Komisja zakończyła 
pracę w czerwcu 1779 roku.

H8 W trakcie prac komisji Lee zmarł, zaś Mason ustąpił ze stanowiska, 
końcowy raport przedstawiło więc trzech spośród pięciu pierwotnie powo
łanych członków komisji.
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podjęta, póki przywrócenie pokoju nie da legislature wolnego 
czasu do podjęcia takiej pracy149.

149 Większość zaleceń przedstawionych w raporcie odnośnie do uchy
lenia kolonialnych aktów prawnych została zrealizowana dopiero w 1785 
roku.

Plan rewizji był następujący. Prawo powszechne Anglii, 
przez które rozumie się tę część angielskiego prawa, które 
było wcześniejsze od daty najstarszego zachowanego statutu, 
stanowi podstawę pracy. Za niebezpieczną uznano próbę ze
brania go w jeden zbiór, postanowiono zatem, że będzie ono 
ustalane na podstawie pomnikowych dzieł, na które zwykle się 
powołuje. Konieczne w tych dziełach pomnikowych zmiany, 
[które wprowadzono] także do tej części uznanych za warte 
zachowania z całości brytyjskich statutów i ustaw zgromadze
nia, zostały uporządkowane w 126 nowych ustawach. W ich 
przygotowaniu zważano na prostotę stylu tak dalece, jak było 
to bezpieczne. Najbardziej znaczące zmiany, które zapropo
nowano, były następujące:

Zmienić zasad, dziedziczenia tak, aby ziemia osoby umie
rającej bez pozostawienia testamentu podlegała równemu 
podziałowi pomiędzy wszystkie jego dzieci lub innych przed
stawicieli (representatives) w takim samym zakresie.

Spowodować, aby niewolnicy byli dzieleni pomiędzy najbliż
szych krewnych, tak jak inne ruchomości.

Wszystkie wydatki publiczne, czy to z ogólnego skarbu, czy 
to parafii lub hrabstwa (jak utrzymywanie biednych, budowa 
mostów, sądów etc.), finansować z podatków nakładanych na 
obywateli proporcjonalnie do ich własności.

Zatrudnić odpowiedzialnych za utrzymywanie dróg pub
licznych i wypłacać odszkodowania właścicielom ziemi, przez 
które przebiegałyby nowo wytyczane drogi.

Precyzyjnie ustalić zasady, wedle których obcokrajow
cy winni stawać się obywatelami, a obywatele stawać się 
obcokrajowcami.

Ustanowić wolność religijną w najszerszym wymiarze.
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Uwolnić wszystkich niewolników urodzonych po uchwa
leniu ustawy. Projekt ustawy przedstawiony przez rewizorów 
sam w sobie nie zawierał tej propozycji, lecz zawierała ją po
prawka, która została przygotowana w celu przedstawienia 
legislaturze, w razie gdyby prace nad projektem zostały pod
jęte. Przewidywała ona, że [niewolnicy] winni pozostawać 
z rodzicami do określonego wieku, później być przysposabiani 
na koszt państwa do uprawy ziemi, do sztuki lub nauki zgodnie 
z ich uzdolnieniami, póki kobiety nie ukończą 18, a mężczyźni 
21 lat życia. Wówczas to winni być osiedlani w takim miejscu, 
jakie okoliczności czasu uczynią najbardziej odpowiednim, 
wysyłani z uzbrojeniem, sprzętami domowymi i przedmiotami 
rękodzieła, nasionami, parami użytecznych zwierząt domo
wych etc. [Nakazywała ona następnie] ogłosić, że są oni wol
nymi i niepodległymi ludźmi i póki nie okrzepną, objąć ich 
ochroną i zawrzeć z nimi sojusz, a równocześnie wysłać okręty 
do innych części świata po równą liczbę białych osadników, 
którym, aby skłonić ich do przybycia tutaj, zaoferowane mia
łyby zostać odpowiednie warunki. Przypuszczalnie postawione 
zostanie pytanie, dlaczego nie zatrzymać czarnych i nie włączyć 
[ich] do państwa, a w ten sposób nie oszczędzić kosztów wy
pełnienia pozostawionej przez nich pustki sprowadzaniem 
białych osadników? Głęboko zakorzenione uprzedzenia ży
wione przez białych, dziesiątki tysięcy wspomnień krzywd 
doznanych przez czarnych, nowe prowokacje, rzeczywiste 
różnice uczynione przez naturę i wiele innych okoliczności 
podzieli nas na partie i spowoduje wstrząsy, które przypusz
czalnie nie skończą się inaczej, jak tylko wytrzebieniem jednej 
bądź drugiej rasy. Do tych przeszkód, które są politycznej 
[natury], można dodać inne, które są [natury] fizycznej i mo
ralnej. Pierwsza różnica, jaka nas uderza, to kolor. Czy czerń 
murzyna spoczywa w powłoce siateczkowej pomiędzy skórą 
a naskórkiem, czy też w samym naskórku; czy to wynika z ko
loru krwi, koloru żółci, z tej czy innej wydzieliny, różnica jest 
ustalona w naturze i jest równie rzeczywista, jak gdyby jej 
siedlisko i przyczyna były nam lepiej znane. A czyż jest to 
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różnica bez znaczenia? Czyż niejest ona podstawą większego 
bądź mniejszego udziału piękna w dwóch rasach? Czyż subtelne 
połączenia czerwieni i bieli, wyrażanie każdego uczucia więk
szym bądź mniejszym zabarwieniem koloru, niejest milszym 
od tej wiecznej monotonii, która panuje na obliczu tej nieusu
walnej zasłony czerni, która zakrywa wszelkie emocje u drugiej 
rasy? Dodaj do tego faliste włosy, bardziej wytworną symetrię 
formy, ich własny osąd [świadczący] na korzyść białych, wy
znaczany ich upodobaniami, takjednolitymi, jak upodobanie 
orangutana do czarnych kobiet zamiast do [samic] jego włas
nego gatunku. Uwarunkowanie większego piękna uznawane 
jest za godne uwagi odnośnie do rozmnażania naszych koni, 
psów i innych zwierząt gospodarskich, dlaczegóż nie w sto
sunku do ludzi? Poza kolorem, sylwetką i włosami są też inne 
fizyczne odmienności dowodzące różnicy rasy. Mają oni mniej 
włosów na twarzy i ciele. Wydzielają mniej poprzez nerki, 
a więcej przez gruczoły w skórze, co nadaje im bardzo silny 
i nieprzyjemny zapach. Ta większa potliwość czyni ich bardziej 
od białych wytrzymałymi na upał, a mniej na chłód. Być może 
też różnica w strukturze aparatu oddechowego, który, jak 
odkrył zmarły niedawno pomysłowy eksperymentalista*, jest 
głównym regulatorem ciepłoty u zwierząt, odpowiada za ich 
niezdolność do absorpcji przy wdechu odpowiedniej ilości 
płynu z atmosfery i odpowiada za większy ubytek tego płynu 
przy wydechu. Zdają się wymagać mniej snu. Czarny, po całym 
dniu ciężkiej pracy, zostanie skłoniony najmniejszą rozrywką 
do siedzenia do północy bądź później, wiedząc przecież, że 
musi wstać wraz ze świtem. [Czarni] są przynajmniej tak samo 
[jak biali] dzielni i bardziej [od nich] śmiali. Lecz może to wy
nikać z braku zdolności przewidywania, która nie pozwala im

Crawford.
(Przyp, tłum.) Adair Crawford (1748-1795) - brytyjski chemik i fizyk, 

odkrywca strontu, autor pracy Experiments and Observations on Animal 
Heat, and the Inflammation of Combustible Bodies, opublikowanej po raz 
pierwszy w Londynie w 1779 roku. 
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widzieć niebezpieczeństwa, póki się ono nie ukaże. Względem 
niego nie postępują oni z większym opanowaniem lub spokojem 
niż biali. Są bardziej gorliwi wobec swych kobiet, lecz miłość 
zdaje się u nich bardziej pożądaniem aniżeli delikatnym złą
czeniem uczucia i doznania. Ich żale są krótkotrwałe. Te nie
zliczone utrapienia, które budzą wątpliwości, czy aby niebiosa 
dały nam życie z miłosierdzia, czy z gniewu, mniej są u nich 
odczuwane i szybciej zapominane. W ogóle w ich egzystencji 
doznania zdają się mieć większy udział aniżeli namysł. Temu 
należy przypisać ich skłonność do snu, kiedy pozbawieni są 
rozrywki i nie są zajęci pracą. Zwierzę, którego ciało odpoczy
wa, a które nie myśli, musi być oczywiście skłonne do snu. 
Porównując ich pod względem zdolności pamiętania, rozumo
wania i wyobraźni, zdaje mi się, że w pamiętaniu równi są 
białym, w rozumowaniu znacznie gorsi, jako że, myślę, trudno 
byłoby znaleźć jakiegoś [czarnego] zdolnego śledzić i pojąć 
dociekania Euklidesa150, i że w wyobraźni są tępi, pozbawieni 
smaku i nienormalni. Nieuczciwym byłoby podążać za nimi 
do Afryki dla tych dociekań. Będziemy dumać nad nimi tutaj, 
na tej samej scenie, co biali i gdzie fakty, na podstawie których 
sądy winny być formułowane, nie są apokryficzne. Uczciwość 
nakazuje uwzględnienie wielką różnicę położenia, wykształ
cenia, stosunków, sfery, w której się obracają. Wiele milionów 
spośród nich zostało sprowadzonych do lub urodziło się w Ame
ryce. Większość z nich rzeczywiście została uwięziona w pracy 
na roli, w ich własnych domach i w ich własnej społeczności, 
lecz wielu zostało tak umiejscowionych, że mogli korzystać 
z rozmów ich panów, wielu zostało wyuczonych rzemiosła 
i z tej przyczyny zawsze pozostawało pomiędzy białymi. Nie
którzy zostali wykształceni, a wszyscy żyli w krajach, gdzie 
sztuki i nauki uprawiane są w znaczącym zakresie i mieli przed 

150 Euklides (IV/III wiek p.n.e.) - grecki matematyk działający w Alek
sandrii, jego Elementy stanowią pierwsze usystematyzowane kompendium 
wiedzy matematycznej; zachowały się też jego prace z zakresu geometrii, 
astronomii i optyki.
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oczami próbki najlepszych dzieł z zagranicy. Indianie, bez tego 
rodzaju przewagi, często rzeźbią na swych fajkach ryciny 
niepozbawione wzorów i wartości. Naszkicują zwierzę, roślinę 
lub krajobraz, dowodząc [w ten sposób] istnienia w ich umy
słach zalążków talentu, który wymagajedynie doskonalenia. 
[Indianie] zadziwiają cię przejawami najbardziej podniosłego 
krasomówstwa, dowodzącymi siły ich rozumu i uczuć, żarli
wości i wzniosłości ich wyobraźni. Lecz nigdy dotąd nie mog
łem znaleźć [przypadku], aby czarny wyraził myśl powyżej 
poziomu zwykłej opowieści, nigdym nie widział najprostszego 
malunku czy rzeźby. W muzyce są oni ogólnie bardziej uta
lentowani od białych, z uszami właściwymi dla dźwięku i ryt
mu, a dostrzeżono, że zdolni są do wymyślenia małego kano
nu . Czy będą w stanie skomponować bardziej melodyczną 
linię lub skomplikowaną harmonię, tego należy jeszcze do
wieść. Rozpacz jest często rodzicem najbardziej wzruszających 
poruszeń w poezji. Między czarnymi rozpaczyjest dosyć, Bóg 
jeden wie, lecz nie ma żadnej poezji. Miłość jest szczególnym 
bodźcem poety. Ich miłość jest żarliwa, lecz rozpala ona je
dynie zmysły, nie wyobraźnię. Religia rzeczywiście wydała 
Phyllis Whateley151, lecz nie mogła wydać poety. Utwory pub
likowane pod jej nazwiskiem są poniżej poziomu krytyki. 
Bohaterowie Dunciada'52 mają się do niej tak jak Herkules153 

Właściwym im instrumentem jest banjar, który przywieźli tu z Afryki, 
a który jest pierwowzorem gitary, ze strunami odpowiadającymi dokładnie 
czterem niższym strunom gitary.

151 Phillis Wheatley (około 1753-1784) - poetka, do 1776 roku pozosta
wała w niewoli, pierwsza czarnoskóra kobieta, która opublikowała książkę 
(Poems on Various Subjects, Religious and Moral, 1773) i była w stanie 
utrzymać się z pisania. Thomas Jefferson najwyraźniej nie postrzega jej 
twórczości w kategoriach poezji, ale raczej nauczania religijnego.

152 The Dunciad - poemat Aleksandra Pope'a, opublikowany pierwotnie 
w trzech księgach w 1728 roku, a w ostatecznej formie w czterech księgach 
w 1743 roku, uznawany za arcydzieło poezji heroikomicznej.

151 Herkules - rzymski odpowiednik greckiego Heraklesa, syna Zeusa 
i Alkmeny, męża Dejaniry. Słynny wykonawca 12 prac, zabił Hydrę lemejską, 
oczyścił stajnie Augiasza, zdobył złote jabłka z ogrodu Hesperyd. Wzięty na 
Olimp (gdzie otrzymał za żonę Hebe) i unieśmiertelniony.
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do autora tego poematu. Ignatius Sancho154 bliżej doszedł do 
wartości w twórczości, lecz jego listy oddają więcej honoru 
sercu aniżeli głowie. Tchną one najczystszą wonią przyjaźni 
oraz ogólnej dobroci i ukazują, jak wielki udział tej ostatniej 
może być złączony z silną religijną gorliwością. Z reguły 
z powodzeniem wyraża zachwyt, ajego styl jest prosty i zro
zumiały, wyjąwszy to, kiedy naśladuje pasję słowotwórczą 
[charakteryzującą utwór pt.] Shandy155. Leczjego wyobraźnia 
jest dzika i szalona, wymyka się bezustannie wszelkim ogra
niczeniom rozumu i smaku, a w potoku swych kaprysów 
pozostawia tak niespójny i dziwaczny ślad myśli, jak szlak 
meteoru na niebie. Poruszane przez niego tematy powinny 
zwykle prowadzić go do procesu rozważnego rozumowania, 
lecz wciąż znajdujemy go zastępującego dowodzenie uczu
ciem. W ogólnym rozrachunku, chociaż przyznajemy mu 
pierwsze miejsce pośród tych jego koloru, którzy poddali się 
publicznemu osądowi, to jeśli porównamy go z pisarzami 
rasy, pośród której żył, a w szczególności ze sferą autorów 
listów, w której sam zajął miejsce, zmuszeni jesteśmy umieścić 
go na dole kolumny. Ta krytyka wskazuje, że listy publikowane 
podjego nazwiskiem są prawdziwe i że nie były poprawiane 
inną ręką, czego nie da się łatwo zweryfikować. Dostrzegany 
przez każdego rozwój czarnych pod względem fizycznym 
i umysłowym od razu po ich zetknięciu się z białymi dowodzi, 
że ich niższość nie jest jedynie rezultatem warunków życia. 
Wiemy, że pomiędzy Rzymianami, szczególnie w okresie 

15,1 Ignatius Sancho (1729-1780) - aktor, kompozytor i pisarz, niemal 
całe życie spędził w Anglii, początkowo jako niewolnik, pierwszy czarnoskóry 
będący postacią publiczną. Odegrał dużą rolę w walce o wprowadzenie zakazu 
handlu niewolnikami w imperium brytyjskim, będąc symbolem możliwości 
intelektualnych i społecznych czarnoskórych. Autor TheLetters oftheLate 
Ignatius Sancho, an African, opublikowanych w dwóch tomach dwa lata po 
jego śmierci w 1782 roku.

155 Chodzi o powieść Laurence’a Sterne’a The Life and Opinions of 
Tristram Shandy, Gentleman, opublikowaną w dziewięciu tomach w latach 
1759-1767.
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Augustiańskim156, położenie niewolników było znacznie bar
dziej opłakane aniżeli czarnych na kontynencie amerykańskim. 
Obie płcie trzymane były w osobnych pomieszczeniach, po
nieważ wychowanie dziecka kosztowało pana więcej aniżeli 
jego kupno. Katon157 za bardzo ograniczone ustępstwa na rzecz 
swych niewolników w tym zakresie pobierał od nich określoną 
opłatę. Lecz w tym kraju158 niewolnicy mnożą się tak szybko, 
jak wolni mieszkańcy. Ich położenie i obyczaje czynią stosunki 
między obiema płciami niemal pozbawionymi ograniczeń. Ten 
sam Katon, ze względów ekonomicznych, zawsze sprzedawał 
swoich chorych i starych niewolników. Podaję on jako stały 
nakaz panu odwiedzającemu jego gospodarstwo sprzedawać 
stare woły, stare wozy, stare narzędzia, starych i schorowanych 
służących i wszystko inne, co bezużyteczne. Vendat boves 
vetulos [...], plaustrum vêtus [...], feramenta vetera, servum 
senem, servum morbosum, & si quid aliud supersit vendat. 
Cato de re rusticâ. c. 2159. Tego amerykańscy niewolnicy nie 
mogą zaliczyć do krzywd i zniewag, jakich doznają. Powszechną 
praktyką [w Rzymie] było zsyłanie chorych niewolników, któ
rych leczenie zdawało się nużące, na wyspę Eskulapa na Tyb- 
rze160. Cesarz Klaudiusz, poprzez wydanie edyktu, przyznał 

156 Czasy panowania Oktawiana Augusta (63 p.n.e.-14 n.e.) - pierwszego 
cesarza rzymskiego, założyciela dynastii julijsko-klaudyjskiej. 16 stycznia 
27 roku p.n.e. senat rzymski przyznał mu tytuł Augustusa oraz Princepsa, 
przez co stał się on pierwszym w historii cesarzem Rzymu.

157 Katon Starszy Cenzor (Marcus Porcius Cato, 234-139 p.n.e.) - rzymski 
mąż stanu, mówca i pisarz, wódz i administrator. Wróg Kartaginy i orędow
nik jej zniszczenia, doprowadził do wybuchu III wojny punickiej (149-146 
p.n.e.). Twórca prozy łacińskiej, autor ponad 150 mów.

158 To jest w Wirginii.
159 (łac.) „Niech sprzeda [...] stare woły [...] stary wóz, stare żelaziwo, 

starego niewolnika, chorowitego niewolnika i cokolwiek ma w nadmiarze". 
M.P. Cato, O gospodarstwie wiejskim, tłum. S. Loś, Wrocław 2006 (1956), 
s. 13.

1M Isola Tiberina - wyspa na Tybrze, na której w 293 roku p.n.e. zbudo
wano świątynię ku czci boga Eskulapa, obecnie na jej ruinach stoi bazylika 
św. Bartłomieja z 1000 roku.
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wolność tym spośród nich, którzy zdołaliby dojść do zdrowia, 
a wcześniej ogłosił, że gdyby ktokolwiek wołał ich zabić zamiast 
zesłać, winno być to uznane zabójstwem. Zsyłanie ich jest zbrod
nią, która nigdy u nas nie występowała, ajeślibyjej rezultatem 
była śmierć, podlegałaby ona karze głównej. Powiada nam się 
o pewnym Wediuszu Pollionie161, który za stłuczenie szkła 
w obecności Augusta czynić miał swoich niewolników pokar
mem dla ryb. U Rzymian zwykłym sposobem uzyskiwania ze
znań od niewolników były tortury. Tutaj162 uznawano za lepsze 
nieodwoływanie się nigdy do ich świadectw. Kiedy dochodziło 
[w Rzymie] do zamordowania pana, wszyscy jego niewolnicy 
z tego samego domu oraz ci, którzy mogli o tym słyszeć, ska
zywani byli na śmierć. Tutaj kara dosięga tylko winnego, prze
ciwko któremu wymagane są równie dokładne dowody, jak 
przeciwko człowiekowi wolnemu. Lecz pomimo tych i innych 
niesprzyjających uwarunkowań u Rzymian ich niewolnicy byli 
częstokroć ich najznamienitszymi artystami. Wyróżniali się 
też w nauce tak dalece, że znajdowali zwykle zatrudnienie jako 
nauczyciele dla dzieci swoich panów. Epiktet163, Terencjusz164 
i Fedrus165 byli niewolnikami. Lecz pochodzili z rasy białych. 
Zatem to nie położenie [czarnych niewolników], ale natura 
stworzyła tę różnicę [pomiędzy rasami]. Niezależnie od tego, 
czy dalsze obserwacje potwierdzą słuszność przypuszczenia, 

161 Wediusz Pollion (Vedius Pollio, ?-l5 p.n.e.) - rzymski ekwita, przy
jaciel cesarza Oktawiana Augusta. Przez krótko rządca prowincji azjatyckiej 
Imperium (prawdopodobnie w latach 31-30 p.n.e.). Znany przede wszystkim 
z brutalnego traktowania niewolników.

162 To jest w Wirginii.
163 Epiktet z Hierapolis (około 55-około 135) - grecki filozof stoicki, 

wyzwolony niewolnik, autor Diatryb.
164 Terencjusz (Publius Terentius Afer, około 195 p.n.e.-159? p.n.e.) - 

rzymski komediopisarz, autor sześciu komedii, między innymi Teściowa 
i Bracia, jego twórczość wywarła wpływ na ukształtowanie się komedii 
nowożytnej, zwłaszcza tzw. komedii łzawej.

165 Fedrus (Phaedrus, 15 p.n.e.-50 n.e.) - rzymski bajkopisarz, wyzwolony 
niewolnik, tłumacz Ezopa, twórca bajki jako odrębnego gatunku literackiego 
w języku łacińskim.
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że natura mniej była dla nich szczodra w zakresie talentów 
głowy, uważam, że oddała im sprawiedliwość w tych z zakresu 
serca. Skłonność do złodziejstwa, zjaką są oni kojarzeni, musi 
być przypisana ich położeniu, a nie jakiejkolwiek deprawacji 
zmysłu moralnego. Człowiek, w którego interesie nie obowiązuje 
żadne prawo własności, prawdopodobnie mniej się czuje zo
bowiązany do poszanowania praw stworzonych w interesie 
innych. Kiedy argumentujemy na naszą własną rzecz, uznajemy 
za podstawową zasadę, że prawa (/aws), aby były sprawiedliwe, 
muszą dawać wzajemność praw (right), że bez tego są one 
ledwie arbitralnymi normami postępowania, opartymi na przy
musie, a nie na sumieniu. Problem, który pozostawiam właś
cicielowi niewolników (master) do rozwiązania jest taki: czyż 
religijne nakazy przeciwko naruszaniu własności nie zostały 
stworzone tak samo dla niego, jak i dlajego niewolnika? I czyż 
niewolnik nie ma słusznego prawa zabrać niewielką część temu, 
który pozbawił go wszystkiego, podobnie jak ma on prawo 
uśmiercić tego, który chciałbyjego uśmiercić? Myśl, że zmiana 
położenia człowieka winna zmienićjego pojęcie dobra i zła, nie 
jest ani nowa, ani szczególna dla koloru czarnych. Homer po
wiada nam, że było tak 2600 lat temu.

’Hpiau ydp t’ aperqq anoaivurai eupuorra Zeuę 
’Acpvepoc;, eur’ dv piv Kara SouXiov ljpap cAqaiv.

Od. 17. 323.
Zeus wszechmocny odziera człowieka z połowy

Cnej poczciwości, odkąd ten bierze okowy166.

166 Homer, Odyseja, tłum. L. Siemieński, Kraków 2004, s. 250.Tho- 
masjefferson korzystał z tłumaczenia Aleksandra Pope'a opublikowanego 
po raz pierwszy w 1726 roku. Stosowny fragment został przełożony przezeń 
następująco: ,Jove fix’d it certain, that whatever day I Makes man a slave, 
takes half his worth away”.

Lecz niewolnicy, o których mówi Homer, byli biali. Pomimo 
tych uwarunkowań, które muszą osłabiać szacunek [czarnych] 
dla prawa własności, odnajdujemy pośród nich liczne przy
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kłady najsurowszej uczciwości i równie wiele, jak u ich lepiej 
wykształconych właścicieli, dobroduszności, wdzięczności 
oraz niezachwianej wierności. Na pogląd, wedle którego są 
oni gorsi pod względem zdolności rozumowania i wyobraźni, 
można poważyć się jedynie z wielką ostrożnością. Uzasadnienie 
ogólnego wniosku wymaga wielu obserwacji nawet wówczas, 
gdy badany przedmiot zostanie poddany anatomicznemu no
żowi, optycznemu szkłu, badaniu ogniem lub za pomocą od
czynników. Tym bardziej wówczas, kiedy poddajemy badaniu 
zdolności, a nie materię, kiedy [przedmiot badań] wymyka się 
badaniom [za pomocą] wszelkich zmysłów, kiedy warunki jego 
istnienia są zróżnicowane i różnorodnie zmieszane, kiedy skutki 
tych [warunków istnienia], które występują oraz tych, które są 
nieobecne, wymykają się założeniom, i niech będzie mi wolno 
też dodać, jako okoliczność wielce delikatnej natury, kiedy 
nasze wnioski spowodowałyby zepchnięcie całej ludzkiej rasy 
z tego miejsca na skali stworzeń, które ich Stwórca być może 
im wyznaczył. Na nasze usprawiedliwienie należy powiedzieć, 
że chociaż przez półtora stulecia mieliśmy przed oczami rasy 
czarnych i czerwonych, nigdy jak dotąd nie byli oni postrzegani 
przez nas jako przedmioty historii naturalnej. Zatem przy
puszczam tylko, że czarni, czy to będąc od początku odmienną 
rasą, czy też uczynieni odmiennymi przez czas i uwarunko
wania, są podrzędni wobec białych pod względem zdolności 
zarówno ciała, jak i umysłu. Doświadczenie nie sprzeciwia się 
przypuszczeniu, że różne gatunki tego samego rodzaju, bądź 
odmiany tego samego gatunku, mogą mieć różne właściwości. 
Czyż zatem miłośnik historii naturalnej, taki, który postrzega 
gradację we wszystkich rasach zwierząt okiem filozofii, nie 
wykaże zrozumienia dla wysiłków podejmowanych w celu 
utrzymania [ras] wy stępująchych w rodzaju ludzkim tak dalece 
odrębnymi, jakimi uczyniła ich natura? Ta nieszczęsna różnica 
koloru, a prawdopodobnie i zdolności, jest potężną przeszkodą 
w wyzwoleniu tych ludzi. Wielu jego orędowników, chociaż chcą 
bronić wolności ludzkiej natury, pragnie też zachować jej god
ność i piękno. Niektórzy spośród nich zakłopotani pytaniem: co
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dalej należałoby z [niewolnikami] zrobić?, łączą się w sprzeciwie 
z tymi, którymi powoduje jedynie nędzna chciwość. Pomiędzy 
Rzymianami wyzwolenie wymagało jednego tylko wysiłku. 
Niewolnik, uczyniony wolnym, mógł zmieszać swą krew z krwią 
swego właściciela bez jej zabrudzenia. Lecz u nas konieczny jest 
drugi [wysiłek] nieznany historii. Uwolniony musi być usunięty 
tak daleko, aby uniemożliwić wymieszanie [ras].

Zrewidowany kodeks proponuje dalej dostosowanie kar do 
zbrodni. Jest to podjęte w następującym zakresie.

I. Zbrodnie, za które kara dotyczy życia:
1. Zdrada stanu (high treason).

2. Zdrada mniejsza (petty treason).

3. Morderstwo.

4. Zabójstwo.

Śmierć przez powieszenie. 
Przepadek ziemi i dóbr na 
rzecz wspólnoty 
(common wealth).
Śmierć przez powieszenie. 
Sekcja zwłok.
Przepadek połowy ziemi 
i dóbr na rzecz przedstawi
cieli ofiary.
Śmierć przez otrucie.
Przepadek połowy [ziemi 
i dóbr] jak uprzednio.
Śmierć przez powieszenie. 
Szubienica w przypadku 
wyzywającego.
Przepadek połowy [ziemi 
i dóbr] jak uprzednio, chy
ba że dotyczyłoby to stro
ny wyzwanej na pojedynek, 
wówczas przepadek nastę
puje na rzecz wspólnoty. 
Śmierć przez powieszenie. 
Przepadek połowy [ziemi 
i dóbr] jak uprzednio. 

Drugie przestępstwo traktowane jest jak 
morderstwo.

1. przez otrucie

2. w pojedynku

3. w jakikolwiek 
inny sposób
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Proponuje się znieść przywileje amnestii i immunitetu wo
bec duchowieństwa, lecz jeśliby zapadł werdykt niekorzystny 
dla podsądnego, sąd mógłby dopuścić do nowego procesu. 
Zakazać zasądzania utraty praw (attainder) pozbawiającej 
zdolności do dziedziczenia oraz powodującej konfiskatę posagu. 
Niewolnicy winni przestępstw karanych w innych przypadkach 
przymusową pracą, mają być przewożeni do Afryki lub gdzie 
indziej, w zależności od uwarunkowań czasowych, pozostając 
w niewolnictwie. Proponuje się surowe warunki odbywania 
kary przymusowej pracy.

Innym celem rewizji jest znaczniejsze rozpowszechnienie 
wiedzy wśród ludu. Projekt ustawy proponuje podzielić każde 
hrabstwo na małe jednostki wielkości 5 lub 6 mil kwadratowych 
nazwane setniami (hundreds) i w każdej z nich utworzyć szkołę 
dla nauczania czytania, pisania i arytmetyki. Nauczyciel byłby 
utrzymywany przez setnię, a każda zamieszkała w niej osoba 
miałaby prawo do trzyletniej bezpłatnej nauki swoich dzieci 
oraz odpłatnej tak długiej, jakie byłobyjej życzenie. Szkoły te 
podlegałyby kontroli wizytatora. Rokrocznie wybierałby [on] 
chłopca o największych zdolnościach w szkole spośród tych, 
których rodzice są zbyt biedni, aby zapewnić im dalszą edu
kację, i wysyłał go do jednej ze szkół podstawowych (grammar 
school). [Tych] proponuje się ustanowić dwadzieścia w różnych 
częściach kraju w celu nauczania greki, łaciny, geografii i wyż
szych dziedzin liczbowej arytmetyki. W każdym roczniku 
chłopców wysyłanych w taki sposób przeprowadzany byłby 
w szkole podstawowej po roku lub dwóch latach egzamin. 
Najzdolniejszy, wybrany ze wszystkich, kontynuowałby naukę 
przez sześć lat, a pozostali byliby odsyłani. W ten sposób dwu
dziestu najzdolniejszych byłoby corocznie oddzielanych od 
plew i kształconych na koszt publiczny w zakresie szkoły pod
stawowej. Na koniec sześcioletniego kształcenia połowa miałaby 
je zakończyć (spośród nich zapewne wywodziliby się przyszli 
nauczyciele szkół podstawowych), a druga połowa, złożona 
z wybranych ze względu na wyższość uzdolnień i usposobienia, 
miałaby być wysyłana w celu kontynuowania nauczania przez 
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trzy lata w wybranych przez siebie dziedzinach na akademię 
Wilhelma i Marii (College of William and Mary), której program 
proponuje się rozszerzyć,jak zostanie poniżej wytłumaczone, 
oraz objąć nim wszystkie użyteczne nauki. Rezultatem całego 
planu edukacji byłoby nauczanie wszystkich dzieci z całego 
państwa [umiejętności] czytania, pisania i powszechnej aryt
metyki, dostarczanie corocznie dziesięciorga o wyższych zdol
nościach, dobrze wyuczonych greki, łaciny, geografii i wyższych 
dziedzin arytmetyki, dostarczanie corocznie dziesięciorga 
innych, ojeszcze wyższych uzdolnieniach, które do tych dzie
dzin wiedzy winne dodawać takie spośród nauk, do których 
skłania ich talent, zapewnienie zamożniejszej części ludu do
stępu do szkół, w których ich dzieci mogłyby być uczone na 
własny koszt. Ogólnymi celami tego prawa ma być zapewnianie 
edukacji dostosowanej do wieku, możliwości i warunków każ
dego, ukierunkowanej na jego wolność i szczęście. Niewłaściwe 
byłoby szczegółowe uregulowanie [tych kwestii] przez prawo. 
Osiągnięcie tych celów musi być zadaniem wizytatorów, którym 
powierzone byłoby jego wykonywanie. Główne podwaliny 
przyszłego porządku położone będą w setniach, jako że pierw
szym etapem edukacji będą tamtejsze szkoły, w których wielkie 
grupy ludzi otrzymają zapewniane przez nie wykształcenie. 
Zamiast więc dawać Biblię i Testament do rąk dzieciom w wie
ku, w którym ich sądy nie są wystarczająco dojrzałe do dociekań 
religijnych, ich pamięć może być tu zapełniona najbardziej 
użytecznymi faktami z greckiej, rzymskiej, europejskiej i ame
rykańskiej historii. Także pierwsze pierwiastki moralności 
mogą być tu wpojone w ich umysły, takie, które wraz z dalszym 
rozwojem i wzmocnieniem ich sądów, mogą uczyć ich, jak 
wypracowywać największą szczęśliwość, ukazując im, że nie 
zależy ona od warunków, wjakich umieścił ich los, lecz wynika 
zawsze z dobrego sumienia, dobrego zdrowia, wykonywanej 
pracy oraz wolności we wszystkich właściwych przedsięwzię
ciach. Ci, których czy to bogactwo rodziców, czy też opieka 
państwa przeznaczą do wyższych stopni nauczania, pójdą do 
szkół podstawowych, które konstytuują następny etap, aby 
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tam być kształconymi w zakresie języków. Nauczanie greki 
i łaciny, jak się dowiaduję, jest w Europie zarzucane. Nie wia
domo mi, czego wymagają zwyczaje i zajęcia [Europejczyków], 
lecz byłoby bardzo nierozsądnym z naszej strony podążanie 
w tym przypadku za ich przykładem. Jest pewien okres w życiu, 
powiedzmy od 8 do 15 lub 16 roku, kiedy to umysł, tak jak 
i ciało, nie jest jeszcze wystarczająco mocny dla czynności 
żmudnych oraz wymagających skupienia. Wystawiony na nie 
umysł pada ofiarą przedwczesnego wysiłku. [Ten wysiłek z jed
nej strony nadaje z początku tym młodym i delikatnym osobom 
schlebiające oblicze mężczyzn, podczas gdy są oni jeszcze 
dziećmi. Z drugiej strony czyni z nich dzieci, kiedy powinni 
być mężczyznami. Pamięć jest wówczas najbardziej podatna 
i przywiązana do wrażeń, a nauka języków, będąc przede 
wszystkim sprawą pamięci, zdaje się szczególnie odpowiednia 
do możliwości tego okresu, który jest też wystarczająco długi 
dla przyswojenia najbardziej użytecznych starożytnych i no
wożytnych języków. Nie udaję, że język jest nauką. Jest on 
tylko narzędziem dostępu do nauki. Lecz czas ten, spożytko
wany na dostarczenie narzędzi dla przyszłych czynności, nie 
jest stracony, tym bardziej wtedy, gdy odda się w ręce młodych 
książki, dzięki którym będzie można równocześnie wpoić w ich 
umysły użyteczne fakty i dobre zasady. Jeśli ten okres minie 
w bezczynności, umysł stanie się ospałym i bezsilnym, jakim 
byłoby ciało, które zamieszkuje, niepoddawane ćwiczeniom 
w tym samym czasie. Związek (sympathy) pomiędzy ciałem 
i umysłem podczas ich wzrostu, rozwoju i schyłku jest zbyt 
ścisły i oczywiste, abyśmy mogli być w niebezpieczeństwie 
pomyłki, wnioskując o jednym z drugiego. Jak tylko osiągną 
odpowiedni wiek, zakłada się, że będą wysyłani ze szkół pod
stawowych na uniwersytet, który stanowi trzeci i ostatni etap, 
aby studiować tam takie nauki, które odpowiadać mogą ich 
zapatrywaniom. Za pomocą tej części naszego projektu, która 
przewiduje wybór zdolnej młodzieży spośród biednych warstw, 
mamy nadzieję spożytkować na rzecz państwa te talenty, które 
natura rozsiała tak obficie [zarówno] pośród biednych, jak 
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i bogatych, lecz które niewyszukiwane i nieudoskonalane prze
padają bez pożytku. Lecz spośród wszelkich celów tego prawa, 
jako że jest on ostatecznym, żaden nie jest ważniejszy, żaden 
słuszniejszy aniżeli uczynienie ludu bezpiecznym strażnikiem 
jego własnej wolności. W tym celu proponuje się, jak powie
dziano, aby lektury na pierwszym etapie, na którym otrzymają 
oni [uczniowie] całe swe wykształcenie, były głównie histo
ryczne. Historia, pozwalając ocenić przeszłość, umożliwi im 
decydowanie o przyszłości, udostępni im doświadczenia innych 
czasów i innych narodów, uczyni ich zdolnymi do osądzania 
ludzkich czynów i zamierzeń, umożliwi im rozpoznanie nie
uczciwych zamiarów (ambition) pod jakimkolwiek przebra
niem, jakie mogłyby przybrać, a poznając je, udaremnić je. 
W każdym rządzie na ziemi jest ślad ludzkiej słabości, jakiś 
pierwiastek zepsucia i zwyrodnienia, który przebiegłość od
kryje, a niegodziwość niepostrzeżenie wydobędzie, udoskonali 
i usprawni. Każdy rząd wyrodnieje powierzony wyłącznie 
władcom. Sam lud (the people themselves) jest zatem jego 
jedynym pewnym depozytariuszem. A żeby nawet rząd uczynić 
bezpiecznym, umysły ludzi muszą być w niejakim zakresie 
usprawnione. Istotnie, nie jest to wszystko, co konieczne, ale 
wszystko, co niezbędnie konieczne. Ulepszenie naszej konsty
tucji musi tu przyjść z pomocą powszechnej edukacji. Wpływ 
na rząd musi być dzielony przez wszystkich ludzi. Jeśli każda 
jednostka, która tworzy zbiorowość, uczestniczy w ostatecznej 
władzy, rząd będzie bezpieczny, ponieważ skorumpowanie 
całej zbiorowości będzie przekraczać jakiekolwiek prywatne 
zasoby bogactwa, a publicznych nie można dostarczyć inaczej, 
jak tylko obciążeniami nakładanymi na lud. W takim przypadku 
każdy człowiek sam musiałby płacić sobie swoją dolę. Rząd 
Wielkiej Brytanii uległ zepsuciu, ponieważ tylko jeden człowiek 
na dziesięciu ma prawo głosować na członków parlamentu. 
Kupczący rządem dostają zatem na czysto dziewiątą część swej 
doli. Sądzono, że korupcję ogranicza powierzenie prawa gło
sowania nielicznym spośród najzamożniejszych ludzi, lecz 
byłaby ona bardziej skutecznie powstrzymana rozszerzeniem
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tego prawa na taką liczbę osób, która sparaliżowałaby środki 
służące korupcji.

Na koniec proponuje się projektem ustawy w ramach obec
nej rewizji ustanowić publiczne biblioteki i galerie, asygnując 
corocznie określoną kwotę na książki, obrazy i rzeźby.



Zapytanie XV
Akademie (colleges), przedsiębiorstwa publiczne, 

drogi, budynki etc.

Akademia Wilhelma i Marii jest jedyną publiczną uczelnią 
w tym państwie. Została ona założona w czasach króla Wilhel
ma167 i królowej Marii168, którzy nadali jej 20 tys. akrów ziemi 
oraz pens z każdego funta daniny na określone gatunki tyto
niu eksportowane z Wirginii i Marylandu nałożony ustawą 25 
Car. 2169 170. Zgromadzenie również przyznałojej, tymczasowymi 
prawami, [dochód pochodzący] z podatku [nałożonego] na 
importowane alkohole oraz eksportowane skóry i futra. Ze 
źródeł tych uzyskiwała ona powyżej 3 tys. funtów communibus 
annis'70. [jej] budynki są z cegły i wystarczają na zakwatero
wanie w mizernych warunkach być może setki studentów. Na 
podstawie swej karty miała ona znajdować się pod zarządem 
dwudziestu wizytatorów, którzy mieli być jej prawodawcami, 
oraz mieć prezydenta i sześciu zaangażowanych/zrzeszonych 
profesorów. Przyznano jej reprezentanta w zgromadzeniu 
ogólnym. Zgodnie z kartą, ustanowione zostały profesura 

167 Wilhelm III Orański (1650-1702) - zięć króla Anglii, Irlandii i Szkocji 
Jakuba II, stadtholder Zjednoczonych Prowincji Holandii w latach 1672-1702 
oraz król Anglii, Szkocji i Irlandii w latach 1689-1702. Współrządzący wraz 
ze swą żoną Marią II do jej śmierci w 1694 roku. Wstąpienie na tron Wil
helma III nastąpiło w rezultacie tak zwanej chwalebnej rewolucji (glorious 
revolution) z 1688 roku i abdykacjijakuba II.

168 Maria II (1662-1694) - córkajakuba II, królowa Anglii, Irlandii i Szko
cji w latach 1689-1694, współrządząca wraz z mężem Wilhelmem III.

169 Chodzi prawdopodobnie o ustawę podatkową z 1672 roku (Taxation 
Act), oznaczoną jako uchwalona w 25. roku panowania Karola II.

170 (łac.) „średniorocznie”.



Akademie (colleges), przedsiębiorstwa publiczne, drogi... 203

języków greckiego i łacińskiego, profesura matematyki, jedna 
[profesura] filozofii moralnej oraz dwie teologii. Do tych do
łączona została, na rzecz szóstej profesury, znacząca donacja 
dokonana przez pana Boyle’a171 z Anglii w celu nauczania 
Indian oraz nawracania ich na chrześcijaństwo. Została ona 
nazwana profesurą Brafferton od nazwy posiadłości w Anglii 
zakupionej z podarowanych pieniędzy. Przyjęcie uczących 
się łaciny i greki zapełniło akademię dziećmi. Uczyniło ją to 
nieprzyjemnym i poniżającym [miejscem] dla młodych męż
czyzn przygotowanych już do pobierania nauk. Zostali oni 
tym zniechęceni do wstępowania na nią i w ten sposób szkoły 
matematyki i filozofii moralnej, które mogłyby być w jakimś 
stopniu użyteczne, okazały się [takimi] w bardzo niewielkim 
[zakresie]. Też i dochody były wyczerpywane na zakwatero
wanie tych, którzy przybywali tylko dla uzyskania podstaw 
nauki. Po wybuchu obecnej rewolucji wizytatorzy, nie mając 
władzy, by zmienić te uwarunkowania konstrukcji akademii, 
które zostały ustalone przez kartę, i będąc przeto związani 
liczbą profesur, podjęli próbę zmiany przedmiotów profesur. 
Wyłączyli dwie szkoły teologii oraz szkołę języka greckiego 
i łacińskiego i zastąpili je innymi, tak że obecnie prezentują 
się one następująco:

171 Robert Boyle (1627-1691) - irlandzki naturalista, filozof i teolog. 
Jego zainteresowania naukowe obejmowały chemię, hydrostatykę, fizykę, 
medycynę, historię naturalną. W 1660 roku współzałożyciel Towarzystwa 
Królewskiego w Londynie.

Profesura Prawa i Polityki, 
[Profesura] Anatomii i Medycyny, 
[Profesura] Filozofii Naturalnej i Matematyki, 
[Profesura]Filozofii Moralnej, Prawa Natury i Narodów, Sztuk

Pięknych,
[Profesura] Języków Nowożytnych,
[Profesura] Brafferton.

Proponuje się, jak tylko legislatura będzie miała czas na 
podjęcie tej kwestii, uzyskać od niej prawo zwiększenia liczby 
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profesur, zarówno w celu podziału tych już istniejących, jak 
i dodania nowych dla innych gałęzi nauki. Do profesur zwykle 
ustanawianych na uniwersytetach Europy wydaje się właści
wym dodać jedną dla starożytnych języków i literatury północy, 
ze względu najej związek z naszymjęzykiem, prawami, zwy
czajami i historią. Celom założenia [profesury] Brafferton lepiej 
odpowiadałoby utrzymywanie stałych misji pomiędzy indiań
skimi plemionami, których dążeniem, poza zapoznawaniem 
ich z zasadami chrześcijaństwa, jak tego wymaga założyciel, 
powinno być zbieranie [informacji] o ich tradycjach, prawach, 
zwyczajach, językach oraz innych uwarunkowaniach, które 
mogłyby prowadzić do odkrycia związków jednych z drugimi 
bądź ich pochodzenia od innych narodów. Kiedy zadania te 
byłyby wypełnione w jednym plemieniu, misjonarz mógłby 
przechodzić do następnego.

Drogi znajdują się pod zarządem zgromadzeń hrabstw i są 
przedmiotem kontroli zgromadzenia ogólnego. Nakazują one 
otwieranie nowych dróg kiedykolwiek uważają je za konieczne. 
Mieszkańcy hrabstw są przydzielani do okręgów (precincts), 
każdemu z nich wyznacza się dogodnie położoną część dróg 
publicznych, w celu ich utrzymywania w dobrym stanie. Mają 
oni stawiać mosty, które mogą być postawione bez udziału 
rzemieślników. Jeśli strumień wymaga mostu zbudowanego 
fachowo, zgromadzenia zatrudniają na koszt całego hrab
stwa budowniczych do jego postawienia. Jeśli byłoby to zbyt 
wielkie [obciążenie] dla hrabstwa, kierowany jest wniosek do 
zgromadzenia ogólnego, które upoważnia jednostki do jego 
postawienia i do pobierania ustalonej opłaty od wszystkich 
przejeżdżających lub daje przyzwolenie na inną propozycję, 
jaka wydaje mu się rozsądna.

Promy są dopuszczalne tylko w tych miejscach, które są 
szczegółowo wyznaczone przez prawo, a stawki za przewóz 
są stałe.

Tawerny są koncesjonowane przez zgromadzenia, które od 
czas do czasu określają ich stawki.
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Prywatne budynki bardzo rzadko są stawiane z kamienia lub 
cegły, zdecydowana większość jest z belek i desek łączonych 
lepem. Niemożliwym jest obmyślić coś brzydszego, bardziej 
niewygodnego i bardziej nietrwałego. Istnieją dwa lub trzy 
projekty, na podstawie których, w zależności od wielkości, 
budowana jest większość domów w stanie. Najbiedniejsi lu
dzie budują chaty z kloców kładzionych poziomo warstwami, 
zatykając szpary błotem. Są one cieplejsze zimą i chłodniejsze 
latem aniżeli bardziej kosztowne konstrukcje z belek i desek. 
Zamożni dbają o uprawę warzyw, lecz bardzo niewiele o owoce. 
Ludzie biedniejsi nie dbają o żadne z nich, żyjąc głównie na 
mleku i wikcie zwierzęcym. Jest to tym bardziej niewybaczalne, 
że klimat nieodzownie wymaga spożywania warzyw, zarów
no dla zdrowia, jak i samopoczucia, i wielce sprzyja uprawie 
owoców. Jedynymi publicznymi budowlami wartymi odnoto
wania są: kapitol, pałac, akademia oraz szpital dla obłąkanych, 
wszystkie w Williamsburgu, dotąd siedzibie naszego rządu. 
Kapitol jest lekką i wzniosłą strukturą, z dwukondygnacyjnym 
portykiem od frontu, niższa spośród [kondygnacji], dorycka, 
jest względnie właściwa co do proporcji i zdobień, wyjąwszy 
jedynie to, że przestrzenie między kolumnami są zbyt wiel
kie. Wyższa jest jońska, o wiele za mała wobec tej, na której 
jest wzniesiona, jej zdobienia nieodpowiednie dla tego rzędu 
ani nieproporcjonalne same w sobie. [Kapitol] zwieńczony 
jest frontonem, który jest zbyt wysoki jak na jego spad. Jed
nak, zasadniczo, jest to najprzyjemniejsza architektura, jaką 
mamy. Pałac nie jest piękny z zewnątrz, lecz w środku jest 
przestronny i obszerny, jest ładnie położony, a z przyłączony
mi doń terenami można z niego uczynić wytworne miejsce. 
Akademia i szpital są surowymi, bezkształtnymi budowlami, 
które, gdyby nie miały dachów, można by wziąć za piece do 
wypalania cegieł. Innych budynków publicznych nie ma, poza 
kościołami i sądami, w których nie czyni się żadnych wysił
ków na rzecz wytworności. W rzeczy samej, nie byłoby łatwo 
dokonać takiej próby, jako że z trudem można by tu znaleźć 
rzemieślnika zdolnego naszkicować kolumnadę. Zdaje się, 



206 ZAPYTANIE XV

że duch architektury obłożył tę ziemię klątwą. Budynki wzno
szone przez jednostki są często bardzo kosztowne. Przydanie 
im symetrii i smaku nie podniosłoby ich kosztów. Zmieniłoby 
jedynie zagospodarowanie materiałów, kształt i połączenie 
elementów. Częstokroć kosztowałoby to mniej aniżeli ciężar 
barbarzyńskich zdobień, pod którymi uginają się niekiedy te 
budynki. Lecz najpierwsze zasady sztuki pozostają [tu] niezna
ne i raczej nie istnieje u nas wzór wystarczająco nieskazitelny, 
aby mógł dać ich wyobrażenie. Jako że architekturajest jedną 
ze sztuk pięknych i jako taka [mieści się] w ramach katedry 
profesora akademii zgodnie z nową organizacją, być może 
jakaś iskra dotknie niektórych młodych adeptów naturalnego 
smaku, rozpali ich ducha i spowoduje odmianę w tej wytwornej 
i przydatnej sztuce. Lecz wszystko, co osiągniemy tą drogą, nie 
doprowadzi do trwałej poprawy w naszym kraju, jak długo do
minować będzie [w nim] nieszczęsny przesąd, że domy z cegły 
i kamienia są mniej zdrowe aniżeli te z drewna. Na ścianach 
tych pierwszych podczas deszczowej pogody często widoczne 
są zacieki i najbardziej oczywistym wytłumaczeniem jest to, że 
deszcz przecieka przez te ściany. Następujące fakty, jednako
woż, wystarczają, aby dowieść błędności tego wytłumaczenia. 
1. Te zacieki na ścianach pojawiają się, kiedy nie ma deszczu, 
jeśli powietrze jest wilgotne. 2. Pojawia się on na ściankach 
działowych, jak również na fasadach. 3. Podobnie jak na ka
miennych i ceglanych gościńcach. 4. Proporcjonalnie [zacieki] 
są tym bardziej obfite, im grubsze są ściany, a jeśli hipoteza 
miałaby być prawdziwa, powinno być odwrotnie. Jeśli wleje się 
zimną wodę do naczynia z kamienia bądź szkła, natychmiast na 
zewnątrz pojawia się wilgoć, leczjeśli wleje sięją do naczynia 
z drewna, zjawisko takie nie zachodzi. W pierwszym przypadku 
nie zakłada się, że woda przeniknęła przez szkło, lecz że jest wy
trącana z otaczającego powietrza, tak jak wilgotne cząstki pary, 
przechodząc z kotła alembiku przez jego część chłodzącą, są 
wytrącane z powietrza, w którym były zawieszone z zewnętrz
nej części chłodzącej. Ściany z kamienia i cegły działają w tym 
przypadku jak część chłodząca. Są one wystarczająco zimne, 
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aby skroplić i wytrącić wilgoć zawieszoną w powietrzu w po
koju, jeśli jest ono nią w dużym stopniu nasycone. Lecz ściany 
z drewna nie są takie. Pytanie zatem brzmi, czy najzdrowsze 
jest powietrze, w którym unosi się wilgoć, czy to, które jest 
jej pozbawione? W obu przypadkach rozwiązanie problemu 
jest łatwe. Niewielki ogień rozpalony w pokoju, gdy powietrze 
staje się wilgotne, zapobiega wytrącaniu się wody na ścianach. 
Praktyka ta, uznana za pożyteczną zarówno w najcieplejszych, 
jak i najchłodniejszych porach roku, jest tak samo konieczna 
w drewnianych, jak i kamiennych oraz ceglanych domach. Nie 
chciałbym powiedzieć, że deszcz nigdy nie przecieka przez 
ściany z cegły. Wręcz przeciwnie, widziałem takie przypadki. 
Lecz u nas dzieje się tak wyłącznie z północnymi i wschodnimi 
ścianami domu, po północno-wschodniej burzy, jako że tylko 
takie trwają wystarczająco długo, aby przemoczyć ściany. 
To jednakowoż zdarza się nazbyt rzadko, aby móc słusznie 
uznać takie domy za niezdrowe. W domu, którego ściany są 
z dobrze wypalonej cegły i dobrej zaprawy, widziałem przecie
kający deszcz ledwie dwa razy w ciągu dwunastu bądź nawet 
piętnastu lat. Mieszkańcy Europy, którzy mieszkują głównie 
w domach z kamienia i cegły, są z pewnością tak zdrowi, jak ci 
z Wirginii. Domy te mają też taką zaletę, że są cieplejsze zimą 
i chłodniejsze latem aniżeli te z drewna, że są tańsze przy 
pierwszym stawianiu tam, gdzie wapno jest łatwo dostępne, 
i nieskończenie bardziej trwałe. Ostatnia uwaga powoduje, że 
wielkiego znaczenia nabiera [potrzeba] wykorzenienia tego 
przesądu z umysłów naszych rodaków. Kraj, którego budynki 
są z drewna, nigdy nie może posunąć się w znaczącym stopniu 
w swym rozwoju. Ich żywotność jest przesadnie szacowana na 
50 lat. Tak więc co pół wieku nasz kraj staje się tabula rasa, na 
której będziemy musieli pisać na nowo, jak w pierwszym mo
mencie zasiedlenia. Podczas gdy [jeśli] budynki są z trwałych 
materiałów, każdy nowy gmach jest rzeczywistym i trwałym 
nabytkiem na rzecz państwa i przydaje mu wartości, jak rów
nież zdobności.



Zapytanie XVI
Środki podjęte w stosunku do posiadłości i własności 

buntowników powszechnie nazywanych torysami

Torys został słusznie określony zdrajcą w myśli, lecz nie 
w uczynku. Jedynym określeniem, jakie usiłowano wobec nich 
zastosować w prawie, było niesłużący w ławie przysięgłych 
(non-jurors) lub osoba odmawiająca złożenia przysięgi na 
wierność państwu. Osoby odpowiadające temu opisowi były 
niegdyś poddane podwójnemu opodatkowaniu, innym razem 
potrójnemu, a na koniec odpuszczono im karę i zrównano 
z dobrymi obywatelami. Można wspomnieć, na dowód zarówno 
łagodności naszego rządu, jak i jedności jego mieszkańców, 
że chociaż wojna ta jest już zawzięcie toczona przez niemal 
siedem lat, nie miała miejsca ani jedna egzekucja za zdradę.

W tym zapytaniu określę środki podjęte wobec brytyjskiej 
własności, której posiadacze znajdują się w znacznie lepszej 
sytuacji aniżeli torysi. Wedle naszych praw, takich samych 
w tym względzie jak angielskie, żaden obcy nie może posiadać 
ziemi, a wrogi obcy (alien enemy) podejmować działań w celu 
[pozyskania] pieniędzy lub też innych ruchomości. Ziemie 
nabyte bądź posiadane przez obcych przechodzą na rzecz 
państwa, a w razie działań obcego wroga na rzecz odzyskania 
pieniędzy lub innej ruchomości podsądny może bronić się, 
argumentując, że [skarżący] jest obcym wrogiem. Powoduje 
to wygaśnięcie jego praw na rzecz dłużnika lub posiadacza 
[należących uprzednio do niego] ruchomości. Poprzez nasze 
oddzielenie się od Wielkiej Brytanii, brytyjscy poddani stali 
się obcymi, a będąc w stanie wojny, byli obcymi wrogami. Ich 
ziemie zostały oczywiście zajęte, a ich wierzytelności bez
powrotnie utracone. Jednakowoż zgromadzenie w różnym 
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czasie przyjęło prawa mające na celu uratowanie ich własności. 
Najpierw dokonało ono sekwestracji ich ziemi, niewolników 
i innej własności na ich farmach na rzecz komisarzy, którzy 
byli najczęściej zaufanymi przyjaciółmi lub pełnomocnika
mi właścicieli, i zarządziło wpłacanie należnego im zysku do 
skarbu państwa, i udzieliło zgody wszystkim osobom mającym 
długi wobec brytyjskich poddanych na spłacenie ich również 
na rzecz skarbu państwowego. Ogłoszono, że zgromadzo
ne w ten sposób pieniądze pozostają własnością brytyjskich 
poddanych i w razie wykorzystania ich przez państwo miały 
być zwrócone, chyba że niewłaściwe postępowanie Wielkiej 
Brytanii uzasadniałoby zamrożenie tych środków. W tym cza
sie wartość pieniądza zaczęła nieznacznie się obniżać, czego 
wigowie172 nie dostrzegli i nie wzięli pod uwagę. Wielkie sumy 
pieniędzy zostały wpłacone przez dłużników. W późniejszym 
okresie zgromadzenie, stosując się do politycznych pryncy
piów, które zakazują obcemu posiadania ziemi w państwie, 
nakazało sprzedaż wszelkiej brytyjskiej własności, a zdawszy 
sobie sprawę z postępującego obniżania się wartości pienią
dza i strat, jakie byłyby z tym związane, jeśliby się przed nim 
nie zabezpieczono, nakazało, aby dochody ze sprzedaży były 
zamieniane na ich ówczesną równowartość w tytoniu, dopóki 
legislatura nie przedstawi dalszych wytycznych. Ustawa ta 
uczyniła kwestię zapłaty bardziej problematyczną. W maju 1780 
roku inna ustawa odebrała pozwolenie na wpłatę do skarbu 
państwa długów wobec brytyjskich poddanych.

172 Tutaj nazwa ta, określająca stronnictwo polityczne w XVIII-wiecznej 
Anglii, odnosi się do zwolenników niepodległości Wirginii.



Zapytanie XVII
Różne wyznania przyjęte w tym państwie

Pierwsi osadnicy w tym kraju byli emigrantami z Anglii, 
z angielskiego kościoła (English church), dokładnie w tym 
czasie, kiedy rozkwitł on pełnym zwycięstwem nad poboż
nymi wszystkich innych wyznań. Opętani władzą tworzenia, 
zarządzania i egzekucji praw, wykazali w tym kraju równą 
nietolerancję, jak ich prezbiteriańscy bracia, którzy wyemi
growali do północnych kolonii. Biedni kwakrzy uchodzili 
przed prześladowaniami w Anglii. Zwrócili swój wzrok na te 
nowe krajejako ostoję obywatelskich i religijnych wolności, 
lecz dowiedzieli się, że przysługują one wyłącznie panującej 
sekcie. Kilka ustaw zgromadzenia Wirginii z 1659,1662 oraz 
1693 roku [1.] wprowadziło karę za odmowę przez rodziców 
ochrzczenia ich dzieci, [2.] zabroniło bezprawnych zgro
madzeń kwakrów, [3.] nałożyło na kapitana okrętu karę za 
przewóz [choćby] jednego kwakra do państwa, [4.] nakazało 
uwięzienie tych już obecnych tutaj i tych, którzy przybyliby 
po tym czasie, do czasu aż wyrzekną się [pobytu w] kraju, 
[5.] przewidziało łagodniejszą karę za ich pierwszy i drugi 
powrót, lecz śmierć za trzeci, [6.] powstrzymywało wszystkich 
od odbywania spotkań w swych domach lub w ich pobliżu, 
zajmując je pojedynczo lub pozbawiając książek propagu
jących ich wierzenia. Jeżeli żadna egzekucja nie miała tutaj 
miejsca, jak to było w Nowej Anglii, stało się tak nie dzięki 
umiarkowaniu Kościoła bądź nastawieniu legislatury, jak moż
na wnioskować z samego prawa, lecz dzięki uwarunkowaniom 
historycznym, które zostały nam oszczędzone. Anglikanie 
zachowali pełne władanie nad krajem przez około stulecie. 
Inne przekonania poczęły się jednak stopniowo wkradać, 
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a wielka troska rządu we wspieraniu swego własnego Kościoła, 
powodując takie samo rozleniwieniejego kleru, [przyczyniła 
się do tego, że] u początków rewolucji dwie trzecie ludności 
stało się odstępcami. Prawa rzeczywiście były wobec nich 
nadal ciemiężące, lecz usposobienie jednej strony zelżało 
do umiarkowanego, a drugiej usztywniło się do poziomu 
determinacji, która nakazywała szacunek.

Obecny stan naszych praw w przedmiocie religii jest na
stępujący. Konwencja z maja 1776 roku w swej Deklaracji praw 
(declaration of rightś) ogłosiła jako prawdziwe i naturalne 
prawo do swobodnego wyznawania religii. Lecz kiedy przy
stąpiła ona do sporządzenia na podstawie deklaracji dotyczącej 
organizacji rządu, zamiast wziąć każdą zasadę ogłoszoną w kar
cie praw (bill of rightś) i ochronić ją legislacyjną sankcją, za
gwarantowała [im] nasze religijne prawa, pozostawiając je 
takimi, jakimi je zastała. Ta sama konwencja, jednakowoż, 
kiedy zebrała się jako zgromadzenie ogólne w październiku 
1776 roku, uchyliła wszystkie ustawy parlamentu, które uzna
wały za karalne: podtrzymywanie dowolnych przekonań 
w sprawach religii, powstrzymywanie się przed uczęszczaniem 
do kościoła i wyznawanie dowolnego rodzaju kultu. Zawiesiła 
także prawa przyznające wynagrodzenie klerowi. Trwałe za
wieszenie tego prawa nastąpiło w październiku 1779 roku. Jako 
że w ten sposób ustawowy ucisk religijny został starty, pozo
stajemy obecnie jedynie wobec przymusu narzucanego przez 
prawo powszechne lub przez nasze własne ustawy zgroma
dzenia. W prawie powszechnym herezja była przestępstwem 
głównym, karanym spaleniem na stosie. Jej definicję pozosta
wiono sędziom kościelnym, którzy decydowali o wymierzeniu 
kary, dopóki nie ograniczonojej w ustawie I El. c. I173, ogłaszając, 
że nic nie powinno być uznawane za herezję, jak tylko to, co 
zostało nią ustalone na podstawie autorytetu Pisma Świętego 
lub przez jeden z czterech pierwszych soborów (generał 171 * 

171 Chodzi o Ustawę o supremacji z 1559 roku (Supremacy Act), uchwa
loną w 1. roku panowania Elżbiety I.
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councils)17* lub jeden z innych soborów mających za podstawę 
deklaracji wyraźne i jasne słowa Pisma Świętego. Jako że he
rezja, w ograniczonym w ten sposób zakresie, jest przestęp
stwem na gruncie prawa powszechnego, nasza ustawa zgro
madzenia z października 1777 roku, c. 17., przyznaję właściwość 
w tej kwestii ogólnemu sądowi, deklarując, że powinien mieć 
on ogólnąjurysdyckję we wszystkich sprawach rozpatrywanych 
na podstawie prawa powszechnego. Wykonanie wyroku na
stępuje na podstawie nakazu De haeretico comburendo* 175. Na 
mocy naszej własnej ustawy zgromadzenia z 1705 roku, c. 30, 
jeśli osoba wychowana w wierze chrześcijańskiej zaprzecza 
istnieniu Boga lub Trójcy Świętej, lub uznaje, że jest więcej 
bogów aniżeli jeden albo przeczy prawdziwości wiary chrześ
cijańskiej lub boskiej proweniencji Pisma Świętego, za pierw
szym razem traci zdolność do zajmowania jakiegokolwiek 
urzędu kościelnego, cywilnego bądź wojskowego oraz zatrud
nienia w nim, za drugim traci zdolność do wytaczania spraw 
przed sądem, przyjmowania jakichkolwiek darowizn i spadków, 
do bycia kuratorem, wykonawcą testamentu lub rządcą oraz 
[podlega karze] trzech lat więzienia bez możliwości wykupie
nia. Jako że prawo ojca do opieki nad jego własnymi dziećmi 
opiera się na prawie kuratorstwa, po jego odebraniu mogą one 
zostać oczywiście z nim rozłączone i umieszczone władzą sądu 
w bardziej prawowiernych rękach. Oto przegląd owej religijnej 
niewoli, w której gotowi byli pozostawać ludzie, szafujący 
swym życiem i majątkiem w celu ustanowienia dla siebie swo
body obywatelskiej (civil freedom)*. Ten fałsz, wedle którego 
praca umysłu, podobnie jak uczynki ciała, podlega przymusowi 

17,1 Kościół Anglii uznał w całości postanowienia tylko czterech pierw
szych soborów: w Nicei z 325 roku, w Konstantynopolu z 381 roku; w Efezie 
z 431 roku oraz w Chalcedonie z 451 roku.

175 (łac.) „Palenie heretyków” - dotyczy heretyków, którzy mają być 
spaleni na stosie. Sformułowanie to pochodzi od tytułu ustawy uchwalonej 
w Anglii w 1401 roku za panowania Henryka IV, wymierzonej w heretyków 
i przewidującej spalenie na stosie jako właściwą karę za głoszenie herezji. 

Furneaux passim.
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prawnemu, zdaje się wciąż niedostatecznie wykorzeniony. 
A przecież rządzący nami mogą mieć władzę jedynie nad takimi 
naturalnymi prawami, jakie im poddaliśmy. Praw sumienia 
nigdy nie poddaliśmy, nie moglibyśmy ich poddać. Odpowia
damy za nie przed naszym Bogiem. Uprawniona władza rządu 
obejmuje wyłącznie takie działania, które są szkodliwe wobec 
innych. A przecież nie czyni mi żadnej szkody, jeśli mój sąsiad 
twierdzi, że jest dwudziestu bogów lub nie ma żadnego boga. 
Ani nie opróżnia mi to kieszeni, ani nie łamie kończyny. Jeśli 
powiada się, że na jego świadectwie przed sądem nie można 
polegać, niechaj będzie odrzucone, a on sam napiętnowany. 
Przymus może jedynie uczynić go gorszym, czyniąc zeń hipo
krytę, lecz nigdy nie zrobi z niego bardziej prawdomównego 
człowieka. Może go utrwalić w jego błędach, lecz ich nie uleczy. 
Rozum i wolne dociekanie są jedynymi skutecznymi narzę
dziami przeciwko fałszowi. Daj im swobodę, a wesprą praw
dziwą religię, przywodząc każdą fałszywą przed ich trybunał, 
aby poddać je odpowiedniej próbie. Są one naturalnym wro
giem fałszu i tylko fałszu. Jeśliby rzymski rząd nie zezwolił na 
wolne dociekanie, nigdy nie doszłoby do zaprowadzenia chrześ
cijaństwa. Jeśliby wolne dociekanie nie było dozwolone na 
obszarze reformacji, zepsucie chrześcijaństwa nie mogłoby 
zostać naprawione. Jeśli miałoby zostać ograniczone teraz, 
obecne zepsucie będzie chronione, a nowe wspierane. Gdyby 
rząd przepisywał nam lekarstwa i określał dietę, nasze ciała 
byłyby w takim samym stanie, w jakim są teraz nasze dusze. 
Takoż we Francji niegdyś zakazany jako lekarstwo był środek 
wywołujący wymioty, zaś ziemniakjako artykuł żywnościowy. 
Rząd jest też równie nieomylny, kiedy ustala systemy w fizyce. 
Galileusz176 stanął przed inkwizycją, kiedy ogłosił, że ziemia 

176 Galilieusz (Galileo Galilei, 1564-1642) - włoski fizyk, astronom i filo
zof; twórca podstaw eksperymentalno-matematycznych metod badawczych 
w przyrodoznawstwie. Głosiciel idei kopernikańskich, za co w 1616 roku 
w wyniku przeprowadzonego przez inkwizycję dochodzenia został wezwany 
do Rzymu i zobowiązany do zaniechania głoszenia zasad heliocentryzmu 
jako sprzecznych z kosmologią biblijną. W 1632 roku wydał Dialogo sopra 
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jest kulą. Rząd ogłosił, że jest ona płaska jak stół i Galileusz 
został zobowiązany wyrzec się błędu. Jednakowoż ten błąd 
zatriumfował w całej rozciągłości, ziemia stała się globem, po 
czym Kartezjusz177 * ogłosił, że kręci się ona wokół własnej osi 
siłą wiru. Rząd [jego kraju] był wystarczająco roztropny, aby 
spostrzec, że nie była to sprawa należąca do właściwości 
władzy cywilnej, gdyby nie to, władza wciągnęłaby by nas 
wszystkich, zostalibyśmy wciągnięci przez władzę w te wiry. 
W rzeczywistości owe wiry zostały wysadzone w powietrze, 
a Newtońska zasada grawitacji jest obecnie silniej umocowana 
na podstawie rozumu, aniżeli byłoby tak wówczas, gdyby rząd 
wkroczył i uczynił z niej przedmiot koniecznej wiary. Dopusz
czono tu rozum oraz eksperyment i fałsz umknął w ich obliczu. 
Jedynie fałsz wymaga wsparcia rządu. Prawda może obronić 
się sama. Uczyń przekonanie przedmiotem przymusu: kogóż 
uczynisz swoim inkwizytorem? Omylnych ludzi, ludzi rządzo
nych przez niecne namiętności, kierujących się pobudkami 
publicznej, jak i prywatnej natury. A dlaczego poddawać go 
przymusowi? Aby doprowadzić do jednolitości. Lecz czyjed- 
nolitość poglądów jest pożądana? Nie bardziej aniżeli twarzy 
i sylwetki. Wprowadź zatem prokrustowe łoże (bed oi 
Procrustes)171, a ponieważ istnieje niebezpieczeństwo, że duży 

i due massimi sistemi del mondo tolemaico e copernicano, co naraziło go 
na ponowny proces przed trybunałem inkwizycji (1633). Zmuszony do 
publicznego odwołania swych poglądów, resztę życia spędził pod nadzorem 
inkwizycji w domu rodzinnym w Arcetri koło Florencji, gdzie kontynuował 
pracę twórczą. Dzieło Galileusza zostało wycofane z indeksu ksiąg zakaza
nych w 1822 roku.

177 Kartezjusz (René Descartes, 1596-1650) - francuski filozof, fizyk 
i matematyk, uważany za twórcę geometrii analitycznej. Prowadził badania 
w dziedzinie mechaniki i optyki, między innymi wprowadził pojęcie pędu. 
Jego najbardziej znane dzieła filozoficzne to Rozprawa o metodzie właści
wego kierowania rozumem i poszukiwania prawdy w naukach (1637) oraz 
Medytacje filozoficzne (1641).

17e Prokrust był legendarnym zbójem z Attyki, który miał przywiązywać 
swe ofiary do żelaznego łóżka i w razie konieczności albo je rozciągać, albo 
ucinać im nogi, tak aby dopasować ich ciała do jego rozmiarów.
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człowiek może pobić małego, uczyń nas wszystkich jednej 
wielkości, skracając pierwszego i rozciągając drugiego. Różnica 
poglądów jest zaletą w sprawach religii. Wiele sekt wykonuje 
obowiązki censor morum179 wzajemnie względem siebie. Czy 
jednolitość jest osiągalna? Począwszy od wprowadzania chrześ
cijaństwa, miliony niewinnych mężczyzn, kobiet i dzieci zostało 
spalonych na stosie, [było] torturowanych, karanych grzywną 
i więzionych, lecz nie posunęliśmy się ani o jeden cal w kie
runku jednolitości. Jaki był rezultat przymusu? Uczynienie 
jednej połowy świata głupcami, a drugiej hipokrytami. Wsparcie 
łajdactwa i fałszu na całej ziemi. Pomyślmy, że jest ona za
mieszkana przez tysiące milionów ludzi. Że wyznają oni naj
pewniej tysiąc różnych wierzeń. Że nasze jest ledwie jednym 
z tego tysiąca. Że jeśliby było tylko jedno prawdziwe i byłoby 
tym prawdziwym właśnie nasze, winniśmy życzyć sobie ujrzeć 
te 999 błądzących sekt zgromadzonych w prawdziwej owczarni. 
Lecz przeciwko takiej większości nie możemy tego osiągnąć 
siłą. Rozum i perswazja są jedynymi praktycznymi narzędziami. 
By otworzyć im drogę, musi zostać [dopuszczone] wolne do
ciekanie. Jak możemy chcieć, aby inni je dopuścili, jeśli sami 
go odmawiamy? Lecz każde państwo, powiada inkwizytor, 
ustanowiłojakieś [oficjalne, państwowe] wyznanie. Powiadam 
ja, że żadne dwa nie ustanowiły tego samego. Czyż może to 
być zatem dowód nieomylności ustanowienia [wyznania]? 
Jednakowoż, nasze bratnie państwa, Pensylwania i Nowy Jork, 
długo istniały bez żadnego [oficjalnego] wyznania. Ekspery
ment był nowy i wątpliwy, kiedy go przeprowadziły. Przerósł 

179 (łac.) „cenzor moralności”. W starożytnym Rzymie jednym z obo
wiązków cenzorów, urzędu wprowadzonego w 443 roku p.n.e., było czuwanie 
nad moralnością i obyczajowością obywateli. Nota cenzorska, stawiana 
przy nazwisku obywatela, którego zachowanie oceniono jako naganne, 
powodowała przeniesienie go z tribus wiejskiej do jednej z czterech tribus 
miejskich, co wiązało się z degradacją jego statusu. Pozostałymi karami 
wymierzanymi przez cenzorów obywatelom za niemoralne zachowanie 
były usunięcia z centurii jeźdźców, skreślenie z listy senatorów, a nawet 
pozbawienie praw politycznych.
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on oczekiwania. [Pensylwania i Nowy Jork] rozkwitają nieskoń
czenie. Religiajest [tam] odpowiednio wspierana; rzeczywiście 
[wspierane są] wyznania różnego rodzaju, lecz wszystkie [są] 
wystarczająco dobre; wszystkie zdatne do zachowania pokoju 
i porządku. A jeśli powstałaby sekta, której dogmaty podważa
łyby zasady moralności, rozsądek ma uczciwe szanse argumen
tacją i szyderstwem wyrzucić ją za drzwi, co pozwala państwu 
uniknąć związanych z tym kłopotów. Nie wiesza się w nich 
[Pensylwanii i Nowym Jorku] więcej zbrodniarzy aniżeli u nas. 
Nie są bardziej kłopotane religijnymi sporami. Przeciwnie, ich 
spokój nie ma sobie równych i nie może być przypisany niczemu 
innemu, jak tylko ich bezgranicznej tolerancji, ponieważ nie 
ma żadnego innego uwarunkowania, które odróżniaj e od każdej 
innej nacji na ziemi. Dokonali oni owego szczęśliwego odkrycia, 
że sposobem na uciszenie religijnych swarów jest ich niedo
strzeganie. Dajmy więc i my temu eksperymentowi uczciwą 
szansę i pozbądźmy się, póki jeszcze możemy, tych tyrańskich 
praw. Prawdą jest, że duch czasów na razie nas przed nimi 
chroni. Wątpię, czy w tym kraju ludzie znieśliby egzekucję za 
herezję lub [wymierzenie kary] trzech lat więzienia za niepoj
mowanie tajemnic Trójcy Świętej. Lecz czy duch ludu jest nie
zawodnym, trwałym oparciem? Czy jest nim rząd? Czy taka 
jest ochrona, jaką otrzymujemy w zamian za rezygnację z [czę
ści] naszych praw? Poza tym, duch czasów może się zmienić, 
zmieni się na pewno. Nasi rządzący ulegną zepsuciu, nasz lud 
stanie się opieszały. Pojedynczy żarliwiec może zostać prześla
dowcą, a lepsi ludzie będą jego ofiarami. Nigdy nie można po
wtarzać zbyt często tego, że czas na utrwalanie każdego pod
stawowego prawa w normach prawnych jest wówczas, gdy 
rządzący nami są uczciwi, a my sami zjednoczeni. Po zakoń
czeniu tej wojny będziemy staczać się ze wzgórza. Nie będzie 
wówczas konieczne odwoływanie się w każdym przypadku do 
ludu po [jego] wsparcie. Zostanie on więc zapomniany, a jego 
prawa będą lekceważone. Sam o sobie zapomni, wyjąwszy jedyne 
zajęcie polegające na zarabianiu pieniędzy, i nigdy nie pomyśli 
o zjednoczeniu w celu wymuszenia właściwego poszanowania 
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jego praw. Przeto kajdany, które nie zostaną zrzucone przed 
końcem wojny, pozostaną na nas długo, będą stawały się coraz 
cięższe i cięższe, tak długo, aż nasze prawa nie zostaną wskrze
szone lub nie wygasną w konwulsjach.



Zapytanie XVIII
Szczególne zwyczaje i obyczaje, 

które mogły zostać przyjęte w tym państwie

Trudno ustalić standard, wedle którego można mierzyć 
obyczaje narodu czy to powszechne, czy szczególne. Tym 
trudniej dla miejscowego odnieść do tego standardu obyczaje 
jego własnego narodu, znane mu przez nawyk. Na obyczaje 
naszego ludu musi mieć bez wątpienia nieszczęsny wpływ 
istnienie pośród nas niewolnictwa. Całość stosunków pomię
dzy panem a niewolnikiem jest nieustającym praktykowaniem 
najbardziej gwałtownych uczuć, najbardziej nieustępliwego 
despotyzmu po jednej stronie i poniżającego podporządko
wania po drugiej. Nasze dzieci to widzą i uczą się naśladować, 
jako że człowiekjest naśladowczym stworzeniem. Właściwość 
ta jest u niego początkiem wszelkiej nauki. Od kołyski aż po 
grób uczy się on robić to, co widzi, że robią inni. Jeśli rodzic nie 
może znaleźć motywacji dla poskromienia niepohamowanych 
uczuć wobec swego niewolnika czy to w swej dobroczynności, 
czy miłości własnej, wystarczająca powinna być obecność jego 
dziecka. Lecz zazwyczaj wystarczająca nie jest. Rodzic wrzesz
czy, dziecko obserwuje, podchwytuje rysy gniewu, popisuje 
się tym samym w kręgu mniejszych niewolników, daje upust 
swym najgorszym uczuciom i w ten sposób wychowywane, 
edukowane i codziennie ćwiczone w tyranii, nie może uniknąć 
naznaczenia tą ohydną właściwością. Cudownym dzieckiem 
musi być człowiek, który jest w stanie w takich warunkach 
zachować swój sposób bycia i moralność niezdeprawowanymi. 
I jaką nienawiścią musi być przepełniony mąż stanu, który 
pozwalając w ten sposób jednej połowie obywateli gwałcić 
prawa drugiej, przekształca tamtych w despotów, a tych we
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wrogów, niszczy moralność jednej części i amor patriae drugiej. 
Jako że jeśli niewolnik ma mieć kraj na tym świecie, musi to 
być jakikolwiek inny aniżeli ten, w którym rodzi się, aby żyć 
i pracować na rzecz innego, [inny kraj od tego,] w którym musi 
poskromić przymioty natury, przyczyniając się w ten sposób, 
tak dalece, jak zależy to odjego indywidualnych wysiłków, do 
zanikania ludzkiej rasy, lub przekazać [w spadku] swe własne 
tragiczne położenie nieskończonym pokoleniom wywodzącym 
się od niego. Wraz z moralnością ludzi zniszczeniu ulega rów
nież ich pracowitość. Jako że w ciepłym klimacie, [w dogodnej 
sytuacji] żaden człowiek, który może zmusić innego do pracy 
za siebie, sam pracował nie będzie. Jest to tak dalece praw
dziwe, że spośród właścicieli niewolników istotnie niewielka 
tylko część jest kiedykolwiek widywana przy pracy. A czy 
można uznać, że wolności narodu są zabezpieczone, kiedy 
usunęliśmy ich jedyną trwałą podstawę, [jakąjest] przekonanie 
[obecne] w umysłach ludzi, że te wolności są darem Bożym? Że 
nie powinny być one gwałcone pod rygorem wywołania Jego 
gniewu? Istotnie, lękam się o mój kraj, kiedy pomyślę, że Bóg 
jest sprawiedliwy, że Jego sprawiedliwość nie może pozostawać 
wiecznie w uśpieniu, że biorąc pod uwagę tylko liczby, naturę 
i naturalne środki, obrót koła fortuny, zamiana sytuacji może 
nastąpić, że dzięki nadprzyrodzonej interwencji może stać się 
prawdopodobna! Wszechmogący nie ma żadnego przymiotu, 
który może postawić po naszej stronie w takim starciu. Nie 
sposób być powściągliwym i podejmować ten temat, zagłębiając 
się w rozmaite rozważania z dziedziny polityki, moralności, 
historii naturalnej lub cywilnej. Musimy zadowolić się nadzieją, 
że wedrą się one do każdego umysłu. Myślę, że od początku 
obecnej rewolucji zmiana jest już dostrzegalna. Duch pana 
słabnie, zaś niewolnika powstaje z prochu, a warunki jego ży
cia są coraz łagodniejsze. W ten sposób, żywię [taką] nadzieję, 
przygotowywane jest, pod auspicjami nieba, pełne wyzwolenie, 
i że dokona się ono, [zgodnie] z porządkiem rzeczy, raczej za 
zgodą panów aniżeli przez ich wytrzebienie.



Zapytanie XIX
Obecny stan produkcji, obrotu, 

wewnętrznego i zewnętrznego handlu

Nigdy nie mieliśmy wewnętrznego handlu ojakimkolwiek 
znaczeniu. Nasz obrót zewnętrzny wielce ucierpiał od rozpo
częcia obecnego konfliktu. W tym czasie najbardziej konieczne 
artykuły odzieżowe wytwarzaliśmy w naszych rodzinach. Te 
z bawełny wytrzymają porównanie z takimi samymi wytwarza
nymi w Europie, lecz te z wełny, lnu i juty są bardzo szorstkie, 
szkaradne i nieprzyjemne. Nasze przywiązanie do rolnictwa 
i takież upodobanie do obcych produktów jest tak wielkie, 
że czy to roztropne, czy nieroztropne nasz lud z pewnością 
powróci tak prędko, jak tylko będzie mógł, do produkowania 
surowców i wymieniania ich na lepsze wyroby aniżeli te, które 
jest w stanie sam wytworzyć.

Polityczni ekonomiści z Europy ustanowili zasadę, że każ
de państwo powinno starać się produkować samo dla siebie 
i zasadę tę, jak wiele innych, przenieśliśmy do Ameryki bez 
oszacowania różnicy uwarunkowań, która często przynosi 
różnicę rezultatów. W Europie ziemiajest albo uprawiana, albo 
chowana przed rolnikiem. Produkcja staje się zatem koniecz
nością, nie wyborem, w celu utrzymania nadmiaru ludzi. Lecz 
my mamy bezmiar ziemi, wabiącej pracowitość gospodarza. 
Czy jest zatem lepiej, aby wszyscy nasi obywatele byli zajęci 
podnoszeniem jej wartości, czy aby jedna połowa była zwol
niona z tego na rzecz produkcji i praktykowania rzemiosła dla 
drugiej? Ci, którzy pracują na roli, są wybranym ludem Bożym, 
jeśli miał On kiedykolwiek wybrany lud, którego piersi uczynił 
On swą szczególną składnicą rzeczywistej i prawdziwej cnoty. 
Jest to skupisko, w którym utrzymuje On przy życiu ów święty
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ogień, który w innym przypadku mógłby zniknąć z powierzchni 
ziemi. Zepsucie zasad moralnych pośród masy rolników jest 
zjawiskiem, którego przykładu nie dostarczyła żadna epoka ani 
żaden naród. Piętnem tym naznaczeni są ci, którzy dla swego 
utrzymania nie poważają nieba, swej ziemi oraz pracy takjak 
gospodarz, lecz zależą od przypadków i kaprysów klientów. 
Uzależnienie rodzi służalczość i sprzedajność, dusi w zarodku 
cnotę i przygotowuje zdatne narzędzia nieuczciwych zamiarów. 
Ten naturalny rozwój i nieuchronna konsekwencja rzemiosła 
niekiedy są spowalniane przypadkowymi okolicznościami, 
lecz przeważnie w każdym państwie stosunek pomiędzy go
spodarzami a wszystkimi innymi klasami obywateli jest sto
sunkiem pomiędzy jego zdrowymi i chorymi częściami i jest 
wystarczająco dobrym barometrem, wedle którego mierzyć 
można stopień jego zepsucia. Zatem, jak długo mamy ziemię 
do uprawy, nie życzmy sobie kiedykolwiek ujrzeć naszych 
obywateli zatrudnionych w warsztacie lub kręcących kądzielą. 
Stolarze, murarze, kowale są pożądani w gospodarstwie, lecz 
jeśli chodzi o ogólne działania sektora produkcyjnego, nie
chaj nasze warsztaty pozostaną w Europie. Lepiej dostarczać 
zaopatrzenie i surowce robotnikom tam, aniżeli sprowadzać 
robotników tutaj, a wraz z nimi ich obyczaje i zasady. Straty 
powodowane transportem dóbr przez Atlantyk zostaną wy
równane przez szczęśliwość i trwałość rządu. Motłoch wielkich 
miast w równej mierze przyczynia się do podtrzymywania 
czystości rządu, jak ból do siły ludzkiego ciała. To obyczaje 
i charakter ludu są tym, co zachowuje żywotność republiki. Ich 
degeneracja jest niczym rak, który rychło wgryza się w serce 
jej praw i konstytucji.



Zapytanie XX
Uwagi dotyczące produkcji przemysłowej 
szczególnej dla państwa i tych produktów, 
które mieszkańcy zmuszeni są sprowadzać 

z Europy i z innych części świata

Przed obecną wojną eksportowaliśmy communibus annis, 
zgodnie z najlepszymi informacjami, jakie jestem w stanie 
zdobyć, niemal tak jak poniżej:

Towary Ilość
Cena 

w dolarach
Sufma] 

w dolarach

tytoń 55 000 beczek 
(hhds) 
po 1000 funtów

po 30 za beczkę 1 650 000

pszenica 800 000 buszli po 5/6 za buszel 666 6662/a
słodka 
kukurydza

600 000 buszli po */3 za buszel 200 000

transport 
morski

— — 100 000

maszty, belki, 
deski, gonty, 
klepki

66 6662/a

dziegieć, smoła, 
terpentyna

30 000 baryłek180 po r/a 
za baryłkę

40 000

Jednostka objętości; w stosunku do płynów 1 baryłka = około 
119 litrów.
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Towary Ilość
Cena 

w dolarach
Su[ma] 

w dolarach
skóry zwierzę
ce, to znaczy 
skóry jelenia, 
bobrów, wydr, 
piżmoszczu- 
rów, szopów, 
lisów

180 beczek (hhds) 
po 600 funtów

po5/u za funt 42 000

wieprzowina 4000 baryłek181 po 10 za baryłkę 40 000
siemię lniane, 
juta, bawełna

— — 8000

węgiel kamien
ny, surówka

— — 66662/3

groch 5000 buszli po 2/3 za buszel 333373
wołowina 1000 baryłek po 3*/3 za 

baryłkę
33337s

jesiotr, złoto- 
śledź, śledź

— — 333373

brandy z brzo
skwiń i jabłek 
oraz whiskey

16662/3

konie —- 16662/3

Suma ta równa się 850 000 funtów w walucie 2 833 333%

Wirginii, 607 142 gwineom182. $

191 Jednostka objętości; w stosunku do ciał stałych 1 baryłka = około 
115 litrów.

182 Gwinea - złota moneta wprowadzona do obiegu przez Karola II 
w 1662 roku. Początkowo jej wartość wynosiła 21 szylingów, w 1717 roku 
obniżono ją do 20 szylingów.

193 Jednostka objętości; 1 beczka = około 240 litrów.

W roku 1758 eksportowaliśmy 70 tys. beczek (hogsheads)183 
tytoniu, co było największą ilością kiedykolwiek wyproduko
waną w tym kraju w jednym roku. Lecz jego uprawa szybko 
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upadała u początków tej wojny, zastępowana przez pszenicę 
i musi ona nadal upadać po powrocie pokoju. Podejrzewam, że 
zmiana temperatury naszego klimatu zaczęła oddziaływać na 
tę roślinę, która, aby być dobra, wymaga nadzwyczajnego cie
pła. Lecz bardziej nawet wymaga ona nadzwyczajnej żyzności 
ziemi, zaś cena, jaką osiąga na rynku, nie pozwoli plantatoro
wi uzyskać [tej żyzności] nawożeniem. Jeśliby zaopatrzenie 
w nią [te roślinę] nadal uzależnione było jedynie od Wirginii 
i Marylandu, wraz ze wzrostem trudności uprawy wzrosłaby 
cena, umożliwiając plantatorowi pokonanie tych trudności 
i przetrwanie. Lecz kraj na zachód od Missisipi oraz środkowe 
obszary Georgii, mając w obfitości świeżej i żyznej ziemi oraz 
gorętsze słońce, będą w stanie sprzedawać poniżej ceny tytoniu 
w tych dwóch państwach i zmuszą je w ogóle do porzucenia 
uprawy tytoniu. I będzie to dla nich szczęśliwy obowiązek. Jest 
to uprawa powodująca nieskończoną rozpacz. Zajmujący się 
nią znajdują się w stanie ciągłego wysiłku, którego siły natury 
nie są w stanie udźwignąć. Niewiele pożywienia jakiegokol
wiek rodzajujest przez nich uprawiana, co powoduje że ludzie 
i zwierzęta w tych gospodarstwach są źle odżywieni, a ziemia 
gwałtownie ubożeje. Uprawa pszenicy jest tego odwrotnością 
pod każdym względem. Poza pokrywaniem ziemi trawami 
i zachowywaniem jej żyzności, karmi ona obficie pracowników, 
wymaga od nich tylko umiarkowanego trudu, wyjąwszy okres 
żniw, umożliwia hodowlę wielkiej liczby zwierząt na żywność 
oraz do pracy i rozsiewa dostatek oraz szczęście pomiędzy 
wszystkimi. Łatwiejsze okazuje się wyprodukowanie 100 buszli 
pszenicy aniżeli 1000 [funtów] tytoniu, i są one więcej warte 
po wyprodukowaniu. Rzeczywiście, wołek zbożowy jest u nas 
znacznym utrapieniem w uprawie tego ziarna. Lecz znane 
są już zasady, które prowadzą do zaradzenia [temu proble
mowi]. Tak więc określony stopień ciepła, to znaczy zwykłe 
letnie powietrze, jest konieczny do wylęgnięcia sięjaj. Jeśliby 
przeto można było zapewnić podziemne spichlerze lub jakieś 
inne [utrzymujące] niższą temperaturę, zło zostanie uleczone 
przez chłód. Wiemy, że temperatura powyżej tej, w której 
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wylęgają się jaja, je zabije. Lecz próbując ją osiągnąć, łatwo 
osiągamy taką temperaturę, która powoduje gnicie. Aby jednak 
spowodować gnicie, wymagane są trzy czynniki: ciepło, wilgoć 
i zewnętrzne powietrze. Jeśliby można zapewnić nieobecność 
któregokolwiek z nich, dwa pozostałe można bezpiecznie do
puścić. Ciepło jest tym [czynnikiem], którego chcemy. Tak więc 
wykluczone muszą być wilgoć bądź powietrze z zewnątrz. 
Pierwsze osiągnięto, wystawiając ziarna w piecach do wypa
lania cegieł na oddziaływanie ognia dającego ciepło i w tym 
samym czasie wytrącającego wilgoć, drugie, umieszczając 
ziarno w beczkach, przykrywając je wapnem i stawiając do 
góry dnem. W tym położeniu jego masa daje wystarczające 
ciepło do zabicia jaj. Istotnie, wilgoć musi zostać, lecz wyklu
czone jest powietrze z zewnątrz. Podjęto jednak próbę bardziej 
przemyślnych działań, to jest doprowadzenia do osiągnięcia 
pośredniej temperatury pomiędzy tą, która zabija jajo, i tą, 
która prowadzi do gnicia. Okazało się, że młócenie ziarna tuż 
po skoszeniu i składanie sieczki w wielkie stosy pozwala na 
osiągniecie niemal tej temperatury, chociaż nie idealnie ani 
też nie zawsze. Stos generuje ciepło wystarczające do zabi
cia większości jaj, podczas gdy sieczka zwykle powstrzymuje 
procesy gnilne. Lecz wszystkie te sposoby nazbyt ograniczają 
ilość, jaką rolnik może osiągnąć, i umożliwiają sprzedawa
nie poniżej jego ceny przez inne kraje, które nie są trapione 
przez tego insekta. Wciąż zatem stawiany jest dezyderat, aby 
zapewnić ostateczny triumf tej gałęzi rolnictwa nad kulturą 
tytoniu. Uprawa pszenicy, zwiększając ilość paszy, doprowadzi 
do tego, że koń rasy arabskiej stanie się artykułem dającym 
bardzo znaczący zysk. Doświadczenie wykazało, że w naszym 
szczególnym dła Ameryki klimacie może on być hodowany 
bez [ryzyka] degeneracji. Na południu ciepło słońca powoduje 
niedostatek pastwisk, zaś na północy zimy są zbyt chłodne 
jak na krótką i elegancką sierść, szczególną wrażliwość oraz 
budowę tej rasy. Zwierzęta przesiedlane w nieprzyjazny klimat 
albo zmieniają swą naturę i przyswajają nowe [formy] ochrony 
przeciwko nowym trudnościom, w jakich się znajdują, albo 
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też słabo się rozmnażają i wymierają. Wspieranie ich hodowli 
tutaj ma solidne podstawy, jakimi są znaczna liczba koni tej 
krwi już przez nas posiadana oraz wyraźny smak i upodobanie 
do nich wyrobione u ludzi. Ich wytrzymałość na ciepło, ich 
lepsza kondycja powodują, że w tym i bardziej południowym 
klimacie pasują one lepiej nawet do harówki związanej z orką 
i zwożeniem zboża. Na północy staną się one jedynie celem 
dla ludzi z dobrym gustem i majątkiem, [nabywających je] 
pod siodło oraz do lekkich powozów. Dla takich [ludzi] i dla 
takiego użytkowania polecać je będą ich chyżość oraz piękno. 
Po zarzuceniu uprawy tytoniu poza tymi [już wymienionymi] 
pojawią się też inne wartościowe możliwości uprawy, takie 
jak bawełna we wschodnich częściach państwa oraz juta i len 
w zachodnich.

Nie jest łatwo powiedzieć, jakież to artykuły są czy to ko
nieczne, wygodne, czy zbytkowne, których nie możemy upra
wiać, i które wymagałyby zatem importowania z zagranicy, 
jako że wszystko odporniejsze od drzewa oliwnego i równie 
odporne jak figa można uprawiać tutaj na otwartej przestrzeni. 
Rzeczywiście, cukier, kawa i herbata nie mieszczą się w tych 
granicach, ajako że nawyk umiejscowił je pośród życiowych 
konieczności zamożnej części naszych obywateli, tak długo, 
jak nawyki te będą się utrzymywać, musimy wyprawiać się po 
nie do tych krajów, które są w stanie ich dostarczyć.



Zapytanie XXI
Wagi, miary i waluta w twardym pieniądzu. 

Szczegóły odnoszące się do wymiany z Europą

Nasze wagi i miary są te same, jak te ustalone przez ustawy 
parlamentu w Anglii. Jak doszło do tego, że w tym, podobnie 
jak w innych amerykańskich państwach, nominalna wartość 
pieniądza stała się różną od tej, jaką była w kraju, który opuś
ciliśmy, i różną też pomiędzy nami samymi, tego nie jestem 
w stanie powiedzieć z całą pewnością. Dowiaduję się, że w 1631 
roku nasza izba posłów oczekiwała od tajnej rady184 185 186 w Anglii 
[wprowadzenia] pieniądza zdeprecjonowanego do 25%195, że 
w 1645 roku zabroniła transakcji barterowych za tytoń i ustano
wiła hiszpańską ósemkę (piece of eight)™6 standardem waluty, 
[określając jej wartość] na 6 szylingów187, że w 1655 roku zmie

1M privy Council - historycznie prywatna rada doradcza monarchy, od 
połowy XVII wieku regularnie tracąca funkcje polityczne i sądowe w związku 
z przechodzeniem odpowiedzialności za wykonywanie prerogatyw monar
szych z króla na jego ministrów (od przełomu XVIII i XIX wieku tworzących 
gabinet pod przewodnictwem premiera). W stosunku do kolonii Tajna Rada 
stanowiła formalnie organ odwoławczy od orzeczeń miejscowych sądów. 
W kontekście, o którym piszę Thomas Jefferson, chodziło o petycję skierowa
ną do monarchy, formalnie zaś do Tajnej Rady, wówczas jeszcze znaczącego 
politycznie organu doradzającego królowi.

185 Sformułowanie to oznacza, że chodziło o wprowadzenie do obiegu 
jako środka płatniczego monety, której wartość byłaby obniżona w takim 
właśnie stosunku do obowiązującego standardu.

186 Duża srebrna moneta używana w amerykańskich koloniach, a na
stępnie również w Stanach Zjednoczonych, gdzie pozostawała w obiegu jako 
legalny środek płatniczy aż do 1857 roku, nazywana także srebrnym dolarem.

187 Srebrna moneta wprowadzona do obiegu w 1504 roku przez Henryka 
VIII, początkowo funkcjonująca pod nazwą teston, a od czasów Edwarda VI 
szyling. Jej wartość wynosiła ’/20 funta szterlinga (12 pensów). Szyling został 
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niła ją na 5 funtów szterlingów. W 1680 roku wysłała orędzie 
do króla, w rezultacie czego proklamacją z 1683 roku ustalił 
on wartość francuskich koron, rixdolarów188 oraz ósemek na 
6 szylingów, a monetę z Nowej Anglii na jeden szyling189. Że 
w [latach] 1710,1714,1727 oraz 1762 zostały wprowadzone 
inne regulacje, które lepiej będą się prezentować oku ujęte 
w formie poniższej tabeli190.

wycofany z obiegu w 1971 roku w związku z przejściem Wielkiej Brytanii 
na system dziesiętny.

188 Niderlandzkie rijksdaaldery, znane w amerykańskich koloniach 
pod nazwą rixdolary. Określano nią różnego rodzaju monety bite przez 
pojedyncze miasta bądź prowincje wchodzące w skład holenderskich Zjed
noczonych Prowincji.

W latach 1652-1682 w Nowej Anglii bito monety o wartości 3 pensów, 
6 pensów i 1 szylinga.

1,0 W poniższej tabeli s oznacza szylinga, d odnosi się do pensa. W ten 
sposób 1 gwinea warta była w 1714 roku 26 szylingów. 5 s 10 oznacza więc 
5 szylingów i 10 pensów.

151 Złota moneta bita w Republice Weneckiej od końca XIII wieku.
1,2 Dwt - pennyweight, jubilerska jednostka wagi, używana w handlu 

kruszcami; 1 dwt = 1,5552 grama.
*” Złota moneta portugalska bita w II poł. XVII i I poł. XVIII wieku.

1710 1714 1727 1762
gwinee — 26 S
brytyjska niekarbowana złota 
moneta, złote monety Hiszpanii 5 s the
i Francji, cekiny191, złoto arabskie, 
portugalskie moidores193

dwt192

złota moneta imperium 5 s the — 4s3
dwt the

dwt
angielski karbowany srebrny 
pieniądz, w stosunku do korony 
jak

—- 5 S10 6s3



Wagi, miary i waluta w twardym pieniądzu... 229

ósemki Meksyku, Sewilli oraz 
Pillar, dukaty Flandrii194, francuskie 
ecus lub srebrne ludwiki195, 
portugalskie cruzados196

19,1 Złota moneta znajdująca się w obiegu w wielu państwach 
europejskich.

195 Srebrna moneta francuska, od reformy monetarnej przeprowadzonej 
przez Ludwika XIII w 1640 roku równała się wartości 60 soli.

196 Cruzado - złota lub srebrna moneta portugalska. Złote cruzados 
zostały wprowadzone do obiegu w XV wieku przez Alfonsa V, zaś srebrne 
przez jego następcę Jana II.

ósemki peruwiańskie, cross doUars, 
oraz stare imperialne rixdolary

stare brytyjskie niekarbowane 
srebrne monety

3% d 4d
the — the
dwt dwt

3% d 3% d
the — the
dwt dwt

3% d
— the

dwt

Pierwszym objawem deprecjacji naszego obecnego pa
pierowego pieniądza było sprzedawanie srebrnych dolarów, 
uprzednio wartych ledwie 5 szylingów i 9 pensów, po 6 szy
lingów. Zgromadzenie w związku z tym podniosło ich wartość 
na drodze prawnej do 6 szylingów. Zdaje się ona bardziej do
godną aniżeli jego poprzednia wartość, zważywszy, że dolar, 
jak się wydaje, stanie się jednostką monetarną w Ameryce, 
że taki jest jego kurs w niektórych spośród naszych bratnich 
państw i że ułatwia ona ich przeliczanie na funty i szylingi, 
i e converso. Lecz jako że ta konkretna moneta stoi obecnie 
wyżej aniżeli jakakolwiek inna w stosunku 133’/3 do 125 lub 
16 do 15, konieczne będzie zwiększenie wartości pozostałych 
w takim samym stosunku.



Zapytanie XXII
Publiczny przychód i wydatki

Ze względu na to, że ich nominalna wysokość zmienia się 
nieustannie i gwałtownie wraz z nieustannym i gwałtownym 
obniżeniem wartości naszego papierowego pieniądza, niewyko
nalnym staje się określenie ich wielkości. Każdorazowo ukazuje 
nam się, jak jesteśmy oszukiwani przez obniżenie wartości 
mające miejsce pomiędzy ogłoszeniem [wysokości] podatku, 
a jego rzeczywistym pobraniem. Więcej pożytku przyniesie 
więc rozważenie, jaki może być nasz przychód, kiedy Znaj
dziemy sposoby zbierania tego, co ludzie są w stanie wydać. 
Całą podlegającą opodatkowaniu własność w tym państwie 
oszacowałbym na 100 min dolarów lub 30 min funtów w naszej 
walucie. Jeden procent z tego, w porównaniu ze wszystkim, 
co kiedykolwiek płaciliśmy, byłby postrzegany jako bardzo 
ciężki podatek. Jednak myślę, że ci, którzy dobrze gospoda
rują i rozsądnie oszczędzają, mogliby płacić półtora procenta, 
utrzymując równocześnie wygodnie swą rodzinę bez [koniecz
ności] naruszania kapitału, i że ludzie chętnie poddaliby się 
temu w celu wsparcia obecnego wysiłku wojennego. Możemy 
więc powiedzieć, że bylibyśmy w stanie zbierać, i winniśmy 
zbierać, od 1 do 1,5 min dolarów rocznie, co oznacza od 300 
do 450 tys. funtów w walucie Wirginii.

Z tych samych powodów jest równie trudno podać dokładny 
stan naszych wydatków. Są one określane głównie w papie
rowym pieniądzu, którego [wartość] nieustannie się zmienia, 
[co powoduje], że legislatura na każdej sesji usiłuje, poprzez 
nowe korekty, dostosować nominalne sumy do ich pożądanej 
wartości. Określę je zatem w prawdziwej monecie na poziomie, 
na którym [legislatura] usiłujeje utrzymywać.



Publiczny przychód i wydatki 231

197 Federal civil list. Chodzi o wydatki związane z funkcjonowaniem 
Kongresu konfederacji, których część ponosiła Wirginia jako jeden z jej 
członków. Pojęcie listy cywilnej wywodzi się z Anglii, gdzie po chwalebnej re
wolucji wydatki związane z utrzymaniem dworu i wypełnianiem obowiązków 
przez monarchę zostały oddzielone od pozostałych wydatków publicznych.

Dolary
Roczne wydatki zgromadzenia ogólnego 

wynoszą około
Gubernator
Rada Państwa

jej sekretarze (clerks)
Jedenastu sędziów

sekretarz [sądu] kanclerskiego 
Prokurator generalny (attorney generał) 
Trzech audytorów i państwowy radca

prawny (solicitor)
ich sekretarze

Skarbnik
jego sekretarze

Zarządca publicznych więzień 
Wydawca publiczny
Sekretarze niższych sądów 
Daniny publiczne:

20 000
333372

10 6662/3
11662/3

11 000
6662/3

1000

5333x/3
2000
2000
2000
1000
16662/3

43 333x/3

są to głównie wydatki na sprawowanie wymiaru 
sprawiedliwości
Daniny hrabstw na mosty, budynki sądów, 
więzienia etc.
Członkowie kongresu
Kwota na rzecz federalnej listy cywilnej197, 

przypuśćmy ’/ćz około 78 000 dolarów
Wydatki związane z poborem [podatków], 

6% od powyższych [sum]
Kler otrzymuje jedynie dobrowolne wpłaty:

40 000

40 000
7000

13 000

12 310

oszacujmy je na średnio 1/8 dolara dziesięciny 
razy 200 000 dziesięcin 25 000
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Nieprzewidziane wydatki, aby zaokrąglone liczby 
nie nazbyt dalece odbiegały od prawdy 75231/3

250 000 
dolarów lub 53 571 gwinei. Te dane szacunkowe nie obejmują 
wydatków wojskowych. Zmieniają się one w zależności od rze
czywiście zaangażowanych sił, a w czasie pokoju będą prawdo
podobnie niewielkie bądź żadne. Nie obejmują również długu 
publicznego, który narasta w czasie, kiedy piszę [te słowa] i nie 
może być więc teraz oszacowany. To samo dotyczy kwestii 
utrzymywania biednych, która będąc kwestią dobroczynności, 
nie może być uznane za wydatek administracji rządowej. 1 jeśli 
wykreślimy za posługę kleru 25 000 dolarów, które nie stanowi 
części [wydatków] administracji bardziej aniżeli to, co płaci 
się lekarzom bądź prawnikom, a będąc [wpłatą] o charakterze 
dobrowolnym, jest wielką bądź żadną [wpłatą] zgodnie z tym, 
jak każdy sobie życzy, pozostawia to 225 000 dolarów równych 
48 208 gwineomjako rzeczywisty koszt [funkcjonowania] u nas 
aparatu administracyjnego. Suma ta, podzielona pomiędzy 
mieszkańców naszego kraju sprowadza się do około 2/5 dolara, 
21 [pensów] lub 42 soli198 kosztów, jakie każdy ponosi rocz
nie za ochronę swojej własności, swojej osoby i inne korzyści 
płynące z wolnego rządu. Publiczny dochód Wielkiej Brytanii 
podzielony w taki sam sposób najej mieszkańców byłby szesna- 
stokrotnie większy. Odejmując nawet dwukrotność wydatków 
rządowych uprzednio oszacowanych od 1,5 min dolarów, które 
wcześniej przyjęliśmy, że mogłyby być corocznie płacone bez 
wielkich trudności, możemy wnioskować, że to państwo199 
może przeznaczać milion dolarów rocznie na rzecz wsparcia 
armii federalnej, spłatę federalnego długu publicznego, bu
dowę federalnej floty lub budowę dróg, oczyszczanie szlaków

1,8 Jednostka przeliczeniowa, stosowana do określania wartości 
pieniądza we Francji; 1 sol = */20 funta srebra i dzielił się na 12 denarów. Po 
1726 roku we Francji bito miedziane monety o wartości 1 i 2 soli.

1,5 To jest Wirginia.
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rzecznych, tworzenie bezpiecznych portów i inne użyteczne 
przedsięwzięcia.

Oszacowawszy nasze możliwości, niech wolno mi będzie 
dodać słowo dotyczące ich wykorzystania, kiedy uwolnimy się 
od obecnego konfliktu i długów, którymi nas on obciąży, i kie
dy przyszłoby nam mierzyć się z którąkolwiek z europejskich 
potęg. Taki rozwój wypadków powinniśmy pobożnie potępiać. 
Będąc tak młodymi i mając taką przestrzeń do wypełnienia 
ludźmi i szczęściem, winniśmy tam właśnie kierować wszel
ką wytwórczą siłę natury, nie marnując z niej nic na wysiłki 
zmierzające do wzajemnego wyniszczenia. Winniśmy dbać 
o pokój i przyjaźń z każdym narodem, nawet z tym, który 
wyrządził nam największe krzywdy, kiedy już zakończymy 
z nim nasze sprawy. W naszym interesie leżeć będzie otwar
cie na oścież bram dla wymiany handlowej i zerwanie z niej 
wszelkich okowów, dając wszystkim pełną wolność zbywania 
czegokolwiek, co chcieliby przywozić do naszych portów, pro
sząc ich o to samo. Żadne rachunki nie są równie fałszywe jak 
te, których używa się w celu przekonania narodów, że w ich 
interesie leży angażowanie się w wojnę. Jeśliby wydały one 
pieniądze, które na zakończenie długiej wojny dają zdobycz 
w postaci małego miasta bądź niewielkiego terytorium, prawa 
do wycinki drewna albo połowu ryb tu i ówdzie, na ulepszenie 
tego, cojuż posiadają, wytyczanie dróg, budowę portów, ulep
szenie rzemiosła, znajdowanie zatrudnienia dla bezrobotnych 
ubogich, uczyniłoby to je o wiele silniejszymi, o wiele zasob
niejszymi i szczęśliwszymi. Na tym, żywię nadzieję, polegać 
będzie nasza mądrość. 1 być może, aby usunąć tak dalece, jak 
to tylko możliwe, okazje do wzniecania wojen, byłoby dla nas 
lepiej całkiem porzucić ocean, gdzie w największej mierze 
wystawieni jesteśmy na niebezpieczeństwo sporów z innymi 
narodami, pozostawiając innym przywożenie tego, czego nam 
brakuje, i zapewnianie [im] tego, co nam zbywa. W ten sposób 
stalibyśmy się odporni na ciosy Europy, nie wabiąc jej naszymi 
dobrami jako [potencjalnym] łupem wojennym, nadto wszyscy 
nasi obywatele zajmowaliby się uprawą roli, a powtarzam raz 
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jeszcze, ci, którzy pracują na roli, są najcnotliwszymi i najbar
dziej niezależnymi obywatelami. Czas na szukanie przez nich 
zatrudnienia na morzu nadejdzie wówczas, kiedy ziemia nie 
będzie [im] już w stanie zapewnić zajęcia. Tyle że usposobie
nie naszych rodaków wiąże ich z handlem. Będą się nim więc 
zajmować. Zatem wojny będą musiały być niekiedy i naszym 
udziałem. Wszystko, co może zrobić człowiek roztropny, to 
unikać tej ich połowy, która wywołana byłaby naszymi sza
leństwami i naszymi własnymi aktami niesprawiedliwości, 
i poczynić jak najlepsze przygotowania na drugą połowę, jakiej 
winny być one natury? Armia lądowa byłaby bezużyteczna 
w ataku i nie byłaby ani najlepszym, ani najbezpieczniejszym 
narzędziem obrony. Aby sprostać któremukolwiek z tych celów, 
morze winno stanowić pole naszego spotkania z europejskim 
wrogiem. Konieczne jest, abyśmy nad tym żywiołem posiadali 
jakąś władzę. Dążenie do stworzenia floty równej tym, jakie 
posiadają potężniejsze europejskie narody, byłoby głupim 
i złym marnowaniem energii naszych rodaków. Oznaczałoby 
to ściągnięcie na nasze głowy takiego obciążenia wydatkami 
wojskowymi, jakie powoduje to, że europejski robotnik kładzie 
się spać głodny, ajego chleb zwilżany jest potem zjego skroni. 
Wystarczy, abyśmy byli zdolni zapobiegać zagrożeniom ze 
strony tych narodów Europy, które są słabe na morzu, ponieważ 
istnieją okoliczności, które nawet te mocniejsze [kraje] czynią 
wobec nas słabymi. Opatrzność umiejscowiła ich najbogatsze 
i najbardziej bezbronne posiadłości u naszych bram, zmuszaje 
to do prowadzenia najbardziej wartościowego handlu niejako 
pod naszą inspekcją. Dla ochrony tych, bądź napaści na nas, 
tylko niewielka część ich sił morskich będzie wystawiona na 
ryzyko przepłynięcia Atlantyku. Zbyt dobrze znane są niebez
pieczeństwa, na które wystawiłybyje tutaj żywioły, a i większe 
jeszcze niebezpieczeństwa, na które wystawione byłyby u sie
bie, jeślibyjakaś poważna klęska ogarnęła ich całą flotę. Mogą 
nas zaatakować wyłącznie częścią [floty] i wystarczy, abyśmy 
byli równi temu, co będą w stanie [z niej] wydzielić. Nawet 
siły mniejsze aniżeli te, które zdolni będą przerzucić, będą 
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im równe bądź nawet będą je przewyższać, a to ze względu 
na szybkość, z jaką nasze straty będą mogły być uzupełnione, 
podczas gdy straty po ich stronie będą nie do naprawienia [tak 
długo], aż będzie za późno. Zatem wystarczająca dla nas jest 
niewielka flota wojenna i taka jest niezbędna. Jak winna się 
ona przedstawiać, tego nie podejmę się powiedzieć. Powiem 
tylko tyle, że nie powinna ona być tak wielka, jaką jesteśmy 
w stanie stworzyć. Rozważmy kwotę miliona dolarów albo 
300 tys. funtów, jaką Wirginia mogłaby rokrocznie bez kłopotu 
przekazywać z przeznaczeniem na budowę floty. Jednoroczna 
wpłata pozwoliłaby na wybudowanie, wyposażenie i obsadze
nie ludźmi siły zawiadującej 300 działami. Reszta konfedera
cji podejmowałaby proporcjonalnie taki sam wysiłek, w tym 
samym czasie zapewniłaby dodatkowe 1500 dział. Brytyjskie 
okręty liniowe mają średnio 76 dział, ich fregaty 38. Zatem 
1800 dział sformowałoby flotę 30 okrętów, spośród których 18 
mogłoby być liniowymi, a 12 fregatami. Gdyby 8 ludzi, brytyj
ską średnią, przypisać do każdego działa, jej roczne wydatki, 
uwzględniające utrzymanie, ubiór, wynagrodzenie i zwykłe 
naprawy wyniosłyby około 1280 dolarów na każde działo lub 
2304 tys. dolarów za całość. Podaję to jedynie jako możliwe 
roczne obciążenie finansowe, nie przesądzając, czy więcej bądź 
mniej aniżeli takie roczne obciążenie finansowe powinno być 
przeznaczane na ten cel.

Wartość naszej ziemi i niewolników łącznie ulega podwo
jeniu co około 20 lat. Bierze się to ze zwiększania się liczby 
niewolników, z rozwoju rolnictwa i wzmożonego zapotrze
bowania na ziemię. Zdolność pobierania danin publicznych 
będzie oczywiście również odpowiednio wzrastać.
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Historia państwa, oficjalne kroniki opublikowane 

w czasie, kiedy było ono kolonią, i broszury odnoszące 
się do jego stosunków zewnętrznych i spraw 
wewnętrznych, współczesnych i przeszłych

Kapitan Smith, którego obok sir Waltera Raleigha można 
uznać za założyciela naszej kolonii, napisał jej historię od 
czasów pierwszych wypraw do roku 1624. Był on członkiem 
rady, a następnie prezydentem kolonii i jego wysiłkom na
leży przypisać jej opór wobec rdzennych mieszkańców. Był 
uczciwy, świadomy i dobrze zorientowany, lecz jego styl jest 
barbarzyński i nieokrzesany. Jednakowoż jego historia jest 
niemal jedynym źródłem, z którego czerpiemy jakąkolwiek 
wiedzę o początkach naszego państwa.

Wielebny William Stith200, urodzony w Wirginii i prezydent 
jej akademii, również napisał historię tego samego okresu 
w opasłym tomie wydanym drobnym drukiem. Był on czło
wiekiem o klasycznym i bardzo dokładnym wykształceniu, 
lecz o żadnym smaku, gdy idzie o styl. Jest on więc niewyszu
kany, a szczegóły, [które podaję], często nazbyt drobiazgowe, 
aby mogły być do zniesienia nawet przez kogoś urodzonego 
w kraju, którego historię opisuje.

200 William Stith (1707-1755) - duchowny i nauczyciel, autor The History 
of the First Discovery and Settlement of Virginia, opublikowanej w Williams- 
burgu w 1747 roku.

201 Robert Beverley (1673-1722) - historyk, autor The History and Pre
sent State of Virginia opublikowanej po raz pierwszy w Londynie w 1705 roku.

Beverley201, również tutejszy, popadł w przeciwną skraj
ność. Pomieścił on naszą historię, począwszy od pierwszych
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propozycji sir Waltera Raleigha do roku 1700 w jednej setnej 
objętości, którą Stith poświęcił jednej czwartej tego okresu.

Sir William Keith202 podjął ją od najwcześniejszego okresu 
i doprowadził do roku 1725. Ma on dostatecznie przyjemny 
styl i pomija wydarzenia o niewielkim znaczeniu. Oczywiście, 
jego praca jest krótka, przeznaczona raczej dla cudzoziemca.

202 William Keith (1680-1749) - angielski polityk i historyk, autor The 
History of the British Plantations in America [...], Part 1 Containing the 
History of Virginia, opublikowanej w Londynie w 1738 roku.

201 Robert Dinwiddie (1693-1770) - brytyjski urzędnik kolonialny, od 
1738 roku w Ameryce, członek rady gubernatora, później zastępca guber
natora prowincji do 1758 roku. Spór, o którym piszę Thomas Jefferson, 
związany był z próbą pobierania przez Dinwiddiego opłat za nadania ziemi 
opatrywane przez niego pieczęcią kolonii. Przeszedł on do historii jako spór 
o opłatę pistolową, ponieważ wysokość opłaty ustalonej przez gubernatora 
wynosiła 1 pistol (około 18 szylingów). Został on rozstrzygnięty przez Radę 
Handlu w Londynie (Board of Trade) na korzyść Izby Poselskiej.

20,1 Stamp Act - ustawa uchwalona przez brytyjski parlament 
w 1765 roku. Jako pierwsza w bezpośredni sposób opodatkowała amery
kańskich kolonistów, wprowadzając opłaty urzędowe na oficjalne doku
menty i materiały drukowane. Jej uchwalenie doprowadziło do pierwszych 
zorganizowanych prób oporu mieszkańców kolonii wobec metropolii. Pod 
ich wpływem ustawa stemplowa została uchylona w 1766 roku.

W okresie rządów królewskich powstał spór na tle ściągania 
przez gubernatora Dinwiddiego203 nielegalnych opłat, bez wąt
pienia były też inne w innych sprawach, obecnie zapomniane. 
Przypuszczalnie nie są one wystarczająco interesujące dla 
cudzoziemca, aby zasługiwały na szczegółowe omówienie.

Petycja rady i posłów Wirginii do króla, ich memoriał do 
lordów oraz remonstrancja do gmin w roku 1764 rozpo
częły obecny spór, a jako że okazały się one nieskuteczne, 
żeby powstrzymać uchwalenie ustawy stemplowej204, uchwa
lone zostały rezolucje izby poselskiej z 1765 roku, ogłaszające 
niepodległość ludu Wirginii od Parlamentu Wielkiej Brytanii 
w sprawach podatkowych. Od tego czasu aż do ogłoszenia nie
podległości przez Kongres w 1776 rokujej dzienniki wypełniają 
[akty] domagania się publicznych praw. * 201
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Broszurami opublikowanymi w tym państwie na temat tej 
spornej kwestii były:
1766, Dociekanie dotyczące praw brytyjskich kolonii Richarda 

Blanda201 * * * 205.

201 Richard Bland (1710-1766) - plantator, polityk i autor broszur z Wir
ginii, członek Izby Poselskiej w latach 1742-1776, delegat na pięć konwencji
Wirginii w latach 1774-1776 oraz przedstawiciel Wirginii w pierwszych dwóch
Kongresach Kontynentalnych w latach 1774 i 1775. Autor wpływowych
broszur: The Colonel Dismounted or the Rector Vindicated z 1764 roku oraz 
An Inquiry into the Rights of the British Colonies z 1766 roku. Jego poglądy
na charakter relacji pomiędzy koloniami a Wielką Brytanią w dużej mierze 
ukształtowały stanowisko Thomasa Jeffersona w tym zakresie.

206 Arthur Lee (1740-1792) - polityk i dyplomata, wraz z Benjaminem 
Franklinem i Silasem Deanem wszedł w 1776 roku w skład delegacji, której 
zadaniem było wynegocjowanie traktatu sojuszniczego z Francją i pozyska
nie wsparcia z innych źródeł dla walki kolonistów z Wielką Brytanią. Autor 
The Monitor's Letters publikowanych w „Virginia Gazette" pomiędzy lutym 
a kwietniem 1768 roku.

207 A Summary View of the Rights of British America. Autorem tej 
broszury był sam Thomas Jefferson.

208 Robert Carter Nicholas (1728-1780) - urzędnik kolonialny, au
tor Considerations on the Present State of Virginia, opublikowanych 
w Williamsburgu w 1774 roku.

1769, Listy Monitora Dr. Arthura Lee206 207.
1774, Przegląd praw brytyjskiej Ameryk?07.
1774, Rozważania, etc. Roberta Cartera Nicholasa208.

Od momentu ogłoszenia niepodległości ten stan nie miał 
żadnych sporów z innym państwami, wyjąwszy [spór z] Pen
sylwanią na tle ich wspólnej granicy. Wymienione zostały 
w tym zakresie pewne dokumenty pomiędzy wykonawczymi 
i ustawodawczymi organami tych dwóch państw, w rezultacie 
czego doszło do szczęśliwego zabezpieczenia ich praw.

Do tego przeglądu naszych historyków, memoriałów i bro
szur może nie będzie bezużytecznym dodanie chronologiczne
go katalogu oficjalnych amerykańskich dokumentów, w takim 
zakresie, w jakim udało mi się zebrać ich tytuły. Jest on zarówno 
dalece niekompletny, jak i nieścisły. Kiedy dotarłem jedynie 
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do tytułu, a nie do samego dokumentu, nie mogę odpowiadać 
za prawidłowość jego datowania. Niekiedy nie byłem w sta
nie w ogóle ustalić daty, a niekiedy w zadowalający sposób 
upewnić się o istnieniu dokumentu. Obszerna kolekcja tego 
rodzaju dokumentów jest przygotowywana przez człowieka 
w pełni zdolnego do podołania zadaniu, od którego zatem mo
żemy się niebawem jej spodziewać. Do tego czasu, przyjmij to 
jako rezultat moich prac i w ten sposób zakończę podawanie 
nudnych szczegółów, które tak nieoczekiwanie sam na siebie 
ściągnąłeś209.

209 Tytuły dokumentów zachowano w oryginalnej pisowni Jeffersona, 
która nie zawsze całkowicie odpowiada tytułom w publikacjach źródłowych. 
Dotyczy to zwłaszcza tych w języku łacińskim. Zachowano oryginalną ty- 
tulaturę dokumentów w językach francuskim i łacińskim. Mając na wzglę
dzie przejrzystość, zrezygnowano z rozwijania skrótów tytułów i oznaczeń 
wymienianych dokumentów. Niektórych z nich z różnych względów nie 
sposób rozszyfrować. Nie są one też rozwijane w anglojęzycznych edycjach.

1496, marzec 5.11. H. 7. Projohanne Caboto et filiis suis super 
terra incognita investiganda, 12 Ry[mer]. 595.3. Hakl[uytJ. 
4. 2. Mem. Am. 409.

1498, luty 3.13. H. 7. Billa signata anno 13. Henrici Septimi. 3. 
Hayklut’s voiages 5.

1502, grudzień 19.18. H. 7. De potestatibus ad terras incognitas 
investigandum. 13. Rymer. 37.

1540, październik 17. Commission de François I. à Jacques 
Cartier pour l’establissement du Canada. L’Escarbot. 397.
2. Mem. Am. 416.

1548, 2. E. 6. Ustawa przeciwko egzekwowaniu pieniędzy lub 
jakiegokolwiek innego dobra przez jakiegokolwiek urzęd
nika za pozwolenie na przywóz towarów do Islandii (fse- 
land) i Nowej Fundlandii, wydana w An. 2. Edwardi sexti.
3. Haki. 131.

1578, czerwiec 11, 20. El. Patent królewski nadany przez Jej 
Królewską Mość sir Humphreyowi Gilbertowi, rycerzowi, 
w celu zasiedlenia przez naszą ludność Ameryki. 3. Haki. 135.
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1583, luty 6. Patent królewski Królowej Elżbiety dla Adriana 
Gilberta i innych w celu odkrycia północnozachodniej drogi 
do Chin. 3 Haki. 96.

1584, marzec 25,26 El. Patent królewski nadany przezjej Kró
lewską Mość p[anu] Walterowi Raleighowi, obecnie ryce
rzowi, w celu odkrycia i zasiedlenia nowych ziem i krajów, 
pozostający w mocy przez 6 lat i nie dłużej. 3. Haki. 243.

[ ] marzec 7.31. El. Zobowiązanie sir Waltera Raleigha do kon- 
tynowania procesu osiedlania jego ludzi w Wirginii. Haki. 
1st. ed. publ. In 1589, p. 815.

1603, listopad 8. Lettres de Lieutenant General de l’Acadie & 
pays circonvoisins pour le Sieur de Monts. L’Escarbot. 417.

1606, kwiecień 10, 4. Jac. I. Patenty królewskie na rzecz sir 
Thomasa Gatesa, sir George’a Somersa i innych w sprawie 
utworzenia w Wirginii i innych obszarach Ameryki dwóch 
odrębnych kolonii. Stith. Append. No. I.

1607, marzec 9,4. Jac. I. Zarządzenie i konstytucja (ordinance 
and constitution) powiększające skład rad dwóch kolonii 
w Wirginii i Ameryce i zwiększające ich władzę. M. S.

1609, maj 23. 7.Jac. I. Druga karta dla skarbnika i kompanii 
Wirginii ustanawiająca ich organizmem państwowym (body 
politick). Stith. Ap. 2.

1610, kwiecień 10,Jac. I. Patent królewski na rzecz h[rabiego] 
Northampton przyznający część wyspy Nowa Fundlandia. 
I. Harris. 861.

1611, marzec 12. 9. Jac. I. Trzecia karta na rzecz skarbnika 
i kompanii dla Wirginii. Stith. App. 3.

1617, Jac. I. Upoważnienie na rzecz Waltera Raleigha. Qu.?
1620, kwiecień 7.18.Jac. I. Commissio specialis concernens le 

garbling herbas Nicotianae. 17. Rym. 190.
1620, czerwiec 29.18. Jac. I. Proklamacja w sprawie powstrzy

mania niekontrolowanego handlu tytoniem. 17. Rym. 233.
1620, listopad 3. Jac. I. Nadanie Nowej Anglii radzie Plymouth.
1621, lipiec 24. Jac. I. Zarządzenie i konstytucja (ordinance and 

constitution) skarbnika, rady i kompanii w Anglii, w sprawie 
Rady Stanu i Zgromadzenia Ogólnego Wirginii. Stith. App. 4.
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1621, wrzesień 10-20. Jac. I. Nadanie Nowej Szkocji sir Willia
mowi Alexandrowi. 2. Mem. de l’Amerique. 193.

1622, listopad 6. 20. Jac. I. Proklamacja zabraniająca niele
galnego i nieuporządkowanego handlu do Nowej Anglii 
w Ameryce. 17. Rym. 416.

1623, maj 9.21. Jac. I. De Commissione speciali Willelmojones 
militi directa. 17. Rym. 490.

1623. Nadanie na rzecz sir Edmunda Ploydena z Nowego Al- 
bionu. Wzmiankowany w badaniach Smitha. 82.

1624, lipiec 15.22. Jac. I. De Commissione Henrico vice-comiti 
Mandeville & aliis. 17. Rym. 609.

1624, sierpień 26. 22. Jac. I. De Commissione speciali concern
ent! gubernationem in Virginia. 17. Rym. 618.

1624, wrzesień 29. 22. Jac. I. Proklamacja dotycząca tytoniu. 
17. Rym. 621.

1624, listopad 9. 22. Jac. I. De Concessione demiss. Edwardo 
Dichfield et aliis. 17. Rym. 633.

1625, marzec 2. 22. Jac. I. Proklamacja w sprawie całkowitego 
zakazu sprowadzania i używania tytoniu, który nie pochodzi 
z upraw kolonii Wirginia oraz Somer Islands210 lub jednej 
z nich. 17. Rym. 668.

Siedemnastowieczna nazwa Bermudów.

1625, marzec 4.1. Car. I. De Commissione directa Georgio Yard- 
eley militi et aliis. 18. Rym. 668.

1625, kwiecień 9.1. Car. I. Proclamatio de herba Nicotianâ. 18. 
Rym. 19.

1625, maj 13.1. Car. I. Proklamacja w sprawie zasiedlenia osady 
Wirginia. 18. Rym. 72.

1625, lipiec 12. Nadanie ziemi, włości i majątku Nowej Szkocji 
sir Williamowi Alexandrowi. 2. Mem. Am. 226.

1626, styczeń 31.2. Car. I. Commissio directajohanni Wolsten- 
holme militi et aliis. 18. Ry. 831.

1626, luty 17.2. Car. I. Proklamacja w sprawie tytoniu. Ry. 848.
1627, marzec 19. qu.? 2. Car. I. Nadanie Massachusetts Bay 

przez radę Plymouth sir Henry’emu Roswellowi i innym.

210
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1627, marzec 26.3. Car. I. De Concessione commissionis specialis 
pro concilio in Virginia. 18. Ry. 980.

1627, marzec 30. 3. Car. I. De proclamatione de signatione 
de tobacco. 18. Ry. 886.

1627, sierpień 9. 3. Car. I. De proclamatione pro ordinatione 
de tobacco. 18. Ry. 920.

1628, marzec 4.3. Car. I. Potwierdzenie przez Koronę nadania 
Massachusetts Bay.

1629, sierpień 19. Kapitulacja Quebecu. Champlain, część 2. 
216. 2. Mem. Am. 489.

1630, styczeń 5. Car. I. Proklamacja w sprawie tytoniu. 19. 
Ry. 235.

1630, kwiecień 30. Przekazanie Nowej Szkocji (wyjąwszy Port- 
-royal) przez sir Williama Alexandra na rzecz sir Claude’a 
St. Etienne lorda la Tour i Uarre i na rzecz jego syna sir 
Charlesa de St. Etienne lorda St. Denniscourt, pod warun
kiem utrzymywania przez nich podległości królowi Szkocji 
pod wielką pieczęcią Szkocji.

1630-31, listopad 4. 6. Car. I. Proklamacja zakazująca nieupo
rządkowanego handlu z dzikusami (savages) w Nowej Anglii 
w Ameryce, w szczególności wyposażanie przez Anglików 
tubylców w tej i innych częściach Ameryki w broń oraz 
zbroje. 19. Ry. 210. 3. Rushwjorth]. 82.

1630, grudzień 5. 6. Car. I. Proklamacja zakazująca sprzedaży 
broni, etc. dzikusom w Ameryce. Wzmiankowana 3. Rushw. 
75.

1630, Car. I. Nadanie przez radę Plymouth Connecticut 
h[rabiemu] Warwick.

1630, Car. I. Potwierdzenie przez Koronę nadania Connecticut 
[mające znajdować się w petty bag office211 w Londynie].

1631, marzec 19. 6. Car. I. Przekazanie Connecticut przez 
h[rabiego] Warwicka lordowi Say i Seal oraz innym. Bada
nia Smitha, App. No. 1.

211 Izba w sądzie cywilnym w Londynie (Court of Chancery) rozpatrująca 
pozwy przeciwko adwokatom i urzędnikom sądu.
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1631, czerwiec 27. 7. Car. I. Specjalne uprawnienie Edwarda 
hrabiego Dorsett i innych do lepszego zasiedlenia kolonii 
Wirginia. 19. Ry. 301.

1632, czerwiec 29. 7. Car. I. Litere continentes promissionem 
regis ad tradendum castrum et habitationem de Kebec in 
Canada ad regem Francorum. 19. Ry. 303.

1632, marzec 29. 8. Car. I. Traité entre le roy Louis XIII. et 
Charles roi d’Angleterre pour la restitution de la nouvelle 
France, la Cadie et Canada et des navires et merchandises 
pris de part et d’autre. Fait a St. Germain. 19. Ry. 361.2. Mem. 
Am. 5.

1632, czerwiec 20. 8. Car. I. Nadanie Marylandu Cæciliusowi 
Calvertowi, baronowi Baltimore w Irlandii.

1633, lipiec 3.9. Car. I. Petycja osadników z Wirginii przeciwko 
nadaniu na rzecz lorda Baltimore.

1633, lipiec 3. Rozporządzenie królewskie w sprawie sporu 
pomiędzy osadnikami z Wirginii a lordem Baltimore. Głosy 
przedstawicieli] Pensylwanii. V.

1633, sierpień 13. 9. Car. I. Proklamacja w celu zapobieże
nia zwiększającym się nadużyciom związanym z nie
dozwolonym handlem tytoniem. Wzmiankowana [w].
3. Rushw. 191.

1633, wrzesień 23. 9. Car. I. Specjalne uprawnienie Thomasa 
Younga do poszukiwania, odkrycia i zdobycia wiadomości, 
jakie obszary Wirginii i Ameryki, i innych obszarów do nich 
przyległych są nadal niezamieszkałe. 19. Ry. 472.

1633, październik 13.9. Car. I. Proklamacja w celu zapobieżenia 
zwiększającym się nadużyciom związanym z niedozwolo
nym handlem tytoniem. 19. Ry. 474.

1634, marzec 13. Car. I. Proklamacja wstrzymująca nadużycia 
w handlu tytoniem. 19. Rym. 522.

1634, maj 19.10. Car. I. Proklamacja w sprawie zasiewu tytoniu, 
jak również zakazujego uprawy we włościach królewskich.
19. Ry. 553.

1634, Car. I. Uprawnienia arcybiskupa Canterbury i 11 innych 
do rządzenia w amerykańskich koloniach.
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1635, czerwiec 18.11. Car. I. Uprawnienie ze strony lorda Say 
i Seal i innych dla Johna Winthropa do objęcia stanowiska 
gubernatora Connecticut. Smith’s. App.

1635, Car. I. Nadanie na rzecz księcia Hamiltona.
1636, kwiecień 2. 12. Car. I. De commissione speciali Johanni 

Harvey militi pro meliori regimine coloniae in Virginia.
20. Ry. 3.

1637, marzec 14. Car. I. Proklamacja w sprawie tytoniu. Tytuł 
w 3. Rush. 617.

1636-7, marzec 16.12. Car. I. De commissione speciali Georgio 
domino Goring et aliis concessa concernente venditionem 
de tobacco absque licentia regia. 20. Ry. 116.

1637, kwiecień 30.13. Car. I. Proklamacja przeciwko niedozwo
lonemu przewożeniu poddanych Jego Królewskiej Mości do 
osad w Ameryce. 20. Ry. 143. 3. Rush. 409.

1637, maj 1.13. Car. I. Rozporządzenie tajnej rady nakazujące 
powstrzymanie statków znajdujących się obecnie na Tamizie 
przed wypłynięciem do Nowej Anglii. 3. Rush. 409.

1637, Car. I. Nakaz Lorda Admirała powstrzymywania niepo
słusznych duchownych przed podróżą za morze. 3. Rush. 410.

1638, kwiecień 4, Car. I. Rozporządzenie królewskie w związku 
z petycją Clairborne’a przeciwko lordowi Baltimore. Głosy 
reprezentantów Pensylwanii. vi.

1638, kwiecień 6. 14. Car. I. Rozporządzenie króla i rady, aby 
prokurator generalny przygotował proklamację zakazują
cą przewozu pasażerów do Nowej Anglii bez pozwolenia.
3. Rush. 718.

1638, maj 1. 14. Car. I. Proklamacja w celu powstrzymania 
przewozu pasażerów i zaopatrzenia do Nowej Anglii bez 
pozwolenia. 20. Ry. 233.

1639, marzec 25. Car. I. Proklamacja w sprawie tytoniu. Tytuł
4. Rush. 1060.

1639, sierpień 19.15. Car. 1. Proklamacja wyrażająca chęć Jego 
Królewskiej Mości do utrzymania uprawnień i patentów 
królewskich w sprawie wydawania pozwoleń na sprzedaż 
tytoniu. 20. Ry. 348.
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1639, grudzień 16.15. Car. I. De commissione speciali Henrico 
Ashton armigero et aliis ad amovendum Henricum Hawley 
gubernatorem de Barbadoes. 20. Ry. 357.

1639, Car. I. Proklamacja w sprawie sprzedawców tytoniu.
4. Rush. 966.

1641, sierpień 9.17. Car. 1. De constitutione gubernatoris et 
concilii pro Virginia. 20. Ry. 484.

1643, Car. I. Artykuły unii i konfederacji zawartej przez Massa
chusetts, Plymouth, Connecticut oraz New Haven. 1. Neale. 
223.

1644, Car. I. Przeniesienie własności starej jurysdykcji Connecti
cut z George’a Fenwicka.

Brak daty. Zarządzenie lordów i gmin zebranych w parlamencie, 
w celu zwolnienia z ceł i opłat wszelkich dóbr eksportowa
nych do lub sprowadzanych z Nowej Anglii, która rozwija 
się pomyślnie i bez jakiegokolwiek publicznego obciążenia 
dla tego państwa i prawdopodobnie dowiedzie wielkiej 
przydatności dla rozpowszechniania Dobrej Nowiny na 
tych obszarach. Tit[le] in American] library 90.5. Lecz jak 
sądzę na podstawie sąsiadujących z nią artykułów, pochodzi 
z 1644 roku.

1644, czerwiec 20. Car. 2. Ustawa w celu obciążenia tytoniu 
sprowadzanego z Nowej Anglii cłem i akcyzą. Tytuł w bi
bliotece amerykańskiej. 99. 8.

1644, sierpień 1. Car. 2. Ustawa w celu rozwoju i regulacji handlu 
tej rzeczypospolitej212. Tytfuł], Amerykańska] biblioteka] 
99.9.

212 Chodzi o Wirginię.

[ ] wrzesień 18.1. Car. 2. Nadanie północnego skrawka Wirginii 
lordowi Hoptonowi, lordowi Jermynowi, lordowi Culpeppe- 
rowi, sir Johnowi Berkeleyowi, sir Williamowi Moretonowi, 
sir Dudleyowi Wyattowi oraz Thomasowi Culpepperowi.

1650, październik 3.2. Car. 2. Ustawa zakazująca handlu z Bar
badosem, Wirginią, Bermudami i Antiguą (Antego). Scoble’s 
Acts. 1027.
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1650, Car. 2. Deklaracja lorda Willoughby, gubernatora Barbado
su oraz jego rady przeciwko ustawie parlamentu z 3 paździer
nika 1650. Polit. Register. 2 cytowany na podstawie 4. Neale. 
hist. of the Puritans. App. No. 12. ale [tam go] nie [ma].

1650, Car. 2. Ostateczne ustalenie granic pomiędzy holenderską 
Nową Holandią a Connecticut.

1651, wrzesień 26. 3. Car. 2. Instrukcje dla Kapitana Roberta 
Dennisa, P. Richarda Benneta, P. Thomasa Stagge’a oraz kpt. 
Williama Claibourne’a, komisarzy powołanych do przy
wołania Wirginii i jej mieszkańców do właściwego posłu
szeństwa wobec Rzeczypospolitej Angielskiej. I. Thurloe’s 
state papers. 197.

1651, październik 9. 8. Car. 2. Ustawa w celu powiększenia 
floty i pobudzania żeglugi tego narodu. Scobell’s acts. 1449. 

1651-2, marzec 12.4. Car. 2. Artykuły uzgodnione i zawarte w Ja
mes Cittie w Wirginii w celu poddania tej osady pod władzę 
rządu Rzeczypospolitej Angielskiej przez komisarzy Rady 
Stanu, przez Parlament Anglii i przez wielkie zgromadzenie 
gubernatora, rady i posłów tego stanu. M. S. [Antę. Pa. 206.] 

1651-2, marzec 12. 4. Car. 1. Ustawa o odpuszczeniu wobec 
poddania kraju [Wirginii] [Antę. p. 206].

1654, sierpień 16. Kapitulacja Port-Royal. Mem. Am. 507.
1655, Car. 2. Proklamacja protektora odnośnie do Jamajki.

3. Thurl[oe]. 75.
1655, wrzesień 26.7. Car. 2. Protektor do komisarzy Marylandu. 

List. 4. Thurl. 55.
1655, październik 8.7. Car. 2. Dokument sporządzony na radzie 

Jamajki, 8 października 1655 roku, w celu lepszego prowa
dzenia tamtejszych spraw. 4. Thurl. 71.

1655, listopad 3. Traktat westminsterski pomiędzy Francją 
a Anglią. 6. corps diplom. part 2. p. 121. 2. Mem. Am. 10.

1656, marzec 27.8. Car. 2. Zgromadzenie Barbados do protek
tora. 4. Thurl. 651.

1656, sierpień 9. Nadanie przez Cromwella na rzecz sir Char
lesa de Saint Etienne, barona Szkocji, Crowne i Tempie. 
Francuskie tłumaczenie. 2. Mem. Am. 511.
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1656, Car. 2. Pismo w sprawie rozwoju handlu. 5. Thurl. 80.
1656, Car. 2. Zwięzłe przedstawienie angielskich praw do pół

nocnych obszarów Ameryki. 5. Thurl. 81.
1656, październiklO. 8. Car. 2. Panowie R. Bennett i S. Matthew 

do sekretarza Thurloe’a. 5. Thurl. 482.
1656, październik 10. 8. Car. 2. Zastrzeżenia wobec pa

tentu lorda Baltimore oraz powody, dla których rząd 
Marylandu nie powinien być powierzony w jego ręce.
5. Thurl. 482.

1656, październik 10. 8. Car. 2. Pismo odnoszące się do Mary
landu. 5. Thurl. 483.

1656, październik 10. 8. Car. 2. Opis postępowania lorda Bal
timore oraz jego urzędników i usłużnych w Marylandzie 
przeciwko władzy Parlamentu Rzeczypospolitej Angielskiej 
oraz przeciwko władzy, prawom i rządowi jego wysokości 
lorda protektora. 5. Thurl. 486.

1656, październik 15. 8. Car. 2. Zgromadzenie Wirginii do se
kretarza Thurlow. 5. Thurl. 497.

1657, kwiecień 4. 9. Car. 2. Gubernator Barbadosu do protek
tora. 6. Thurl. 69.

1661, Car. 2. Petycja Zgromadzenia Ogólnego w Hartford w imie
niu Connecticut o kartę. Smith’s exam. App. 4.

1662, kwiecień 23.14. Car. 2. Karta kolonii Connecticut. Smith’s
exam. App. 6.

1662-3, marzec 24. Kwiecień 4.15. Car. 2. Pierwsza karta nadana 
przez Karola II właścicielom Karoliny, to znaczy hrabiemu 
Clarendon, księciu Albemarle, lordowi Cravenowi, lordowi 
Berkeleyowi, lordowi Ashleyowi, sir George’owi Cartere- 
towi, sir Williamowi Berkeleyowi oraz Johnowi Colletonowi.
4. Mem. Am. 554.

1664, luty 10. Koncesje i porozumienie lordów właścicieli pro
wincji Nowa Cezarea lub New Jersey na rzecz i z wszystkimi 
podróżnikami i wszystkimi tymi, którzy się tam osiedlą. 
Smith’s New Jersey. App. I.

1664, marzec 12.20. Car. 2. Nadanie kolonii Nowyjork księciu 
Yorku.
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1664, kwiecień 26. 16. Car. 2. Uprawnienie pułkownika Ni- 
cholsa i innych do rozsądzenia sporów w Nowej Anglii. 
Hutch[inson], Hist. Mass. Bay. App. 537.

1664, kwiecień 26. Uprawnienie sir Roberta Carre’a i innych do 
zapewnienia księciu Yorku własności Nowego Jorku, New 
Jersey i innych ziem doń przyległych.

Proklamacja sir Roberta Carre’a i innych do mieszkańców 
Nowego Jorku, New Jersey etc. Smith’s NJ. 36.

1664, czerwiec 23. 24.16. C. 2. Akt dzierżawy i zrzeczenia się 
New Jersey przez księcia Yorku na rzecz lorda Berkeleya 
i sir George’a Cartereta. Przeniesienie własności hrabstw 
Delaware na Williama Penna.

1664, sierpień 19-29, 20-30, 24. Sierpień 25. Wrzesień 4. Listy 
pomiędzy Stuyvesantem a pułkownikiem Nicholsem na 
temat angielskich praw. Smith’s NJ. 37-42.

1664, sierpień 27. Traktat pomiędzy Anglią a Holendrami 
w sprawie poddania Nowej Holandii. Sm. N. J. 42.

[ ] wrzesień 3. Polecenie Nicholsa wobec sir Roberta Carre’a, aby 
opanować Holendrów nad zatoką Delaware. Sm. N. J. 47.

Instrukcje do sir Roberta Carre’a do opanowania zatoki Dela
ware i objęcia tamtejszej ludności posłuszeństwem wobec 
Jego Królewskiej Mości. Sm. N. J. 47.

1664, październik I. Artykuły kapitulacji pomiędzy sir Rober
tem Carrem a Holendrami i Szwedami nad zatoką Delaware 
i rzeką Delaware. Sm. N. J. 49.

1664, grudzień I. 16. Car. 2. Wyznaczenie przez komisarzy 
granicy pomiędzy [posiadłościami] księcia Yorku a Con
necticut. Sm. Ex. Ap. 9.

1664, Sprawa New Haven. Smith’s Ex. Ap. 20.
1665, czerwiec 13.24.17. C. 2. Druga karta nadana przez Karola 

II tym samym właścicielom Karoliny. 4. Mem. Am. 586.
1666, styczeń 26. Declaration de guerre par la France contrę 

1’Angleterre. 3. Mem. Am. 123.
1666, luty 9.17. Car. 2. Wypowiedzenie wojny przez króla Anglii 

przeciwko królowi Francji.
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1667, lipiec 31. Traktat pokojowy pomiędzy Francją a Anglią 
zawarty w Bredzie. 7. Corps. Dipl. Part. I p. 51. Mem. Am. 32.

1667, lipiec 31. Traktat pokojowy i sojuszniczy pomiędzy Anglią 
a Zjednoczonymi Prowincjami zawarty w Bredzie. 7. Corps. 
Dipl. Part. I p. 44. 2. Mem. Am. 40.

1667-8, luty 17. Acte de la cession de l’Acadie au roi de France. 
2. Mem. Am. 40.

1668, kwiecień 21. Wytyczne gubernatora i rady Nowegojorku 
w celu lepszego urządzenia rządu nad Delaware. Sm. N. J. 51.

1668. Zarządzenie Lovelace’a o cłach nad Hoarkills. Sm. N. J. 55. 
16- maj 8.21. Car. 2. Potwierdzenie nadania północnego skraw

ka Wirginii hrabiemu St. Albans, lordowi Berkeleyowi, sir 
Wiliiamowi Moretonowi i Johnowi Trethewayowi.

1672, Przyłączenie miasta Newcastle bądź Amstell.
1673, luty 25.25. Car. 2. Przeniesienie własności kolonii Wirginia 

na hrabiego Arlington i lorda Culpeppera na 31 lat. M. S.
1673-4, Traktat w Londynie pomiędzy królem Karolem II a Ho

lendrami. Article VI.
Zastrzeżenia przeciwko dwóm nadaniom Karola II północnej 

i południowej Wirginii. Wsp. [w] Beverley. 65.
1674, lipiec 13. Instrukcje sir George’a Cartereta do guberna

tora Cartereta.
1674, listopad 9. Proklamacja gubernatora Androsa o wzięciu 

w posiadanie Newcastle na rzecz księcia Yorku. Sm. N.J. 78.
1675, październik I. 27. Car. 2. Proklamacja zakazująca spro

wadzania europejskich towarów, które nie zostały załado
wane w Anglii do jakiejkolwiek osadyjej Królewskiej Mości 
w Afryce, Azji lub Ameryce, oraz nakazująca skuteczne 
stosowanie wszystkich innych praw odnoszących się do 
handlu.

1676, marzec 3. Koncesje i porozumienia właścicieli, wolnych 
obywateli i mieszkańców prowincji West New Jersey w Ame
ryce. Sm. N.J. App. 2.

1676, lipiec I. Umowa quintipartite o podziale New Jersey.
1676, sierpień 18. List od właścicieli New Jersey do Richarda 

Hartshorne’a. Sm. N.J. 80.
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Instrukcje właścicieli do Jamesa Wasse’a i Richarda Hart- 
shorne’a. Sm. N. J. 83.

1676, październik 10.28. Car. 2. Karta króla Karola II jego pod
danym w Wirginii. M. S.

1676. List ostrzegawczy od powierników części New Jersey 
[należącej do] Byllingea. Sm. N.J. 84.

1677, wrzesień 10. Przekazanie przez Indian tytułu własności 
do ziem pomiędzy strumieniem Rankokas a strumieniem 
Timber w New Jersey.

1677, wrzesień 27. Przekazanie przez Indian tytułu własności 
do ziem od strumienia Oldmana do strumienia Timber 
w New Jersey.

1677, październik 10. Przekazanie przez Indian tytułu własności 
do ziem od strumienia Rankokas do strumienia Assunpink 
w Newjersey.

1678, grudzień 5. Testament sir George’a Cartereta, jedynego 
właściciela East Newjersey, nakazujący jej sprzedaż.

1680, luty 16. Rozporządzenie królewskie w celu lepszego 
zaangażowania wszystkich poddanych Jego Królewskiej 
Mości w handel do osadjego Królewskiej Mości oraz w celu 
lepszego informowania wszystkich umiłowanych podda
nych Jego Królewskiej Mości w tych sprawach. Lond. Gaz. 
No. 1596. Tytuł w Amer. Library. 134. 6.

1680. Argumenty przeciwko opłatom celnym żądanym w West 
Newjersey przez gubernatora Nowego Jorku, skierowane 
do komisarzy księcia. Sm. N.J. 117.

1680, czerwiec 14, 23, 25. Październik 16. Listopad 4, 8,11,18,
20,23. Grudzień 16.1680-1, styczeń 15,22. Luty 24. Wyjątki 
z obrad komitetu handlu i osad; kopie listów, raportów etc. 
pomiędzy radą handlu, panem Pennem, lordem Baltimore 
i sir Johnem Werdenem, w imieniu księcia Yorku oraz wy
znaczenie granic Pensylwanii przez L. C. J. Northa. Votes 
of Repr. Pennsyl. vii - xiii.

1681, marzec 4. Car. 2. Nadanie Pensylwanii Williamowi Pen- 
nowi. Votes of Represen. Pennsylv. xviii.

1681, kwiecień 2. Królewska deklaracja do mieszkańców i osad
ników prowincji Pensylwania. Vo. Rep. Penn. xxiv.
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1681, lipiec 11. Określone warunki lub koncesje uzgodnione 
pomiędzy Williamem Pennem, właścicielem i gubernatorem 
Pensylwanii, oraz tymi, którzy przybywają i kupują ziemię 
w tej prowincji. Votes of Rep. Pennsylv. xxiv.

1681, listopad 9. Fundamentalne prawa prowincji West New 
Jersey. Sm. N.J. 126.

1681-2, styczeń 14. Metody komisarzy [stosowane] w celu 
wyznaczania i regulacji ziemi w New Jersey. Sm. N.J. 130. 

1681-2, luty 1,2. Umowa dzierżawy i zrzeczenia się przez wy
konawców [testamentu] sir George’a Cartereta przenosząca 
własność East Jersey na Williama Penna i jedenastu innych.

1682, marzec 14. Nowe nadanie przez księcia Yorku East New 
Jersey dwudziestu czterem właścicielom.

1682, kwiecień 25. Struktura rządu prowincji Pensylwania 
w Ameryce. Votes of Repr. Penn, xxvii.

1682, sierpień 21. Zrzeczenie się prawa własności przez księcia 
Yorku na rzecz Pensylwanii. Vo. Repr. Penn. xxxv.

1682, sierpień 24. Nadanie przez księcia Yorku w lenno Newcas
tle oraz 12 mil wokoło Williamowi Pennowi. Vo. Repr. Penn. 

1682, sierpień 24. Nadanie przez Księcia Yorku w lenno działki 
ziemi 12 mil na południe od Newcastle do Whorekills Wil
liamowi Pennowi. Vo. Repr. Penn, xxxvii.

1682, listopad 27.34. Car. 2. Uprawnienie Thomasa lorda Culpep- 
pera do objęcia funkcji gubernatora generalnego Wirginii. 
M. S.

1682,10th month, 6th day. Akt unii w celu przyłączenia i zjed
noczenia hrabstw Newcastle, Jones i Whorekills alias Deal 
z prowincją Pensylwania oraz naturalizacji wszystkich 
obcokrajowców w prowincji i wspomnianych uprzednio 
hrabstwach.

1682, grudzień 6. Ustawa o następstwie tronu.
1683, kwiecień 2. Struktura rządu prowincji Pensylwania i te

rytoriów do niej przyłączonych w Ameryce.
1683, kwiecień 17,27. Maj 30. Czerwiec 12.1684, luty 12. Lipiec

2,16,23. Wrzesień 30. Grudzień 9.1685, marzec 17. Sierpień 
18,26. Wrzesień 2. Październik 8,17,31. Listopad 7. Obrady 
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komisji handlu i osad w sprawie sporu pomiędzy lordem 
Baltimore a P. Pennem. Vo. R. P. xiii-xviii.

1683, lipiec 17. Uprawnienie wydane przez właścicieli East 
New Jersey na rzecz Roberta Barclaya do objęcia funkcji 
gubernatora. Sm. N. J. 166.

1683, lipiec 26. 35. Car. 2. Rozporządzenie królewskie w celu 
wydania quo warranto przeciwko karcie kolonii Massachu
setts Bay w Nowej Anglii wraz z deklaracją Jego Królew
skiej Mości, że w przypadku, gdy wspomniana korporacja 
Massachusetts Bay przed postępowaniem sądowym na 
podstawie tego samego quo warranto całkowicie podda się 
woli królewskiego majestatu, ureguluje on [król] jej kartę 
w sposób, który będzie służyłjemu i dobru tej kolonii. Title 
in Amer. Library. 139. 6.

1683, wrzesień 28. 35. Car. 2. Uprawnienie lorda Howarda 
Effinghama do objęcia funkcji gubernatora generalnego 
Wirginii. M. S.

1684, maj 3. Pokorna odezwa gubernatora, rady i przedsta
wicieli wyspy Nevis w Indiach Zachodnich przedstawiona 
Jego Wysokości przez pułkownika Netheweya i kapitana 
Jeffersona w Windsorze 3 maja 1684 roku. Title in Amer. 
Libr. 142. 3. Cites Lond. Gaz. No. 1927.

1684, sierpień 2. Traktat z Indianami w Albany.
1686, listopad 16. Traktat o neutralności Ameryki pomiędzy 

Francją a Anglią. 7 Corps. Dipl. Part. 2. P. 44. 2. Mem. Am. 40.
1687, styczeń 20. Przez króla, proklamacja w celu skuteczniej

szego osłabiania i zwalczania piratów i statków korsarskich 
w Ameryce, tak na morzu, jak i w wielkiej liczbie na lądzie, 
dokonujących licznych rabunków i aktów piractwa, które 
spowodowały wielkie szkody i trudności w handlu, powo
dując zgorszenie i trudności naszemu rządowi na tamtych 
obszarach. Title Amer. Libr. 147.2. Cites Lond. Gaz. No. 2315.

1687, luty 12. Konstytucja rady właścicieli West Jersey. Smith’s 
N. Jersey. 199.

1687, qu. wrzesień 27.4. Jac. 2. Potwierdzenie nadania północ
nego skrawka Wirginii lordowi Culpepperowi.
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1687, wrzesień 5. Deklaracja gubernatora Coxe’a do rady właś
cicieli West Jersey. Sm. N. J. 190.

1687, grudzień 16. Tymczasowy traktat z Whitehall pomię
dzy Francją a Anglią dotyczący Ameryki. 2. Mem. De 
l'Am. 89.

1687. Nota gubernatora Coxe’a dotycząca linii podziału skie
rowana do rady właścicieli West Jersey. Sm. App. No. 4.

1687. Reprezentacja rady właścicieli West Jersey do gubernatora 
Burneta. Smith. App. No. 5.

1687. Zastrzeżenia i petycja mieszkańców East New Jersey do 
króla. Sm. App. No. 8.

Memoriał właścicieli East New Jersey do lordów handlu. Sm. 
App. No. 9.

1688, wrzesień 5. Porozumienie w sprawie linii podziału po
między East a West New Jersey. Sm. N. J. 196.

1691. Przekazanie praw do rządu i terytoriów West Jersey przez 
Dra Coxe’a na rzecz towarzystwa West Jersey.

1691, październik 7. Karta nadana przez króla Wilhelma i kró
lową Marię mieszkańcom prowincji Massachusetts Bay 
w Nowej Anglii. 2. Mem. De l’Am. 593.

1696, listopad 7. Struktura rządu prowincji Pensylwanii i te
rytoriów do niej należących, określona przez gubernatora 
Markhama. listopad 7.1696.

1697, wrzesień 20. Traktat pokojowy pomiędzy Francją a An
glią, zawarty w Ryswick. 7. Corps Dipl. Part. 2. P. 399. 2. 
Mem. Am. 89.

1699, lipiec 5. Opinie i odpowiedzi lordów handlu na memoriał 
właścicieli East New Jersey. Sm. App. No. 10.

1700, styczeń 15. Memoriał właścicieli East New Jersey do 
lordów handlu. Sm. App. No. 11.

Petycja właścicieli East i West New Jersey do lordów sędziów 
Anglii. Sm. App. No. 12.

1700, W. 3. Potwierdzenie przez Koronę granic pomiędzy ko
loniami Nowy Jork i Connecticut.

1701, sierpień 12. Memoriał właścicieli East i West Newjersey 
do króla. Sm. App. No. 14.
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1701, październik 2. Reprezentacja lordów handlu do lordów 
sędziów. Sm. App. No. 18

1701. Traktat z Indianami.
1701-2, styczeń 6. Raport lordów handlu dla króla Wilhelma 

o szkicu upoważnienia i instrukcji dla gubernatora New 
Jersey. Sm. N.J. 262.

1702, kwiecień 15. Poddanie przez właścicieli E[ast] i W[est] 
N[ew] Jersey ich rzekomych praw rządzenia Jej Królewskiej 
Mości k[rólowej] Annie. Sm. N.J. 211.

1702, kwiecień 17. Akceptacja królowej dla poddania rządu 
East i West New Jersey. Sm. N.J. 219.

1702, listopad 16. Instrukcje dla lorda Cornbury. Sm. N. 
J. 230.

1702, grudzień 5. Uprawnienie przez królową Annę lorda Corn
bury do objęcia funkcji kapitana generała i gubernatora 
Newjersey. Sm. N.J. 220.

1703, czerwiec 27. Uznanie przez radę właścicieli prawdziwej 
granicy tytułów własności przekazanych 10 września i 19 
października 1677 roku (Newjersey). Sm. N.J. 96.

1703, Akt przekazania tytułów własności przez Indian ziem 
powyżej wodospadów Delaware w West Jersey.

Przekazanie przez Indian tytułu własności do ziem u ujścia 
rzeki Rankokus w West Jersey.

1704, czerwiec 18. Proklamacja królowej Anny w celu ustalenia 
i zapewnienia kursu obcych monet w Ameryce. Sm. N.J. 281.

1705, maj 3. Dodatkowe instrukcje dla lorda Cornbury. Sm. 
N.J. 235.

1707, maj 3. Dodatkowe instrukcje dla lorda Cornbury. Sm. 
N.J. 258.

1707, listopad 20. Dodatkowe instrukcje dla lorda Cornbury. 
Sm. N.J. 259.

1707. Odpowiedź rady właścicieli zachodniej części Newjersey 
na pytania przedstawione im przez lorda Cornbury. Sm. 
N.J. 285.

1708-9, luty 28. Instrukcje dla pułkownika Vetcha w jego ne
gocjacjach z gubernatorami Ameryki. Sm. N.J. 364.
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1708-9, luty 28. Instrukcje dla gubernatora New Jersey i Nowego 
Jorku. Sm. N. J. 361.

1710, sierpień. List hrabiego Dartmoutha do gubernatora 
Huntera.

1711, kwiecień 22. Première propositions de la France. 6. Lam
berty. 669. 2. Mem. Am. 341.

1711, październik 8. Réponses de la France aux demandes 
préliminaires de la Grande-Bretagne. 6. Lamb. 681.2. Mem. 
Amer. 344.

1711, wrzesień 27. Październik 8. Demandes préliminaires plus 
particulières de la Grande-Bretagne, avec les réponses. 2. 
Mem. Amer. 346.

1711, wrzesień 27. Październik 8. L’acceptation de la part de 
la Grande-Bretagne. 2. Mem. Am. 356.

1711, grudzień 23. Instrukcje królowej dla biskupa Bristolu 
I hrabiego Strafford, jej pełnomocników, do prowadzenia 
negocjacji pokojowych. 6. Lamb., 744. 2. Mem. Am. 358.

1712, maj 24. Czerwiec 10. Memoriał pana St. Johna do markiza 
de Torcy odnośnie do Północnej Ameryki w sprawie handlu 
i zawieszenia broni. 7. Recueil, de Lamberty. 161. 2. Mem. 
De 1’Amer. 376.

1712, czerwiec 10. Réponse du roi de France au mémoire de 
Londres. 7. Lamb. p. 163. 2. Mem. Am. 380.

1712, sierpień 19. Traité pour une suspension d’armes en
tre Louis XIV, roi de France & Anne, reine de la Grande- 
-Bretagne, fait à Paris. 8. Corps. Diplom. Part. I. p. 308. 2. 
Mem. d’Am. 104.

1712, wrzesień 10. Propozycje Francji dla Anglii, żądania Ang
lii oraz odpowiedzi Francji. 7. Rec. de Lamb. 491. 2. Mem. 
Am. 390.

1713, marzec 31. Kwiecień 11. Traité de paix & d’amitié en
tre Louis XIV, roi de France et Anne, reine de la Grande- 
-Bretagne, fait à Utrecht. 15 Corps Diplomatique de Dumont, 
339. id. Latin. 2. Actes & mémoires de la pais d’Utrecht, 457. 
Id. Lat. Fr. 2. Mem. Am. 113.

1713, marzec 31. Kwiecień 11. Traité de navigation et de com
merce entre Louis XIV, roi de France et Anne, reine de la 



256 ZAPYTANIE XXIII

Grande-Bretagne. Fait à Utrecht. 8. Corps. Dipl. part. I. p. 345. 
2. Mem. de l’Am. 137.

1726, Traktat z Indianami.
1728, styczeń. Petycja przedstawicieli prowincji New Jersey 

o zmianę gubernatora. Sm. N. J. 421.
1732, G. 2. Akt zrzeczenia się własności przez rząd Connecticut 

na rzecz Nowego Jorku.
1732, czerwiec 9-20. 5. Geo. 2. Karta nadana Georgii przez 

Jerzego II. 4. Mem. de 1’Am. 617.
1733, Petycja lorda Fairfaxa o wydanie upoważnienia do wy

znaczenia linii podziału pomiędzy jego dystryktem a pro
wincją Wirginia.

1733, listopad 29. Rozporządzenie królewskie dla komisarzy 
nakazujące ustalenie i wyznaczenie wspomnianej linii po
działu pomiędzy właścicielem, a terytorium królewskim.

1736, sierpień 5. Raport lordów handlu odnośnie do oddzielenia 
rządu prowincji Newjersey od Nowego Jorku. Sm. N. J. 423.

1737, sierpień 10. Ustalenia i raport komisarzy wyznaczonych 
przez Koronę do wytyczenia linii pomiędzy Koroną i [zie
miami] lorda Fairfaxa.

1737, sierpień 11. Ustalenia i raport komisarzy wyznaczonych 
przez lorda Fairfaxa do wytyczenia linii pomiędzy Koroną 
i [jego ziemiami].

1738, grudzień 21. Zlecenie rozpatrzenia pomiarów pomiędzy 
Koroną i lordem Fairfaxem radzie do spraw osad.

1744, czerwiec. Traktat z Indianami Sześciu Narodów w Lan
caster.

1745, kwiecień 6. Raport rady do spraw osad określający głów
ne źródła Rappahanoc i Potomaku oraz upoważnienie do 
rozciągnięcia [tej] linii.

1745, kwiecień 11. Rozporządzenie królewskie potwierdzające 
wspomniany raport rady do spraw osad.

1748, kwiecień 30. Articles préliminaires pour parvenir à la 
paix, signés à Aix-la-Chapelle entres les ministres de France, 
de la Grande-Bretagne, & des Province-Unies des Pays-Bas. 
2. Mem. de l’Am. 159.
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1748, maj 21. Déclarations des ministres de France, de la Grande-
-Bretagne, & des Provinces-Unies de Pays Bas pour recti
fier les articles I. & II. des préliminaires. 2. Mem. Am. 165. 

1748, październik 7-18.22. G. 2. Generalny i ostateczny traktat 
pokojowy zawarty w Aix-la-Chapelle. Lond. Mag. 1748.503. 
French. 2. Mem. Am. 169.

1754, Traktat z Indianami.
1758, sierpień 7. Konferencja gubernatora Bernarda i narodów 

indiańskich w Burlington. Sm. N. J. 449.
1758, październik 8. Konferencja gubernatora Denny’ego, gu

bernatora Bernarda i innych oraz narodów indiańskich 
w Easton. Sm. N. J. 455.

1759, lipiec 25.33. G. 2. Kapitulacja Niagary.
175- Proklamacja królewska obiecująca ziemię dla żołnierzy. 
1763, luty 10. 3. G. 3. Ostateczny traktat zawarty w Paryżu.

Lond. Mag. 1763.149.
1763, październik 7. G. 3. Proklamacja w celu regulowania cesji 

poczynionych w ostatnim traktacie pokojowym. Guth[rie], 
Geogr. Gram. 623.

1763, Proklamacja królewska przeciwko osadnictwu na zachód 
od Appalachów.

1768, listopad 3. Akt zrzeczenia się tytułu własności przez sześć 
narodów indiańskich na rzecz Williama Trenta i innych 
dotyczący ziem pomiędzy Ohio a Monongahelą. Nadzieja 
na tytuł do Indiany. Phil. Steiner and Cist. 1776.

1768, listopad 5. Akt zrzeczenia się tytułu własności przez 
sześć narodów indiańskich na rzecz Korony dotyczący 
określonych ziem i wyznaczenie granicy. M. S.
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215 Zarówno w przypadku projektu konstytucji, jak i Ustawy w celu 
ustanowienia wolności religijnej zachowana została oryginalna składnia, 
charakterystyczna dla osiemnastowiecznych aktów prawnych. Odstęp
stwa w tym zakresie są niewielkie, wszystkie podyktowane były względami 
stylistycznymi.

Latem 1783 roku oczekiwano, że Zgromadzenie Wirginii 
zwoła konwencję w celu ustanowienia konstytucji. Poniższy 
projekt Fundamentalnej Konstytucji dla Rzeczypospolitej Wir
ginii został wówczas przygotowany z zamiarem przedstawienia 
go takiej Konwencji, jeśliby miała ona miejsce.

Do obywateli Rzeczypospolitej Wirginii i wszystkich pozo
stałych, których może to dotyczyć, delegaci owej Rzeczypo
spolitej zebrani na konwencji ślą pozdrowienia.

Wiadomo wam, jak i światu, że rząd Wielkiej Brytanii, z któ
rą amerykańskie państwa pozostawały do niedawna złączone, 
objął nad nimi władzę nieuprawnioną i opresyjną; że podjął 
on próbę wyegzekwowania tej władzy siłą, i że państwa New 
Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Nowy 
Jork, Newjersey, Pensylwania, Delaware, Maryland, Wirginia, 
Karolina Północna, Karolina Południowa i Georgia, uznając 
opór z jego całym pasmem nieszczęść za mniejsze zło aniżeli 
żałosne poddaństwo, zdecydowały odwołać się do siły. Wolą 
Suwerennego Rządcy ludzkich losów było przyzwolić na to, 
by [wydarzenia] przybrały korzystny obrót dla praw tych 
państw; zezwolić im odrzucić na zawsze poleganie na rządzie, 
który okazał się tak bardzo podatnym do nadużycia pokłada
nego w nim zaufania; oraz otrzymać od tego rządu uroczyste 
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i wyraźne uznanie, że są one wolnymi, suwerennymi i niepodle
głymi państwami. W trakcie tej wojny, przez którą musieliśmy 
ustanowić nasze prawa, legislatura Rzeczypospolitej Wirginii 
uznała za konieczne dokonać tymczasowej organizacji rządu 
w celu zapobieżenia anarchii i skierowania naszych wysiłków 
na dwa ważne cele: wojnę przeciwko naszym najeźdźcom oraz 
pokój i szczęście pomiędzy nami. Lecz ponieważ [ta organizacja 
rządu], jak i wszystkie inne akty ustawodawcze [legislatury], 
mogła zostać zmieniona przez kolejne legislatury, posiadające 
taką samą władzę, uznano, że powinna ona zostać uzupełniona 
o takie poprawki zasugerowane przez czas i doświadczenie. 
Te poprawki powinny być utrwalonei władzą wyższą aniżeli 
władzą zwykłej legislatury. Tak więc Zgromadzenie Ogólne tego 
państwa poleciło jego dobrym obywatelom, aby wybrali oni 
delegatów na ogólną konwencję, władną do opracowania dla 
nich konstytucji (constitution of government) i do ogłoszenia 
tych podstawowych zasad, którym wszystkie nasze prawa, 
obecne i przyszłe, winny być podporządkowane. Zgromadzenie 
Ogólne, wypełniając to polecenie, uznało za właściwe wybrać 
nas i wyposażyć nas we właściwą do tego władzę.

Zatem my, delegaci wybrani przez tych dobrych obywateli 
tego państwa w celu uprzednio wspomnianym, a teraz zebrani 
na ogólnej konwencji, korzystając z władzy nam przyznanej, 
ustanawiamy tę konstytucję i podstawowe zasady rządu dla 
tego państwa Wirginia.

Państwo to winno być zawsze rządzone jako rzeczpospolita. 
Władza rządu winna być podzielona pomiędzy trzy odrębne 

działy, każdy z nich powierzony oddzielnej grupie urzędników, 
to znaczy ustawodawczy jednej, sądowniczy innej i wykonaw
czy jeszcze innej. Żadna osoba lub grupa osób, należąca do 
jednego z tych działów, nie może wykonywać władzy należącej 
do żadnego z pozostałych z wyjątkiem wyraźnie dozwolonych 
przypadków.
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I. LEGISLATURA
Legislatura będzie składać się z dwóch części, jedna nazywać 

się będzie Izbą Delegatów, druga Senatem, a obie wspólnie będą 
określane mianem Zgromadzenia Ogólnego. Zgoda ich obu, 
wyrażona w trzech odrębnych czytaniach, będzie konieczna 
dla uchwalenia prawa.

WYBORY
Delegaci do Zgromadzenia Ogólnego będą wybierani w ostat

ni poniedziałek listopada każdego roku. Ale jeżeli wybory nie 
będą mogły być dokonane w tym dniu, mogą być odraczane 
na kolejne dni, aż będą mogły być dokonane.

DELEGACI
Liczba delegatów, jaką będzie mogło wysłać każde hrabstwo, 

będzie proporcjonalna do liczby uprawnionych wyborców, 
a ogólna liczba delegatów będzie w ten sposób proporcjonalna 
do ogólnej liczby uprawnionych wyborców, ażeby nie było ich 
więcej aniżeli 300 i mniej aniżeli 100. Kiedykolwiek doszłoby do 
powstania nadmiaru lub niedoboru [delegatów], Izba Delega
tów, zarówno przy niewystarczającej jak i nadmiernej liczbie 
delegatów, będzie bez względu na to kontynuować kadencję 
aż dojej zakończenia, ale będzie ona musiała w trakcie kaden
cji dostosować proporcje tak, aby ustalić liczbę [delegatów] 
w najbliższych wyborach we wspomnianych uprzednio gra
nicach. Jeśli liczba uprawnionych wyborców w jakimkolwiek 
hrabstwie spadnie poniżej tej pozwalającej mu na wysłaniejed- 
nego delegata, zostanie ono połączone z sąsiednim hrabstwem.

SENAT
Na potrzeby wyboru senatorów poszczególne hrabstwa 

będą, od czasu do czasu, łączone przez Senat w tak wiele okrę
gów, jak uzna on za stosowne. Każde hrabstwo w czasie wyboru 
swych delegatów będzie wybierać [również] senatorskich elek
torów - według takich samych wymogów, w liczbie czterech 
na każdego delegata, jakiego to hrabstwo jest uprawnione 
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wysłać, którzy to [elektorzy] będą zbierać się, według zasad 
określonych przez legislaturę, z senatorskimi elektorami z in
nych hrabstw z ich okręgu, a następnie wybierać w głosowaniu 
tajnym jednego senatora na każdych sześciu delegatów, do 
których wyboru uprawniony jest okręg. Okręgi senatorskie 
zostaną podzielone na dwie klasy, mandaty członków [Senatu] 
wybranych w jednej z nich utracą ważność w pierwszych kolej
nych wyborach powszechnych, a tych drugich w następnych, 
i w ten sposób dalej naprzemiennie.

WYBORCY
Wszyscy wolni obywatele płci męskiej, pełnoletni i zdrowi 

na umyśle, którzy przezjeden rok przed wyborami zamieszki
wali w hrabstwie lub przez ten sam okres posiadali tam nieru
chomość o wartości214 lub w tym samym okresie byli

2H Wartość nieruchomości nie została określona w projekcie.

członkami milicji i żadni inni będą mieli prawo głosować na 
delegatów tego hrabstwa i na senatorskich elektorów z okręgu. 
Będą oni oddawać głosy osobiście i vivâ voce.

ZGROMADZENIE OGÓLNE
Zgromadzenie Ogólne będzie zbierać się w miejscu, w któ

rym obrady zostały ostatni raz odroczone, czterdziestego 
drugiego dnia po dniu wyboru delegatów, a następnie w ja
kimkolwiek innym czasie lub miejscu, w którym odroczone 
zostaną obrady, aż do utraty ważności mandatów, co będzie 
następować w dniu poprzedzającym dzień wyznaczony na 
zebranie się nowego Zgromadzenia Ogólnego. Lecz jeśli kie- 
dykolwiekjego obrady zostaną odroczone na dłużej niżjeden 
rok, będzie przyjęte, że zostały one odroczone dokładnie na 
jeden rok. Żadna z izb bez zgody drugiej nie będzie odraczać 
obrad na dłużej niż tydzień ani przenosić ich do innego miejsca 
aniżeli to, w którym obraduje. Gubernator będzie miał również 
prawo, za radą Rady Stanu, zwołać je w jakimkolwiek czasie 
w to samo miejsce lub w inne, jeśli tamto od czasu ostatnie
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go odroczenia obrad stanie się niebezpieczne ze względu na 
działania wroga lub zarazę.

QUORUM
Większość każdej z izb będzie tworzyć quorum i będzie 

wymagana dla wykonywania funkcji, ale jakakolwiek mniejsza 
liczba, uznana od czasu do czasu za wskazaną przez stosowne 
izby, będzie wystarczająca do wzywania i karania nieobecnych 
członków i do odraczania obrad na jakikolwiek czas nieprze- 
kraczający jednego tygodnia.

PRZYWILEJE
W trakcie ich obecności w Zgromadzeniu Ogólnym oraz 

przed i po, tak długo, jak będzie to konieczne do podróżowania 
na miejsce i z powrotem, członkowie będą chronieni przed 
jakimkolwiek zatrzymaniem lub zniewagą i nie będą mieć ja
kichkolwiek innych przywilejów. Będą oni otrzymywać przez 
ten sam czas dzienne wynagrodzenie w złocie lub srebrze, 
równe wartości 2 buszli pszenicy. Wartość ta będzie wynosić 
1 dolar za buszel do roku 1790, w którym [to roku, podobnie jak] 
w każdym [kolejnym] dziesiątym roku później, Zgromadzenie 
Ogólne na pierwszej sesji w roku będzie zwoływać specjalną 
ławę, złożoną z najbardziej poważanych kupców i rolników 
w celu stwierdzenia, jaka była średnia wartość pszenicy w ciągu 
ostatnich dziesięciu lat; która to średnia wartość będzie miarą 
wynagrodzenia na następnych dziesięć lat.

WYŁĄCZENIA
Członkami tego Zgromadzenia Ogólnego nie mogą być: 

skarbnik, prokurator generalny, mierniczy, duchowni, ofi
cerowie regularnej armii tego państwa lub Stanów Zjedno
czonych, osoby pobierające pensję lub wynagrodzenie od ja
kiejkolwiek potęgi obcej naszej konfederacji, ci, którzy nie są 
mieszkańcami hrabstw, z których zostali wybrani delegatami 
lub okręgów, z których zostali wybrani senatorami, ci, którzy 
nie są uprawnionymi wyborcami, osoby, które dopuściły się 
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zdrady, przestępstwa lub innej zbrodni, która narażałaby ich 
na haniebną karę lub które zostały skazane za przekupstwo, 
lub korupcję w związku z wyborem do zgromadzenia. Wszyscy 
inni, nie wykluczeni w innym miejscu, którzy mogą wybierać, 
będą też zdolni do bycia wybranym.

Jakikolwiek członek wspomnianego zgromadzenia, przyj
mując jakikolwiek urząd tego państwa lub Stanów Zjedno
czonych, lub któregokolwiek z nich wiążący się z docho
dem, zwolni swój mandat, ale będzie mógł być ponownie 
wybrany.

WAKATY
Wakaty spowodowane tego rodzaju okolicznościami, śmier

cią lub wynikające z jakiejkolwiek innej przyczyny, będą uzu
pełniane przez wyborców na zarządzenie marszałka odpo
wiedniej izby.

OGRANICZENIA WŁADZY
Zgromadzenie Ogólne nie będzie miało prawa: naruszać 

konstytucji; ograniczać praw obywatelskich kogokolwiek ze 
względu najego przekonania religijne; uniemożliwiać mu wy
znawania i wspierania tej wiary lub przymuszać go do datków 
innych aniżeli te przezeń określone na rzecz tej lub jakiejkol
wiek innej; wyznaczać kary śmierci za jakąkolwiek zbrodnię 
inną aniżeli zdrada lub morderstwo, lub przestępstwo wojenne; 
ułaskawiać lub uprawniać do ułaskawiania osób prawomocnie 
skazanych za zdradę lub przestępstwo, ale zamiast tego może 
zarządzić jeden lub dwa nowe procesy, lecz nie więcej; uchwa
lać praw wprowadzających kary za czyny popełnione przed 
ich obowiązywaniem; skazywać za zdradę lub przestępstwo 
w drodze ustawy; dopuszczać stosowanie tortur w jakich
kolwiek przypadkach; ani dopuszczać sprowadzaniajakichkol- 
wiek nowych niewolników do tego państwa, ani pozwalać na 
istnienie niewolnictwa poza pokoleniem, które będzie przy 
życiu 31 grudnia 1800 roku, wszystkie osoby urodzone po tym 
dniu są niniejszym ogłaszane wolnymi.
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Zgromadzenie Ogólne będzie mogło zadecydować o odłą
czeniu od tego państwa całości bądź części jego terytorium na 
zachód od Ohio lub do południka ujścia Great Kanhaway i sce
dować na rzecz Kongresu 100 mil kwadratowych terytorium 
w jakiejkolwiek innej części tego państwa, która pozostanie 
poza jurysdykcją i rządem tego państwa tak długo, jak [długo] 
Kongres będzie odbywał tam swoje sesje lub na jakimkolwiek 
terytorium do niego przylegającym, które może zostać scedo
wane na nie przez którekolwiek inne państwo.

Będzie ono miało prawo wyznaczać marszałków odpowied
nich izb, skarbnika, rewidentów, prokuratora generalnego, 
mierniczego, wszystkich oficerów w wojsku, ich własnych 
sekretarzy i porządkowych, i żadnych innych urzędników, 
chyba że w innych częściach tej konstytucji prawo takie jest 
mu wyraźnie przyznane.

EGZEKUTYWA. GUBERNATOR
Władza wykonawcza będzie sprawowana przez guberna

tora, który będzie wybierany we wspólnym głosowaniu obu 
izb zgromadzenia i po wyborze będzie piastował urząd przez 
pięć lat bez możliwości ponownego wyboru. W trakcie kaden
cji nie będzie on mógł piastować żadnego innego urzędu lub 
stanowiska wiążącego się z wynagrodzeniem w tym państwie 
ani też w jakimkolwiek innym czy w innej władzy [sądowniczej 
lub prawodawczej]. Pod pojęciem władzy wykonawczej nie 
rozumiemy tych uprawnień wykonywanych uprzednio przez 
Koronę jako jej prerogatywa, nie mogą być też one wyznaczni
kiem tego, co może być uważane za uprawnioną władzę guber
natora. Powierzamy mu jedynie taką władzę, jaka jest konieczna 
dla wykonywania praw (i administrowania rządem) i która 
nie jest w swej naturze ani ustawodawcza, ani sądownicza. 
Stosowanie tego zamysłu musi być pozostawione rozumowi. 
Jednakowoż wyraźnie odmawiamy mu prerogatyw w zakresie 
ustanawiania sądów, urzędów, okręgów miejskich [boroughs], 
korporacji, targów, rynków, portów, latarni morskich, znaków 
nawigacyjnych, nakładania embarga, ustanawiania preceden-
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sów, zatrzymywania na terytorium państwa lub sprowadzania 
do niego jakiegokolwiek z jego obywateli, dokonywania na- 
turalizacji, wyjąwszy przypadki upoważnienia dawanego mu 
od czasu do czasu przez legislaturę do wykonywania takiego 
władztwa. Prawo wypowiadania wojny i zawierania pokoju, za
wierania sojuszy, wystawiania listów kaperskich, powoływania 
armii, budowania okrętów wojennych, fortów lub umocnień, 
bicia pieniądza i określania jego wartości, regulowania miar 
i wag pozostawiamy wykonywaniu przez konfederację, lecz we 
wszystkich przypadkach ich dotyczących, które są wyłączone 
spod wspomnianej konfederacji, będą one wykonywane przez 
gubernatora, zgodnie z takimi regulacjami prawnymi, jakie 
legislatura uzna za wskazane ustanowić.

Wojsko, zarówno regularne, jak i milicja będą poddane 
jego kierownictwu, ale pozostawi on wykonywanie rozkazów 
generałom wyznaczonym przez legislaturę.

Jego pobory będą określane przez legislaturę na sesji zgro
madzenia, na której będzie on powoływany, zanim owo po
wołanie nastąpi, a jeśli nie zostaną one wówczas określone, 
będą takie same, do jakich uprawniony był jego bezpośredni 
poprzednik. Jakkolwiek by było, może on ich żądać co kwartał 
z jakichkolwiek środków pozostających w skarbie i legislatura 
nie będzie władna przyznać mu mniej lub więcej ani w trakcie 
pozostawania przezeń na urzędzie, ani po tym, jak z niego 
odejdzie. Ziemie, domy i inne rzeczy właściwe do użytku przez 
gubernatora będą pozostawać w jego dyspozycji w trakcie 
pełnienia urzędu.

II. RADA STANU
Rada Stanu będzie wybierana we wspólnym głosowaniu 

przez obie izby zgromadzenia, [jej członkowie] będą pełnić 
funkcję przez siedem lat, bez możliwości ponownego wyboru, 
a w czasie pozostawania we wspomnianej radzie nie będą mogli 
piastować żadnego innego urzędu lub stanowiska więżącego 
się z wynagrodzeniem w tym państwie ani też w jakimkolwiek 
innym, ani nie będą częścią innej władzy [sądowniczej lub usta-
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wodawczej]. Ich obowiązkiem będzie doradzać gubernatorowi, 
jeśli zostaną do tego przezeń wezwani, a ich rada w jakiejkol
wiek sprawie pozostanie dojego uznania. Poza tym będą mieli 
oni prawo i obowiązek spotykać się z własnej woli i służyć 
radą, chociaż nie wymaganą przez gubernatora, w sprawach, 
w których uznają, że dobro publiczne tego wymaga. Ich obrady 
i udzielane rady będą zapisywane w prowadzonych w tym celu 
księgach i będą podpisywane przez obecnych w ich trakcie 
członków odpowiednio do zajętego przez nich stanowiska. 
Księgi te będą przedkładane każdej z izb zgromadzenia najej 
żądanie. Wspomniana rada będzie na razie składać się z ośmiu 
członków, ale ich liczba będzie mogła zostać powiększona bądź 
pomniejszona przez legislaturę kiedykolwiek uzna to ona za 
konieczne, pod warunkiem, że tego rodzaju redukcja [liczby 
członków] zostanie dokonana wyłącznie w przypadku wystą
pienia wakatu w związku ze śmiercią, rezygnacją, niezdolnoś
cią do zajmowanego stanowiska lub zwykłym usunięciem ze 
stanowiska. Większość obsadzonych miejsc, i nie mniej, będzie 
stanowić quorum. [Członkowie Rady Stanu] będą uprawnieni 
do [poborów w wysokości]215 każdy rocznie, płat

215 Wysokość poborów nie została określona w projekcie.

nych co kwartał ze środków znajdujących się w skarbie. Jedna
kowoż ich pobory mogą być powiększane bądź pomniejszane 
od czasu do czasu wedle uznania legislatury, z zastrzeżeniem, 
że tego rodzaju powiększenie bądź pomniejszenie nie może 
w żaden sposób ani wówczas, ani w przyszłości dotyczyć ak
tualnie pełniących funkcję. Na koniec każdego kwartału ich 
pobory będą dzielone na równe części poprzez podzielenie 
ich przez liczbę dni, w których w tym kwartale odbyły się 
posiedzenia rady czy to zwołane przez gubernatora, czy z jej 
własnej inicjatywy, ijedna z tych części nie będzie wypłacana 
każdemu członkowi za każdy z tych dni, podczas których bez 
zgody rady nie uczestniczył [w posiedzeniu] lub opuścił [je] 
bezjej zezwolenia. Jeśli w trakcie kwartału nie będzie żadnego 
posiedzenia, nie będzie żadnych redukcji [poborów].
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PRZEWODNICZĄCY
Członkowie rady będą rokrocznie wybierać przewodni

czącego, który będzie przewodniczył radzie pod nieobecność 
gubernatora i który w razie gdyby jego urząd został opróżnio
ny wskutek śmierci lub innej przyczyny, będzie wykonywał 
wszystkie jego funkcje do czasu powołania nowego. Będzie 
to czynić również wówczas, gdy gubernator stwierdzi swą 
niezdolność do pełnienia swego urzędu.

III. SĄDOWNICTWO
Władza sądownicza będzie sprawowana przez sądy 

hrabstw oraz takie niższe sądy, jakie legislatura uzna za właści
we do utrzymania bądź ustanowienia, przez trzy wyższe sądy, 
to jest Sąd Admiralicji, Sąd Ogólny Prawa Powszechnego oraz 
Wysoki Sąd Cywilny oraz przez jeden sąd najwyższy o nazwie 
Sąd Apelacyjny.

Sędziów Wysokiego Sądu Cywilnego, Sądu Ogólnego i Sądu 
Admiralicji będzie czterech w każdym, powoływanych we 
wspólnym głosowaniu przez obie izby zgromadzenia i będą 
zajmować stanowiska pod warunkiem nienagannego sprawowa
nia się. Pozostając sędziami, nie będą mogli piastować żadnego 
innego urzędu lub stanowiska wiążącego się z wynagrodze
niem w tym państwie ani też w jakimkolwiek innym, ani nie 
będą mogli pełnić żadnej funkcji związanej z innymi władzami 
[wykonawczą i prawodawczą], z wyjątkiem funkcji delegata 
na Kongres, bez otrzymywania dodatkowego wynagrodzenia.

Sędziowie ci, zebrani razem, będą tworzyć Sąd Apelacyjny, 
który zajmować się będzie przyjmowaniem i rozstrzyganiem 
apelacji od trzech wyższych sądów, i nie będzie przyjmować 
żadnych spraw pierwotnych z wyjątkiem przypadków wyraźnie 
poniżej dopuszczonych.

Większość członków każdego z tych sądów, i nie mniej, 
będzie tworzyć quorum. Ale w Sądzie Apelacyjnym do prowa
dzenia spraw będzie koniecznych dziewięciu członków. Jedna- 
kowożjakakolwiek mniejsza liczba może zostać upoważniona 
przez legislaturę do odraczania posiedzeń odpowiednich sądów.
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[Sędziowie] będą uprawnieni do [poborów 
w wysokości]216 każdorocznie, wypłacanych kwartal

216 Wysokość poborów nie została określona w projekcie.

nie ze środków znajdujących się w skarbie. Jednakowoż ich 
pobory mogą być powiększane bądź pomniejszane od czasu 
do czasu wedle uznania legislatury z zastrzeżeniem, że tego 
rodzaju powiększenie bądź pomniejszenie nie może w żaden 
sposób ani wówczas, ani w przyszłości dotyczyć aktualnie 
pełniących funkcję. Na koniec każdego kwartału ich pobory 
będą dzielone na równe części poprzez podzielenie ich przez 
liczbę dni, w których w tym kwartale odbyły się bądź powinny 
były się odbyć posiedzenia ich odpowiednich sądów, i jedna 
z tych części nie będzie wypłacana każdemu członkowi za każdy 
z tych dni, podczas których bez zgody jego sądu nie uczestni
czył [w posiedzeniu] lub opuścił [je] bezjego zezwolenia. Jeśli 
w trakcie kwartału nie będzie żadnego posiedzenia sądu, nie 
będzie żadnych redukcji [poborów].

Poza tym będzie również Sąd Impeachmentu składający się 
z trzech członków Rady Stanu, po jednym z sądów Cywilnego, 
Prawa Powszechnego i Admiralicji, dwóch członków izby Dele
gatów i jednego Senatu wybranych przez odpowiednie organy. 
Przed tym sądem każdy z członków trzech gałęzi rządu, to zna
czy gubernator, wszyscy członkowie rady, dwóch izb legislatury 
oraz wyższych sądów, mogą być postawieni w stan oskarżenia 
przez gubernatora, radę lub którąkolwiek ze wspomnianych 
izb lub sądów i przez żadną inną [instytucję] za taki występek 
w związku ze sprawowaniem funkcji, jaki byłby wystarcza
jący do usunięcia go z tej funkcji, i jedynym wyrokiem, jaki 
będzie uprawniony do wydania, będzie pozbawienie urzędu 
i stwierdzenie niezdolności do jego zajmowania w przyszłości. 
Zebranie sądu wymagać będzie [obecności] siedmiu członków, 
a dwie trzecie obecnych będzie musiało zgodnie wydać wyrok. 
Przewinienia rozpoznawane przed tym sądem nie będą mogły 
być rozpoznawane przez żaden inny i [sąd ten] będzie sądzić 
zarówno co do faktów, jak i prawa.
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Sędziowie niższych sądów już ustanowionych lub ustano
wionych później będą powoływani przez gubernatora za radą 
Rady Stanu i będą pełnić funkcję pod warunkiem dobrego 
sprawowania się bądź tak długo, jak istnieć będzie ich sąd. Za 
naruszenie zasad dobrego sprawowania się będą oni sądzeni 
zgodnie z miejscowym prawem przed Sądem Apelacyjnym, 
który będzie orzekać co do faktów i co do prawa. Jedynym 
wyrokiem, jaki będzie uprawniony do wydania, będzie pozba
wienie urzędu i stwierdzenie niezdolności do jego zajmowania 
w przyszłości, a dwie trzecie obecnych będzie musiało zgodnie 
wydać wyrok.

Wszystkie sądy będą powoływać swych sekretarzy, którzy 
będą pełnić funkcję pod warunkiem dobrego sprawowania się 
bądź tak długo, jak istnieć będzie ich sąd. Będą one również 
powoływać wszystkich innych urzędników pozostających 
w służbie wedle ich uznania. Sekretarze powołani przez naj
wyższy i wyższe sądy będą podlegać odwołaniu przez odpo
wiednie sądy. Ci powołani przez pozostałe sądy będą wcześniej 
sprawdzani w celu poświadczenia ich kwalifikacji przez dwóch 
członków sądu ogólnego i będą podlegać odwołaniu za naru
szenie zasad dobrego sprawowania się wyłącznie przez Sąd 
Apelacyjny, który powinien orzekać zarówno co do faktów, jak 
i co do prawa. Dwie trzecie obecnych będzie musiało zgodnie 
wydać wyrok.

Sędziowie niższych sądów mogą być członkami legislatury.
Orzeczenie żadnego niższego sądu nie będzie ostateczne 

w jakiejkolwiek sprawie cywilnej o wartości większej aniżeli 50 
buszli pszenicy, zgodnie z ostatnim ustaleniem Zgromadzenia 
Ogólnego [poczynionym] na potrzebę ustalenia [wysokości] 
wynagrodzenia członków Zgromadzenia Ogólnego, ani też 
w żadnej sprawie dotyczącej zdrady, przestępstwa lub innej 
zbrodni narażającej stronę na hańbiącą karę.

We wszystkich sprawach zawisłych przed jakimkolwiek 
sądem, innych niż impeachmentu, apelacyjnego i sądów woj
skowych, o faktach orzekać będzie ława przysięgłych, a we 
wszystkich sądach świadkowie będą składać zeznania viva 
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voce na jawnym posiedzeniu sądu zawsze wówczas, kiedy 
ich obecność może zostać zapewniona, a wszystkie strony 
będą miały prawo do reprezentacji prawnej i dopuszczenia 
ich świadków.

Grzywny, konfiskaty i kara więzienia nieokreślone przez 
prawo, inne aniżeli za obrazę sądu, będą ustalane przez ławę 
przysięgłych sądzącą przewinienie.

IV. RADA REWIZYJNA
Gubernator, dwóch radców stanu oraz sędzia z każdego 

z wyższych sądów Cywilnego, Prawa Powszechnego i Admi
ralicji będą tworzyć Radę w celu przeglądu wszystkich ustaw 
uchwalanych przez obie izby zgromadzenia, której to radzie 
gubernator, jeśli obecny, będzie przewodniczyć. Każda ustawa, 
zanim stanie się prawem, będzie przedkładana tej radzie, która 
będzie mieć prawo doradzać jej odrzucenie, zwracając ustawę 
wraz ze swą radą oraz pisemnymi uwagami do izby, która uch- 
waliłają w pierwszej kolejności. Ta powinna [wtedy] przystąpić 
do ponownego rozpatrzenia wspomnianej ustawy. Lecz jeżeli po 
tego rodzaju ponownym rozpatrzeniu dwie trzecie izby będzie 
zdania, że ustawa powinna zostać uchwalona, powinna ją ona 
uchwalić oraz przesłać do drugiej izby wraz z [treścią] rady 
wspomnianej Rady Rewizyjnej ijej uwagami na piśmie. Jeżeli 
dwie trzecie [drugiej izby] również będzie zdania, że powinna 
ona zostać uchwalona, stanie się ona prawem. W przeciwnym 
zaś razie ustawa nie zostanie uchwalona.

Jeżeli jakakolwiek ustawa przedłożona wspomnianej radzie 
nie zostanie w ciągu tygodnia (wyłączywszy dzień jej przed
łożenia) zwrócona przez nią wraz z uwagami i uzasadnieniem 
odrzucenia do izby, która uchwaliłają w pierwszej kolejności, 
lub do sekretarza tej izby w razie odroczenia jej obrad, po 
upływie tygodnia będzie ona prawem, począwszy od końca 
tego tygodnia, i powinna wówczas zostać zwrócona na żądanie 
sekretarza Izby Delegatów, aby zostać złożoną w jej archiwum.

Ustawy, które ona [izba Delegatów] zatwierdzi, będą pra
wem od czasu wyrażenia dla nich aprobaty i powinny wówczas 
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zostać zwrócone sekretarzowi Izby Delegatów w celu złożenia 
ich w jej archiwum.

Ustawa odrzucona za radą Rady Rewizyjnej może zostać 
ponownie zaproponowana w tej samej sesji zgromadzenia 
z takimi poprawkami, które dostosująją do tej rady.

Członkowie wspomnianej Rady Rewizyjnej będą powoływani 
od czasu do czasu przez radę lub sąd, z którego pochodzą. Do 
wykonywania funkcji wymagany będzie udział dwóch członków 
[reprezentujących] egzekutywę oraz dwóch członków [repre
zentujących] sądownictwo. Aby zapobiec fatalnej absencji, Rada 
[Stanu] i sądy mogą w każdym czasie wyznaczyć wszystkich 
lub tak wielu, jak zechcą [ze] swoich członków w określonym 
przez nich porządku, do przejmowania obowiązków członków 
[Rady Rewizyjnej] w razie ich absencji. Będą oni dodatkowo 
wynagradzani za służbę w radzie sumą takiej samej wysokości, 
jaką otrzymują członkowie zgromadzenia.

KONFEDERACJA
Konfederacja zostaje uczyniona częścią tej konstytucji, 

podlegając takim przyszłym zmianom, jakie zostaną uzgod
nione przez legislaturę tego państwa i przez wszystkie inne 
skonfederowane państwa.

DELEGACI NA KONGRES
Delegatów na Kongres powinno być pięciu, z których trzech, 

i nie mniej, może tworzyć delegację. Będą oni wyznaczani we 
wspólnym głosowaniu obu izb zgromadzenia na jakąkolwiek 
kadencję nieprzekraczającą jednego roku, z możliwością ich 
odwołania w trakcie kadencji w drodze wspólnego głosowania 
obu wspomnianych izb. Mogą oni być równocześnie członkami 
legislatywy bądź sądownictwa, ale nie egzekutywy.
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HAB.[EAS] CORP[US]
Przywilejem wydania nakazu Habeas Corpus zostanie objęta 

przez legislaturę każda osoba w granicach tego państwa, bez 
konieczności wpłacania kaucji, i [jego wydanie] zostanie tak 
ułatwione, że żadna osoba nie będzie mogła być przetrzymy
wana w areszcie dłużej niż dziesięć dni po tym, jak zażądała 
[wydania] tego nakazu i spotkała się z odmową wyznaczonego 
przez prawo sędziego lub, jeżeli żaden nie zostanie wyznaczony, 
jakiegokolwiek sędziego wyższego sądu, ani dłużej niż dziesięć 
dni po dostarczeniu takiego nakazu osobie ją przetrzymującej, 
jeżeli nie zostało wydane żadne polecenie, po odpowiednim 
sprawdzeniu, mające na celu odesłanie jej do więzienia lub 
zwolnienie.

WOJSKO

DRUK
Prasy drukarskie nie będą poddane żadnym innym ogra

niczeniom aniżeli prawna odpowiedzialność za drukowanie 
i publikowanie fałszywych faktów.

KONWENCJA
Którekolwiek dwie spośród trzech gałęzi rządu, zgadzając 

się, każda głosami dwóch trzecich ogólnej liczby ich rze
czywistych członków, że konieczne jest zwołanie konwencji 
w celu zmiany konstytucji lub skorygowania jej naruszeń, 
będą upoważnione do wydania rozporządzeń do każdego 
hrabstwa o wyborze tylu delegatów, ilu są uprawnione do wy
syłania do Zgromadzenia Ogólnego. Rozporządzenia powinny 
być wydane zgodnie z odpowiednimi przepisami. Wybory 
powinny się odbyć zgodnie z prawami dotyczącymi wyboru 
delegatów do zgromadzenia, mutatis mutandis, i owi delegaci 
powinni zebrać się w zwykłym miejscu obrad zgromadzenia 
trzy miesiące od daty [wydania] rozporządzeń, mając władzę 
równą tej obecnej konwencji. Wspomniane rozporządzenia 
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powinny być podpisane przez wszystkich członków to akcep
tujących.

W celu ustanowienia tego rządu wprowadza się 
następujące postanowienia specjalne i tymczasowe.

Ze względu na to, że konwencja ta została upoważniona 
jedynie do wprowadzenia poprawek do praw, które określają 
formę rządu, nie można uznać, że nastąpiło całkowite unie
ważnienie całego systemu prawa, lecz że wszystkie prawa 
obowiązujące w czasie zebrania się tej konwencji i które są 
zgodne z tą konstytucją pozostają w mocy, podlegając zmianie 
przez zwykłą legislaturę.

Obecne Zgromadzenie Ogólne pozostanie do czterdziestego 
drugiego dnia po ostatnim poniedziałku listopada obecnego 
roku. W tenże ostatni poniedziałek listopada obecnego roku 
poszczególne hrabstwa za pośrednictwem wyborców uprawnio
nych do tego przez tę konstytucję wybiorą delegatów, których 
liczba powinna na razie wynosić jeden na każde217 
milicji tego hrabstwa, zgodnie z ostatnimi raportami znajdują
cymi się w posiadaniu gubernatora, i wybiorą również senator
skich elektorów w takiej samej proporcji, którzy to senatorscy 
elektorzy spotkają się czternastego dnia po dniu ich wyboru 
w budynku sądu tego hrabstwa z ich okręgu, które znajdzie 
się na pierwszym miejscu po ich alfabetycznym uporządkowa
niu, i wybiorą senatorów według proporcji określonych w tej 
konstytucji. Przeprowadzenie wyborów i sporządzenie ich 
wyników powinno odbyć się, w przypadkach innych aniżeli 
tutaj opisane, przez te same osoby i według obecnych praw 
dotyczących wyborów senatorów i delegatów do zgromadze
nia. Owi senatorowie i delegaci ukonstytuują pierwsze Zgro
madzenie Ogólne nowego rządu i powinni w szczególności 
postarać się o dostarczenie z każdego hrabstwa dokładnych 
raportów o liczbie uprawnionych wyborców i o ustalenie liczby 
delegatów, jacy zostaną wybrani do kolejnego Zgromadzenia 
Ogólnego.

Norma przedstawicielska nie została określona w projekcie.217
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Obecny gubernator pozostanie na urzędzie do końca ka
dencji, na którą został wybrany.

Wszyscy pozostali urzędnicy wszelkiego rodzaju będą pełnić 
swe funkcje tak, jak czyniliby to, jeśliby zostali powołani na 
podstawie tej konstytucji, a nowi, którzy będą odtąd potrzebni, 
zostaną powołani przez władzę, do której tego rodzaju powo
łanie należy. Jeden z obecnych sędziów sądu ogólnego, za jego 
zgodą, zostanie na podstawie wspólnego głosowania obu izb 
zgromadzenia na ich pierwszym posiedzeniu przeniesiony do 
Wysokiego Sądu Cywilnego.



Ustawa w celu ustanowienia 
WOLNOŚCI RELIGIJNEJ UCHWALONA 

przez Zgromadzenie Wirginii 
NA POCZĄTKU 1786 ROKU

Świadomi tego, że Wszechmogący Bóg stworzył umysł wol
nym; że wszelkie próby wpływania nań przez doczesne kary 
lub obciążenia bądź obywatelskie obostrzenia (incapacitationś) 
powodująjedynie zrodzenie nawyków hipokryzji i nikczemno- 
ści, stanowiąc odstępstwo od planu Wielkiego Twórcy naszej 
religii, który będąc Panem zarówno ciała, jak i umysłu nie 
zdecydował sięjednak upowszechniać jej poprzez stosowanie 
przymusu wobec czy to jednego, czy drugiego, co mógłby swą 
Wszechmocą uczynić; że bezbożne roszczenia prawodawców 
i władców cywilnych, jak i kościelnych, którzy sami będąc 
ledwie omylnymi ludźmi, przywłaszczyli sobie panowanie 
nad wiarą innych, ustalając swoje własne poglądy i sposoby 
myślenia jedyną i niepodważalną prawdą i jako takie usiłując 
narzucić je innym, ustanowili i podtrzymywali fałszywe religie 
w przeważającej części świata przez wszystkie czasy; [wie
rzymy,] że zmuszanie człowieka do finansowego wspierania 
upowszechniania poglądów, w które nie wierzyjest grzeszne 
i tyrańskie; że nawet zmuszanie go do utrzymywania takiego 
lub innego nauczyciela jego własnych przekonań religijnych 
jest pozbawianiem go wolności dawania wsparcia konkretnemu 
pastorowi, którego moralność chciałby on uczynić wzorem dla 
siebie i którego siły uznaje za najbardziej pobudzające prawość, 
i jest odebraniem duchowieństwu tych doczesnych nagród, 
które wynikając z aprobaty dla ich postępowania, są dodatko
wą zachętą do gorliwych i niestrudzonych wysiłków na rzecz 
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nauczania ludzkości; [wierzymy,] że nasze prawa obywatelskie 
nie zależą od naszych religijnych poglądów bardziej aniżeli od 
naszych poglądów na fizykę lub geometrię; że zatem określanie 
jakiegokolwiek obywatelajako niegodnego publicznego zaufa
nia poprzez uznanie jego niezdolności do zajmowania stano
wisk w rządzie, dopóki nie przyjmie bądź nie odrzuci takich czy 
innych religijnych poglądów,jest krzywdzącym pozbawianiem 
go tych przywilejów i korzyści, do których wspólnie ze swymi 
współobywatelami ma naturalne prawo; że prowadzi to również 
do zepsucia zasad tej właśnie religii, którą ma wspierać poprzez 
przekupywanie wyłącznością na ziemskie honory i materialne 
korzyści tych, którzy będą dawać pozory jej wyznawania; że 
chociaż rzeczywiście są przestępcami ci, którzy nie oprą się 
takiej pokusie, to nie są też niewinni ci, którzy podtykają im 
przynętę; że tolerować narzucanie przez cywilnego urzędnika 
jego władzy w obszarze poglądów i powstrzymywanie [przez 
niego] wyznawania bądź upowszechniania wierzeń ze względu 
na ich rzekome złe skłonności jest niebezpiecznym błędem, 
który od razu niszczy wszelką wolność religijną, ponieważ 
to on ocenia te skłonności, swoje poglądy uczyni kryterium 
oceny, zaakceptuje bądź potępi przekonania innych tylko ze 
względu na to, czy zgadzają się one, czy też różnią od jego 
własnych; że rząd i jego urzędnicy mają wystarczająco wiele 
czasu na interwencję, gdy wierzenia zamienią się w otwarte 
akty skierowane przeciwko pokojowi i dobremu porządkowi; 
i na koniec, [że] prawda jest potężna i zwycięży pozostawiona 
sama sobie, żejest ona właściwym i wystarczającym przeciw
nikiem fałszu i nie ma się czego obawiać w tym starciu, chyba 
że zostanie pozbawiona ludzką interwencją swej naturalnej 
broni, wolnej debaty i argumentacji, fałsze stają się niegroźne, 
jeśli wolnojest im swobodnie zaprzeczać.

Niechaj więc zostanie uchwalone przez Zgro
madzenie Ogólne, że żaden człowiek nie będzie zmuszany 
do rozpowszechniania lub wspieraniajakiegokolwiek wyzna
nia religijnego, żadnego miejsca [kultu] bądź duchowieństwa 
ani też nie będzie zmuszany, powstrzymywany, dręczony lub 
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obciążany, jego ciało lub dobra, ani też nie będzie w inny sposób 
cierpiał ze względu na jego poglądy lub wierzenia religijne, ale, 
że wszyscy ludzie będą mieli wolność wyznawania i poprzez 
argumentację podtrzymywania swych poglądów w sprawach 
religii i że nie mogą one w żaden sposób pomniejszać, powięk
szać lub wpływać na ich prawa obywatelskie.

A chociaż mamy świadomość, że to zgromadzenie, wybrane 
przez lud wyłącznie w celu wykonywania zwykłych funkcji 
legislacyjnych, nie ma władzy ograniczania działań kolejnych 
zgromadzeń, ukonstytuowanych z równymi mu prawami, i że 
zatem ogłoszenie tej ustawy nieodwoływalną nie miałoby żad
nego skutku prawnego, możemy jednak ogłosić i tak ogłaszamy, 
że jeśli uchwalona zostanie jakakolwiek ustawa uchylająca tę 
obecną i jej obowiązywanie lub ograniczająca prawa niniejszym 
zadeklarowane  jako naturalne prawa rodzaju ludzkiego, ustawa 
taka będzie naruszeniem prawa naturalnego.
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Mandeville, wicehrabia zob. Mon
tagu Henry

Marggraf (Marcgrave) Georg 101
Maria I Stuart 150
Maria II Stuart 202, 253
Mason Charles 5
Mason George 184
Matthew 247
Mermnadowie, dynastia 39
Miller 35
Miller John Chester XVIII
Miller Philip 48, 51
Milton John 86
Monck George, 1. książę Alemarle 

247
Montagu Henry, 1. hrabia Man

chester, wicehrabia Mande
ville 241
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Montfort Pierre Denys de 71-72
Morellet André XIII
Moreton Wiliiam 245, 249
Murray John, 4. hrabia Dunmore 

83-84

Neale I. 245-246
Nethewey, pułkownik 252
Newton Isaac 85
Nicholas Robert Carter 238
Nichols (Nicolls) Richard 248
North 250
Northampton, 1. hrabia zob. Ho

ward Henry

Okisko, wódz Indian Weopo- 
meiocs 148

Oktawian August 191-192
Old 35
Orrery, 4. hrabia zob. Boyle 

Charles
Osiatyński Wiktor XX

Paine Thomas 164
Peden William XIX
Pendleton Edmund 184
Penn William 6,180,248,250-252
Pennant Thomas 67
Peterson Merrill D. XIX
Phillips William 126
Ployden Edmund 241
Pontiac, wódz Indian Ottawa 139
Pope Aleksander 189,193
Pufendorf Samuel von 169

Racine Jean-Baptiste 86
Raleigh Walter 148-149,236-237, 

240

Raynal Guillame Thomas Fran
çois de 85, 88

Reaumur René Antoine zob. 
Ferchault de Reaumur René 
Antoine

Rich Robert, 2. hrabia Warwick 
242

Rigaud de Vaudreuil de Cavagnial 
Pierre de 28

Rittenhouse David 87-88
Ross 35-37
Roswell Henry 242
Rushworthjohn 242-245
Rymer Thomas 239-245
Ryszard II Plantagenet 166

Sackville Edward, 4. Hrabia Dor
set 243

Sael (Sele), lord zob. Fiennes 
William

Salisbury, hrabia zob. Cecil 
Robert

Salustiusz (Gaius Sallustius Cris- 
pus) 170

Sancho Ignatius 190
Santacilla Jorge Juan y 33
Say (Saye), lord zob. Fiennes 

William
Scobell Henry 246
Shakespeare William 86
Sheffer Johannes 101-102
Sherman Roger XI
Siemieński Lucjan 193
Silduee, wódz Indian Cherokee 

(Czirokezów) 79-80
Simmons Mennon 180
Skipwith Henry 100
Sloane Hans 101
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Smith John 130,132,236,241-242, 
244, 247-248

Smith Thomas 149
Smith William 139
Somers George 240
St. Albans, 1. hrabia zob. Jermyn 

Henry
St. Etienne Charles de 242, 246
St. Etienne Claude de 242
St. John Henry, 1. wicehrabia

Bolingbroke 255
Stagge Thomas 246
Stanley 53
Stanton Lucia C. XVIII
Stanwixjohn 139
Sterne Laurence 190
Stith William 236-237,240
Stockdale John XIII
Strafford, 1. hrabia zob. Thomas 

Wentworth
Stuyvesant Peter 248
Sullivan John XI

Tah-Gah-Ute zob. Logan James
Tasso Torquato 86
Taylor 36
Terencjusz (Publius Terentius 

Afer) 192
Theodat zob. Estaing Jean Bap

tiste Charles Henri Hector d’
Thurloe John 246-247
Torci de, markiz 255
Trent William 257
Tretheway John 249

Ulloa y de la Torre Giral Antonio 
de 32-33, 49, 78-79

Vaudreuil Pierre de zob. Rigaud 
de Vaudreuil de Cavagnial 
Pierre de

Vaz de Camôes Luis 86
Vetch Samuel 254

Warwick, hrabia zob. Rich Robert
Washington George VIII, 46, 80, 

86, 88
Wasse James 250
Wediusz Pollion (Vedius Pollio) 

192
Wentworth Thomas, 1. hrabia 

Strafford 255
Werdenjohn 250
Wergiliusz (Publius Vergilius 

Maro) 86
Whateley Phyllis 189
Wieciech Mariusz XXII
Wilhelm III Orański 202,253-254
Willoughby Francis, 5. baron Wil

loughby of Parham 246
Winston 34
Winthrop John 244
Witherspoon John XI
Wolstenholme John 241
Wolter (właśc. Arouet François- 

-Marie) 40-41, 86,88
Wyatt Dudley 245
Wythe George VII, 184

Yardeley George 241
York, książę zob. Jakub II (VII) 

Stuart
Young Thomas 243

Zane Isaac 29,35-36



indeks geograficzny
Pominięto hasła: Rzeczpospolita Wirginii; Wirginia

Acansas, rzeka 12
Accohanoc River 130 
Accomac, hrabstwo 124,129 
Acomàc zob. Assamàcomoc 
Afryka 75, 99, 188-189, 197, 249 
Aix-la-Chapelle 256-257 
Akadia zob. Nowa Szkocja 
Alabama River, rzeka 144 
Albany 20, 132, 252
Albemarle, cieśnina 147
Albemarle, hrabstwo 24,35,100, 

123
Alexandria, miasto w Wirginii 

10-11, 21, 147, 188
Alibamous, tereny zamieszkiwa

ne przez plemię o tej nazwie 
141, 144

Allegheny (Alleghaney), góra 19 
Allegheny (Alleghaney) Moun

tains, góry 6, 11, 25-26, 42, 
44, 106-107, 122, 146, 160

Allegheny (Alleghaney) River, 
rzeka 18-20

Alpy, góry 84
Amelia, hrabstwo 36,124
Ameryka VII, IX-X, XV-XVI, 6,

24, 53, 55, 57-58, 60, 62-75, 

85-89,116,136-139,154-156, 
168, 180-182, 188, 220, 225, 
229, 237, 239-244, 247, 249, 
251-254
Południowa 27,32,38,77-79, 

88-89,138,148
Północna 26, 77, 79, 88,130, 

138, 255
Środkowa 78-79

Amherst, hrabstwo 35,123
Amstell (właśc. New Amstel) zob.

New Castle
Amsterdam 85
Anatolia 39
Andy, góry 38, 40
Angaraez, prowincja 32
Anglia 42, 48, 73, 83, 88,148,150- 

-154, 156-157, 166, 178, 180, 
185, 190, 202-203, 209-210, 
212, 227, 231, 240, 246, 248- 
249, 252-253, 255 
Rzeczpospolita Angielska 

(Republika Anglii, Rzecz
pospolita Anglii, Szkocji 
i Irlandii) 154-156, 246 

Annapolis 110
Antigua, wyspa 245
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Apalachicola River, rzeka 25
Appalachy, góry 25, 257
Appomatox (Appamattox), rzeka 

9,128,147
Aquia 10
Arcetri 214
Arkansas Rivier, rzeka 141
Armenia 39
Arrohatocs 128
Assamacomóc 149
Assiniboine (Assinaboes) Lake, 

jezioro 140
Assunpink, strumień 250
Ateny 83
Atlantycki, Ocean (Atlantyk) 5, 

20,25-26, 39, 85,88,158,163, 
221,234

Attyka 39,214
Aughquagah, tereny zamiesz

kiwane przez plemię o tej 
nazwie 141

Augusta, hrabstwo 28, 35,43,45, 
122

Australia 137
Azja 60, 66, 75, 137-138, 249 

Mniejsza 77

Ballendine’a, kopalnia 35
Baltimore, miasto w Maryland 

147,153
Barbados, wyspa 245-247
Barren River, rzeka 17, 36
Beaver, hrabstwo 43
Beaver Creek, rzeka 21,142
Bedford, hrabstwo 42, 123, 127
Berkeley, hrabstwo 45,122
Bermuda Hundred 128

Bermudy, wyspy 241, 245
Big Beaver Creek (Bigbeaver), 

rzeka 14, 21
Big Bone Lick (Big-bone Licks), 

źródło 53
Big Bones, źródło 14,43
Big Cave Run, strumień 14
Blowing Cave, jaskinia 30
Blue Licks, źródło soli 43
Blue Ridge (Pasmo Błękitne), 

góry 9-11, 25-28, 32, 35, 37, 
71,113,122-126,136,146,160

Boonsborough 17, 45
Botetourt, hrabstwo 42, 44,122
Brazylia 101
Breda 249
Bristol 255
Broadways 9
Brocka, Przełęcz 46
Brockmana, most na Pamukey 

River 10
Brunszwik (Brunswick), hrab

stwo 42,124
Brytyjskie, Wyspy 88,115,130
Buckingham, hrabstwo 124,127
Buffalo Plains 13
Buffalo River, rzeka 14
Bullet’s Lick, źródło soli 43
Bullpasture (Bull-pasture) River

River, rzeka 46
Burlington 257

Cahokia, osada Indian o tej na
zwie 142

Callaway’a, kopalnia 35
Canterbury 243
Cape Hatteras 149
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Caroline, hrabstwo 123,127-128
Carpenter Creek (Carpenter’s 

Creek), strumień 9
Catawba River, rzeka 144
Cayahoga 21
Cayahoga River, rzeka 18,21,142
Cayuga Lake, jezioro 141
Cedar Creek, strumień 32
Chaghnet141
Chalcedon 212
Champlain, miasto w Ontario 

242
Charcas, kopalnia 13
Charles City, hrabstwo 122,128
Charlotte, hrabstwo 123
Charlottesville VIII, XI, 10, 146 
Cheat River, rzeka 18-19, 21 
Cheriton (Cheriton’s) 129 
Cherokee River zob. Tanissee 
Chesapeak, zatoka 6,21,106,147, 

149
Chesapeake Bay, zatoka 110
Chesnut Creek, rzeka 36
Chesterfield, hrabstwo 123,128
Chicago, rzeka 13
Chickahominy River, rzeka 9,128 
Chickamogga Creek, rzeka 16 
Chiny 240
Chipoak, strumień 128
Chiskiac 128
Chotee 15
Christinaux, Jezioro 140
Cinquac, rzeka 5
Coan River, rzeka 128
Cohoes 12-13
Cohongoronta, rzeka 11
Colchester 147

Connecticut, stan XI, 74,242,244-
-248, 253, 256, 258

Corotoman 127
Cowpasture River (Cow-pasture

River), rzeka 46
Craney Island, wyspa 8
Cripple Creek, rzeka 34
Culpepper, hrabstwo 124,127
Cumberland, hrabstwo 124,127
Cumberland, miasto 100
Cumberland, rzeka 10, 14, 16,

36,42
Cumberland Mountains, góry 16,

30,35

Dania 59
Deal, hrabstwo zob. Kent, hrab

stwo
Delaware, hrabstwo 248
Delaware, stan 5, 258
Delaware, wodospady 254
Delaware Bay, zatoka 248
Delaware River, rzeka 248-249
Detroit 142
Diahago 141-142
Dinwiddie, hrabstwo 122
Downera, most na Mattapony 

River 10
Dumfries 147
Dunkard 19
Dunning’s Lick, źródło 43

East New Jersey (East Jersey)
250-254

Eastern Shore 10
Easton 257
Eel River, rzeka 16-17
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Efez 212
Egipt 39
Elisabeth River, rzeka 8
Elizabeth City, hrabstwo 122,128
Elk River, rzeka 45
End Long 14
Endless Mountains (Góry Nie

skończone) zob. Północna, 
Góra

Erie, jezioro 17-21,142
Eskulapa, wyspa zob. Isola Ti- 

berina
Essex, hrabstwo 123,128
Europa XVI, 6, 52, 54-55, 60, 62- 

-68,70-75,83-86,89,101,104, 
118, 136, 158, 199, 204, 207, 
220-222, 227, 233-234

Fairfax, hrabstwo 123,128,153 
Falling Spring, wodospad 28 
Falmouth 146
Fauquier, hrabstwo 123,127 
Fayette, hrabstwo 119,122 
Filadelfia, miasto w Pensylwanii

67,139
Finlandia 89
Fishera, piaszczysta ławica na 

Appomatox 9
Flandria 229
Flat Creek, strumień 37
Florencja 214
Fluvanna, hrabstwo 123,127
Fluvanna, rzeka 10, zob. też 

James River
Fort Cumberland 11,19
Fort Detroit 143
Fort Miami 142

Fort Michillimakinac 143
Fort Niagara 257
Fort Ouiatonon 142
Fort Pitt 14-15,18
Fort St. Joseph’s 142-143
Fort St. Mary’s 143
Francja VIII, XII, 3, 6,24, 88,118, 

213, 228, 232, 238, 243, 246, 
248-249,252-253,255-257

Frankfurt nad Menem 101,165
Frazera, przeprawa na rzece York 

River 10
Frederick (Frederic), hrabstwo 

29,35, 46,122
Frederic town zob. Winchester 
Fredericksburg 10, 36,146 
French Creek, strumień 19 
Frygia 77
Fryzja 180

Galia 162
Gdańsk 29
Georgia, stan 144, 224, 256, 258 
Gloucester, hrabstwo 123,128 
Goochland, hrabstwo 123
Górne, Jezioro 20,140,143-145 
Great Crossing 19
Great Kanhaway, rzeka zob. 

Kanawha River
Great Miami of the Ohio, rzeka 

zob. Great Miami River
Great Miami River, rzeka 14,17
Great Sandy River, rzeka 18
Green Bay, zatoka 143-144
Green River 14,17
Greenbrier (Green-briar), hrab

stwo 122
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Greenbrier River (Greenbriar 
River), rzeka 9,18, 42,45

Greenesville, hrabstwo 122 
Grenlandia, wyspa 136 
Grimesby 128
Guyandotte River (Guiandot), 

rzeka 14,18
Gwadelupa, wyspa 6
Gwinea 100

Halifax, hrabstwo 124
Hallowing Point (Halooing point) 

10
Hampshire, hrabstwo 122 
Hampton 146
Hampton Roads (Hampton Road) 

9
Hanover, hrabstwo 122,146 
Hanover, miasto w Wirginii 10 
Hardware River, rzeka 37 
Harrisona, ławica na James River 

9
Hartford 247
Hatorask zob. Cape Hatteras 
Henrico, hrabstwo 122,128 
Henry, hrabstwo 123
Hiszpania 228 
Hoarkills 249
Hobb’s Hole 10
Hockhocking (Hock-hocking), 

rzeka zob. Hocking River
Hocking River, rzeka 14,18 
Hogohege zob. Tanissee 
Holston River, rzeka 15,42,55 
Hot Spring, źródło 43-44, 46 
Howard Creek (Howard’s Creek), 

rzeka 9,45

Hudsona (Hudson River, Hud
son’s River), rzeka 20-21, 71

Hudson’s Creek, rzeka 37
Huron, jezioro 20,140,143

Illinois River, rzeka 11-13,20,49,
53,143,145

Indiana 257
Indie Zachodnie 252
Irlandia 6, 46, 89,153-154, 202,

243
Islandia, wyspa 136, 239
Isle of Wight, hrabstwo 122,128
Isola Tiberina, wyspa 191

Jackson River (Jackson’s River), 
rzeka 9-10, 28, 43 zob. też
James River

Jackson’s Mountains (Góry Jack
sona), góry 28,43

Jamajka, wyspa 101, 246
James, osada 9
James Cittie zob. Jamestown
James City, hrabstwo 122,128
James River, rzeka (Fluvanna,

Jackson River, Jackson’s
River) 8-11,18,25, 28,32, 35- 
-37, 42-43, 45, 122, 127, 129, 
146-147, 182

Jamestown (James Town) 130,
150,154,156, 246

Jarman Gap, dolina 136
Jefferson, hrabstwo 119,122
Jenisej, rzeka 110
Jones, hrabstwo 251
Junius’s Creek, rzeka 18
Kalabria 40
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Kalifornia, stan 137
Kałmucja 59
Kamczatka, półwysep 44,137
Kanada (Canada) 28, 67, 72,102, 

137, 243
Kanawha River, rzeka 6,9,14-15, 

18,34-36,42,45, 83,115,160, 
264

Karaibskie, Morze 6,101
Karolina 6,12, 30, 36,130, 247- 

-248
Południowa 144,159,258 
Północna 16, 144, 148, 159, 

180, 258
Kartagina 191
Kaskaskia, osada 13,35,106
Kaskaskia River, rzeka 11,13,42, 

142
Kennebec River, rzeka 152
Kent, hrabstwo 166, 251
Kentucky 39
Kentucky (Kentuckey) River, 

rzeka 14,17, 36-38, 45
King & Queen, hrabstwo 123
King George, hrabstwo 123, 128
King William, hrabstwo 123,128
Konstantynopol 212

La Manche, Kanał 88
La Sierra, kopalnia 13
La Tarte’a, wodospady 15
Labrador, półwysep 136
Laiguana, kopalnia 13
Lambs Creek (Lamb Creek), rze

ka 128
Lancaster, hrabstwo 123,128
Lancaster, miasto w Pensylwanii

256

Laponia 101
Laurel, góra zob. Laurel Hill
Laurel Hill 19, 25, 37
Laurel Ridge, góra zob. Laurel Hill
Le Beef 19
Leeds Town, miasto w Wirginii 

128
Lejda 48, 52
Leyden zob. Lejda
Licking Creek, strumień 14
Lidia 39
Lincoln, hrabstwo 119,122
Little Beaver Creek, rzeka 14
Little Kanawha River, rzeka 14, 

18-19
Little Kanhaway zob. Little Ka

nawha River
Little Miami of the Ohio, rzeka 

zob. Little Miami River
Little Miami River, rzeka 14,17
Little River, rzeka 17
Log’s Town 14
Londyn 14, 48, 67, 87, 169, 183, 

187, 203, 236-237, 242, 249, 
255

Long island, wyspa 16,36
Long Reach 14
Loudoun, hrabstwo 123,159 
Louisa, hrabstwo 45,123,127 
Louisville 14-15,147
Low Country 14
Lower Matchodic 11
Luizjana IX
Lunenburg, hrabstwo 124
Lyncha, przeprawa na James 

River 34
Lynhaven River, rzeka 128
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Madison’s Cave (Madison Salt
petre Cave), jaskinia 28, 31, 
38,47

Maine, stan 152
Manchester, miasto w Wirginii

146
Maple River, rzeka 16
Martynika, wyspa 6
Maryland, stan 5-6, 36, 83,159, 

180, 202, 224, 243, 246-247, 
258

Massac 15
Massachusetts, stan 172, 180,

245,258
Massachusetts Bay, zatoka 241- 

-242,252-253
Mattaponi (Mattapony) River, 

rzeka 10,128 131
Maumee River, rzeka 17
Mayo 128
Mecklenburg, hrabstwo 124
Meherrin River, rzeka 42,130
Meksyk 13, 229
Meksyk, miasto 13
Meksykańska, Zatoka 13,16, 20,

24, Tl
Miami 17
Miami of the Erie 17
Miami of the Lake, rzeka zob.

Maumee River
Miami River, rzeka 20,142
Michigan, jezioro 13, 20,143,145
Middlesex, hrabstwo 123
Millera, kopalnia 35
Milner’s zob. Milner's Town
Milner’s Town 8

Missisipi River, rzeka 5,7,11-13, 
15-16,19-21, 24-27,35-38,42, 
49, 99,106,140,143-145, 224

Missouri River, rzeka 11-13, 27, 
54,140-141

Mobile River, rzeka 16
Mobjack Bay, zatoka 10
Mohawk River (Mohawks River), 

rzeka 20,141
Mohocks River, rzeka zob. Mo

hawk River
Monongahela River (Mononga- 

halia River), rzeka 18-19,21, 
37,257

Monongalia, hrabstwo 118,122 
Montgomery, hrabstwo 34, 122 
Monticello, wzgórze IX, XI, 106- 

-107,109,111-113
Montreal 140
Moratico River zob. Morattico 

Creek
Morattico Creek 128
Mulberry Island, wyspa 9 
Muscleshoals 16
Muskingum River (Muskingham 

River), rzeka 14, 18, 20, 36, 
142

Nansamond 128
Nansemond, hrabstwo 122 
Nansemond River, rzeka 8 
Natchitoches, miasto w Luizja- 

nie 13
Natural Bridge, skała 31-33
Natural Well (Naturalna Studnia), 

źródło 46
Neapsco, rzeka 36
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Nevis, wyspa 252
New Castle (Newcastle), hrab

stwo 249, 251
New Castle (Newcastle, New 

Amstel), miasto w Delaware 
146-147, 249

New Hampshire, stan XI, 258
New Haven, miasto w Connecti

cut 245, 248
New Jersey (New Yersey), stan XI, 

172, 180, 247-256, 258
New Kent, hrabstwo 122
New London, miasto w Connecti

cut 146
Niagara zob. Fort Niagara
Niagara, wodospad 20,28
Nicea, miasto w Azji Mniejszej 

212
Niemcy 71
Nil, rzeka 11
Nomini Bay (Nomony Bay), za

toka 10
Nomini Creek 128
Nomony River zob. Nomini Creek
Norfolk, hrabstwo 122
Norfolk, miasto w Wirginii 8, 

146-147
North Fork Holston River 46, 54
North Holston, rzeka zob. North 

Fork Holston River
North River (Rio Norte) 13
Northampton, hrabstwo 119,124, 

129, 240
Northumberland, hrabstwo 123, 

128
Norwegia 136
Nottoway River, rzeka 130,132

Nowa Anglia, region 210, 228, 
240-242, 244-245, 248, 
252-253

Nowa Cezarea, prowincja 247
Nowa Francja, kolonia zob. 

Kanada
Nowa Fundlandia, wyspa 239-240 
Nowa Holandia, kolonia 246,248 
Nowa Szkocja (do 1713 r. jako 

Akadia), kolonia 241-242 
Akadia 241, 243, 249

Nowy Albion 241
Nowy Jork 20-22
Nowy Jork, stan 133, 172, 180, 

215-216, 247-250, 253, 255- 
-256, 258

Nowy Orlean 13,15

Obey River (Obey’s River), rzeka 
16

Ohio, hrabstwo 122
Ohio River, rzeka 5, 7, 9, 11-14,

17-18, 20-22,36-38,42-43,46,
49, 53, 83, 118, 132, 141-142, 
144, 147, 160,257,264

Olda, kopalnia 35
Oldman Creek, strumień 250
Oneida Lake, jezioro 141
Onondaga Lake (Onondago Lake), 

jezioro 43,141
Onondago, wodospady 20
Ontario (Lake Ontario), jezioro

20,141
Opequon Creek, strumień 29 
Orange, hrabstwo 123,127 
Orapaks, miejscowość 128 
Oswego, miejscowość 20
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Ottawa (Ottawas) River, rzeka 
140

Otter River, rzeka 37
Oubache, rzeka zob. Wabash 

River
Ouisconsing River 143
Owego 141
Oxford 101

Padoucas, tereny zamieszkiwane 
przez plemię o tej nazwie 140

Pagan Creek zob. Pagan River
Pagan River 9
Pamunkey River, rzeka 10,128, 

132
Pancore zob. Saint Louis
Pantery (Panther Gap), Przełęcz

30
Paryż XII-XV, 6, 30, 72, 109, 255, 

257
Patapsco River 147
Patowmac Creek zob. Potomac 

River
Peaks of Otter, góry 26, 34
Pensylwania, stan 5-6,19,24,83, 

159, 172, 180, 215-216, 238, 
243-244, 250-251, 253, 258

Peru 33, 78-79
Peterborough 100
Petersburg, miasto w Wirginii 9,

44,126,146-147
Piankatank River, rzeka 10,128
Piccawee 17
Pignut Mountain, góra 37
Pike Run (Pike-Ru), rzeka 37
Pillar 229
Pittsburg 37

Pittsylvania, hrabstwo 123
Plymouth, miasto w Massachu

setts 151, 240-242, 245
Podole 59
Point Comfort, przylądek 150
Południowe, Morze zob. Spokoj

ny, Ocean
Poplar Forest XI
Poropotank River, rzeka 10
Port Royal (Portroyal), miasto 

w Wirginii 146, 242
Port Tobacco Creek, strumień 128
Port-Royal, miasto w Akadii 246
Portsmouth, miasto w Wirginii 

146,179
Portsmouth Island, wyspa 148
Potomac River (Patowmac River, 

poi. Potomak), rzeka 5,9-10, 
19-22, 25-26, 36, 38, 45, 110, 
123, 127-130, 147, 182, 256

Potosi, kopalnia 13
Powhatan, hrabstwo 124,127-128
Północna, Góra 25, 27, 29, 32, 35, 

38-39, 45-46
Presque Isle, wyspa 19
Press-Place 18
Prince Edward, hrabstwo 123 
Prince George, hrabstwo 122 
Prince William, hrabstwo 37,123 
Princess Anne, hrabstwo 122,128 
Puans Bay, zatoka zob. Green Bay

Quebec (Kebec) 242-243

Rancocas Creek (Rankokas Creek, 
Rankokus Creek), rzeka 250, 
254



Rapids, bystrza 14
Rappahannock (Raapahanock,

Rappahanoc) River, rzeka 
10,34,123,127-129,146,256 

Rappahanoc creek zob Rappa
hannock River

Red River, rzeka 13,35 
Redstone 18
Reedy Creek, rzeka 36 
Republika Anglii zob. Anglia 
Rhode Island, stan 74,172, 180,

258
Rich Creek, rzeka 42
Richmond, hrabstwo 123,128 
Richmond, miasto w Wirginii XII,

9, 36, 45, 108, 128, 146-147,
177

Rio Norte zob. North River
Rivanna River, rzeka 10, 37,106,

134
Rivier aux Tetes Boules, rzeka

140
Roanoke Island, wyspa 148 
Roanoke River, rzeka 8 
Rock Bridge, hrabstwo 32 
Rock River, rzeka 35 
Rockbridge, hrabstwo 122 
Rocket’s 9
Rockfish Gap (Rock-fish Gap), 

dolina 136
Rockfish River, rzeka 37 
Rockingham, hrabstwo 122 
Rockingham, miasto 28 
Romuncock 128
Roscows 128
Rosewell 128
Rossa, kopalnia 35-37

Ryswick 253
Rzeczypospolita Angielska 

(Rzeczpospolita Anglii, Szko
cji i Irlandii) zob. Anglia

Rzym 162,173,191-192, 213, 215

Saguinam, zatoka 143
Saint Germain zob. Saint-Ger- 

main-en-Laye
Saint Laurence River (Rzeka 

Świętego Wawrzyńca) 25, 
140

Saint Lawrence Bay (St. Laurence 
Bay)20

Saint Louis, miasto w Wirginii 
13

Saint-Germain-en-Laye 243
Salina, rzeka 13
Salt River, rzeka 17
Saltlick 17, 53
Sandusky River, rzeka 17,142
Sandy Creek, rzeka 15,46
Sandy Point 128
Santa Fe 13
Sartilla 13
Savannah 179
Schenectady 20
Scioto River, rzeka 15,17,106,142
Sewilla 229
Shadwell VII
Shakies, tereny zamieszkiwane 

przez plemię o tej nazwie 144 
Shawanee River zob. Cumberland 

River
Shenando, hrabstwo 122
Shenandoah River, rzeka 11,25- 

-26, 28,136
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Sioto zob. Scioto River
Sleepy Hole 8
Smithfield, miasto w Wirginii 9,

146
Somer Islands zob. Bermudy, 

wyspy
South Anna River 45
South West, góry 10,106 
Southampton, hrabstwo 122,132 
Sowell’s Point (Sewell’s Point),

półwysep w Wirginii 8 
Spokojny, Ocean 137 
Spotsylvania, hrabstwo 124,127 
St. Marys River (St. Mary’s River,

St. Mary), rzeka 20
St. Vincennes 13,16
Stafford, hrabstwo 123,127-128 
Stany Zjednoczone VII-X, XX, 14,

19, 46, 87-88, 104, 138, 140- 
-144, 159, 177, 227, 262-263 

Staunton 136,147 
Stourbridge (Sturbridge) 42 
Suffolk 8,146 
Surrey, hrabstwo 122 
Surry 128 
Susquehanna River, rzeka 141-

-142
Sussex, hrabstwo 122 
Swagatchy 140
Swan Point (Swan’s Point), miej

scowość w Maryland 11
Sweet Springs, źródło 44 
Syberia 44, 54 
Syphon, źródła 46 
Szkocja 36, 150, 153, 202, 242
Sztokholm 67
Szwecja 89

Śródziemne, Morze 39
Świętego Jerzego, wyspa 10
Świętego Wawrzyńca, Zatoka 

zob. Saint Lawrence Bay

Tamiza, rzeka 244
Tanissee (Tennessee River), rzeka 

14-15,36, 53-54
Tesalia 40
Tide Waters, region 122-124, 

146-147
Timber, strumień 250
Touraine 40
Trois-Rivières 140
Tuckahoe Creek, rzeka 42
Turcja 39
Turk’s Ferry 128
Turkeyfoot (Turkey Foot) 19, 43
Two Creeks 14
Tyber, rzeka 191
Tygart Valley (Tygarts Valley), 

dolina 19

Ukraina 59
Urbanna 146
Utrecht 255-256
Utsanango 141

Venango 19

Wabash 14
Wabash River, rzeka 16-17,20,35, 

49, 53, 142,144-145
Warm Spring, źródło 28, 43-44
Warm Spring Mountains zob. 

Jackson’s Mountains (Góry 
Jacksona) 
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Warrasqueac, region 128 
Warwick, hrabstwo 122,159 
Warwick, miasto w Wirginii 9 
Washington, hrabstwo 122 
Waszyngton, miasto VIII 
Watkins Piont (Watkin’s Point), 

przylądek 5
Wenecka, Republika 161,228 
Wessex, królestwo 166
West New Jersey (West Jersey) 

249-254
Westham 35
Westmoreland, hrabstwo 123,128 
Weyanoke (Weynoke) 128 
White Creek, rzeka 144 
Whitehall 253
Whorekill (Whorekills), hrabstwo 

zob. Kent, hrabstwo
Wiaw, rzeka 35
Wicomico River (Wicocomico 

River), rzeka 128
Wielka Brytania XI, XXI, 6, 61, 

87-88,153,157-158,160,163, 
165, 168, 200, 208-209, 228, 
232,238,255-258

Will Creek (Wills’s Creek), rzeka 
11,19

Williamsburg, hrabstwo 122
Williamsburg, miasto VII, 74,103, 

106-109, 111, 126, 177, 205, 
236, 238

Williamsburg, rzeka 146
Winchester 26,147
Windsor 252
Wingadacoia 149
Winstona, przeprawa na James 

River 34-35
Winterham 36
Wococon, wyspa zob. Ports

mouth Island
Wood Creek, rzeka 20
Wood’s Gap, dolina zob. Jarman 

Gap

Yellow Creek, rzeka 14
Yohogania, hrabstwo 119
York, hrabstwo 119,122
York River, rzeka 10,45,109-110, 

122-123,146-147
Yorktown, miasto w Wirginii 10, 

109,112, 127-128
Youghiogheny (Yohogany, Yo- 

hoganey), River rzeka 18- 
-19,21,43

Zaccatecas, kopalnia 13
Zane’a, kopalnia 35-36
Zjednoczone Prowincje Holandii

202, 228, 256-257
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