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PRZEDMOWA  
DO WYDANIA POLSKIEGO

Paweł Edmund Strzelecki (1797-1873) – podróżnik, naukowiec i filantrop –  
jest nadal mało znany w Polsce i na świecie. Krótko po jego śmierci w Lon-

dynie garść własnych wspomnień opublikowała w zaborze pruskim jego kuzyn-
ka, Narcyza Żmichowska. Pytanie brzmi – na ile pożyteczne były te plotkarsko- 
-zaściankowe wspominki? Chyba raczej narobiły szkód, musiał je potem napra-
wiać wielki biograf Strzeleckiego, Wacław Słabczyński. Jego książka Paweł Edmund  
Strzelecki: podróże – odkrycia – prace została wydana w 1957 roku i wypełniła oczy-
wistą lukę. Potem niestety nastała długa cisza. Zabrakło dalszych publikacji. Jedyną 
nowością mogły być echa dwóch australijskich książek... o ile dotarły do Polski. 

Pierwszą była wydana w roku 1953 The Count: A Life of Paul Edmund Strze-
lecki. Adventurer and Scientist autorstwa Geoffreya Rawsona. Był on synem pro-
minenta, sir Harry’ego Holdswortha Rawsona, admirała i byłego gubernatora 
Nowej Południowej Walii. Geoffrey, pasjonat historii, książkę napisał ciekawie 
(choć trochę powierzchownie) i bez wątpienia z dobrymi intencjami. Natomiast 
o dobrych intencjach nie ma mowy w przypadku drugiej książki: In a Dark Glass 
(1961), która była po prostu paszkwilem. Jej autorka, Helen Heney, to też dziec-
ko prominentów. Jej ojcem był Thomas William Heney, redaktor „The Sydney 
Morning Herald”, a jej dziadkiem parlamentarzysta Herenry Gullett. Z kolei jej 
wujek to sir Henry Somer Gullett, parlamentarzysta i minister w gabinecie pre-
miera Roberta Menziesa. Helen, panienka ze świecznika, jeszcze przed II wojną 
światową spędziła w Polsce kilka lat, podróżowała śladami Strzeleckiego. Nic 
dziwnego, że pracę magisterską (na Uniwersytecie w Sydney) napisała na temat 
odkrywcy Góry Kościuszki.

Tak więc australijski czytelnik miał prawo się spodziewać, że wydana w 1961 roku 
biografia Strzeleckiego In a Dark Glass będzie księgą ze wszech miar rzetelną. Nie-
stety, nie była. Co gorsza, była popularna, a wychowało się na niej kilka pokoleń  
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australijskich dyplomatów i dziennikarzy. Efekty szkód wyrządzonych przez Heney 
odczuwalne są do dziś. Tymczasem Polska wciąż żyła książką Słabczyńskiego. Jakoś 
nikt nie zwracał uwagi, że po pięćdziesięciu latach jej treść się zdezaktualizowała. 
Przez wiele lat na scenie literackiej nie pojawił się nowy „Słabczyński”. Na szczęscie 
w Australii pojawił się inny entuzjasta Strzeleckiego. To Lech Paszkowski, autor 
książki Sir Paul Edmund de Strzelecki: Reflections on His Life będącej owocem pra-
wie czterdziestoletnich badań i dociekań. 

Lech Krzysztof Paszkowski (1919-2013) to historyk Polonii australijskiej, autor 
książek historycznych. Pochodził z Warszawy, był synem Józefa, artysty rzeźbia-
rza, oraz malarki Janiny z domu Bobińskiej. Podobnie jak Strzeleckiego, ciagnęło  
go w daleki świat. Marzył, by zostać marynarzem. Przez pewien czas uczęszczał 
nawet do Szkoły Morskiej w Gdyni. Plany te pokrzyżowała II wojna światowa. 
Po jej wybuchu Paszkowski jako żołnierz 83 Pułku Strzelców Poleskich, trafił  
(12 września) do niewoli niemieckiej, gdzie jako jeniec ciężko pracował na roli 
w Meklemburgii. Po wojnie pracował w Niemczech w służbach wartowniczych, 
udzielał się społecznie, w obozach dla byłych polskich jeńców wojennych uczył 
historii oraz języków polskiego, francuskiego i hiszpańskiego. Matka ostrzegała 
go, aby nie wracał do komunistycznej Polski. Skontaktowała go z mieszkającym 
w Melbourne krewnym. Wuj Stanisław Wiktor Tarczyński był na Antypodach zna-
ną postacią: skrzypkiem i kompozytorem, liderem orkiestr symfonicznych, anima-
torem życia kulturalnego. 

Do Australii przybył w roku 1948 wraz ze swą pierwszą żoną Hanną, z którą 
wkrótce się rozwiódł. W 1956 roku poślubił Urszulę Trellę, z którą miał dwoje dzie-
ci: Jolantę i Romualda. Jak każdy DP (ang. displaced person) musiał początkowo 
pracować fizycznie. Początkowo pracował jako robotnik, a ostatecznie aż do eme-
rytury jako technik elektryk w Melbourne City Council. Spełniły się jednak jego 
młodzieńcze marzenia – mógł zostać marynarzem! Odbył czternaście rejsów pod 
flagą australijską; w roku 1983 odbył siedmiomiesięczną podróż dookoła świata, 
a w 1988 – miesięczną podróż po wodach Pacyfiku.

Studiował dziennikarstwo i historię. Jako dociekliwy i cierpliwy badacz podjął 
misję szukania i utrwalania śladów bytności polskich osiedleńców na Antypodach. 
Jego pierwsza książka Polacy w Australii i Oceanii 1790-1940 została wydana w Lon-
dynie w roku 1962. W 1987 roku ukazało się jej poszerzone wydanie po angielsku 
(Poles in Australia and Oceania). Ostatnie lata swego życia Paszkowski poświęcił na 
pisanie wspomnień. Pod wspólnym tytułem Na falach życia wydał trzy tomy: Lata 
młodzieńcze (2005), Lata stracone (2007) oraz Brzegi mórz dalekich (2012).

Musimy tu wspomnieć o wieloletniej współpracy Paszkowskiego z profesorem 
Jerzym Zubrzyckim, „ojcem” australijskiej wielokulturowości. Wielką zasługą oby-
dwu była akcja oczyszczania Pawła Edmunda Strzeleckiego prowadzona w kontek-
ście szkód, jakie wyrządziła wspomniana książka Heney In a Dark Glass (1961). 
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Dowiedziono, że autorka świadomie i z premedytacją oczerniała Strzeleckiego nie 
tylko jako człowieka, ale i jako naukowca. Nie miał Strzelecki, niestety, szczęścia 
do australijskich piór: nie dostarczały one rzetelnych informacji ani za jego życia, 
ani później. Krążyła plotka, że Strzelecki bynajmniej nie był na Górze Kościuszki! 
Stawiano mu wiele nieprawdziwych zarzutów (kobieciarz, oszust i kłamca). Nie-
które z nich obróciły się w mity i nadal pokutują. 

Wyrazy wdzięczności należą się Paszkowskiemu za opublikowanie (1973) 
i opatrzenie przedmową ważnego dokumentu H.P.G. Clews’a Strzelecki’s Ascent of 
Mount Kosciuszko 1840. Clews to postać legendarna, ceniony kartograf i geode-
ta związany z budową gigantycznej elektrowni Snowy Mountains Hydro-Electric 
Scheme. Dzięki fenomenalnej znajomości Gór Śnieżnych, po przeanalizowaniu 
bodaj wszystkich prac na temat odkrycia Góry Kościuszki, Clews ustalił niezbicie 
i niepodważalnie, że Strzelecki istotnie stanął na szczycie Góry Kościuszki 12 mar-
ca 1840 r... Dodał nawet, że stało się to o godzinie 15.00! 

A więc jeden mit skutecznie obalony! Nad obalaniem pozostałych Paszkowski 
pracował niestrudzenie przez wiele lat. I oto w roku 1997 ukazuje się wielka księga 
o Strzeleckim. Wydana została w niewielkim nakładzie tysiąca egzemplarzy (ale 
cudem nadal jest dostępna w internecie). Mimo klimatu wielokulturowości, dzieło 
Polaka o Polaku nie doczekało się masowej promocji w prasie australijskiej. Tra-
fiło, owszem, do subskrybentów i co ważniejsze do National Library of Australia, 
jak też do bibliotek stanowych oraz uniwersyteckich. Jest to de facto dzieło nauko-
we, liczące prawie 400 stron, włącznie z bogatą bibliografią, obszernymi przypisa-
mi, indeksem nazwisk, licznymi mapami i zdjęciami. Krótko mówiąc, nie ma na 
świecie innego, lepszego kompendium wiedzy o Strzeleckim. Nie jest to oczywi-
ście książka na jeden wieczór. Jej lektura – rozłożona na dni i tygodnie – stanowi 
egzotyczną przygodę.

Na książkę składa się dwadzieścia jeden rozdziałów ułożonych chronologicz-
nie. Pierwsze  opowiadają o dzieciństwie i młodości, o podróżach Pawła Edmun-
da po kraju (czyli Polsce pod zaborami), potem do obu Ameryk i Wysp Oceanii. 
W 1839 roku przenosimy się do Australii i wreszcie w 1843 znów do Europy  
(Anglia, Irlandia). Tu wielce zaskakuje opowieść o sławnym podróżniku, który 
podejmuje się misji humanitarnej w Irlandii. Wcześnie osierocony, całym sercem 
oddał się ratowaniu od śmierci głodowej ponad dwustu tysięcy irlandzkich dzieci. 
Na koniec pełna niespodzianek, jakże kolorowa opowieść o mało znanym okre-
sie życia sir Strzeleckiego w Londynie wśród arystokratów, ministrów, magnatów. 
Opromieniony sławą zakończył swój żywot w 1873 roku.

W czasie lektury kolejnych rozdziałów czytelnik może się niejednokrotnie 
zdziwić. Czy prawdą jest, że Paweł jako nastolatek uwiódł w Warszawie młodą 
mężatkę? Czy zdezerterował z pruskiej armii? Dlaczego uciekł do Krakowa? Jakie 
wrażenie zrobił na nim Kopiec Kościuszki (wszak jego ojciec walczył w Powstaniu 
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Kościuszkowskim)? Co wiemy o czasach, kiedy rezydował we dworze w Sędzi-
nach? Które to zalety młodego Strzeleckiego doceniła babka Adyny, Pani Prusim-
ska? Dlaczego nie ożenił się z Adyną? Na czym polegała jego przyjaźń z lady Her-
bert? Czy zdążył się spotkać z królową Wiktorią?

Jednym z ciekawszych epizodów jest kilkuletni pobyt Strzeleckiego na Kresach 
(1825-1829), gdzie jako plenipotent zarządza majątkami bujającego po świecie 
księcia Franciszka Sapiehy. Tu zdobywa cenne doświadczenie, które mu się po-
tem przyda w gospodarowaniu wielkimi finansami pomocowymi dla głodujących 
w Irlandii. Nie obyło się bez oskarżeń i sprawy sądowej; tu Paszkowski miał trudne 
zadanie, by po półtora wieku dotrzeć do materiałów, które jasno pokażą, że Strze-
lecki nie był malwersantem ani kombinatorem.

Odrębny epizod w życiu Strzeleckiego to jego podróże po Ameryce, zwłaszcza 
rejsy na pokładzie statków brytyjskich. Tam nasz Polak jawi się jako niezastąpiony 
kompan kapitanów, również jako lojalny przyjaciel. Zawarte wówczas przyjaźnie 
przetrwają do śmierci, a czas spędzony na statkach zaprocentuje. Listy rekomen-
dacyjne będą mu później otwierały na oścież wszelkie drzwi.

Niektórzy powiadają, że Strzelecki był wyjątkowym szczęściarzem. Na ogół 
wszystko mu szło jak z płatka. Tylko raz mu się nie powiodło, a mianowicie, kie-
dy w czasie pierwszej ekspedycji australijskiej odkrył złoto. Radośnie zameldował 
o tym gubernatorowi Gippsowi, ale ten nakazał trzymać sprawę w tajemnicy. Nowa 
Południowa Walia była wtedy kolonią karną, większość społeczeństwa stanowili  
więźniowie. Zaledwie w kilkanaście lat później układy i przepisy zmieniły się, 
kopalnie złota zaczęły się pojawiać się jak grzyby po deszczu. Przybyli z różnych 
stron świata poszukiwacze zbijali fortuny. Jak to się jednak stało, że Strzeleckiemu 
nie przyznano nawet tytułu odkrywcy? Tej skomplikowanej kwestii poświęcony 
jest jeden z rozdziałów książki Paszkowskiego.

Osobnym tematem (nie do końca przez Paszkowskiego wyjaśnionym), jest 
udział Strzeleckiego w Wojnie Krymskiej. Wiadomo, że był na usługach swego 
przyjaciela, admirała Edmunda Lyonsa, dowódcy floty czarnomorskiej. Do dziś 
nie ustalono, w jakim charakterze. Podobnie zagmatwana jest sprawa testamentu 
Strzeleckiego, spalenia wszystkich jego dokumentów i pamiętników, co też wycho-
dzi poza ramy książki Paszkowskiego. Cóż, nie każda biografia ma szansę dopo-
wiedzieć sprawy do końca. Naszym – czytelników – przywilejem jest szperanie po 
internecie, w którym znajdujemy coraz więcej materiałów archiwalnych. Lektura 
książki może stać się bodźcem do dalszych poszukiwań, a może nawet dokonania 
przełomowych odkryć!

Atrakcyjnym tematem jest oczywiście przyjaźń Strzeleckiego ze sławnymi ko-
bietami. Mamy okazję dowiedzieć się, ile dobrego uczynił dla legendarnej pielę-
gniarki Florence Nightingale, jak serdecznie służył pomocą lady Jane Franklin, gdy 
jej małżonek zaginął w czasie arktycznej wyprawy; jakie akcje prowadził wspólnie 
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z miliarderką Angelą Bourdett-Coutts, ile serca okazywał lady Herbert i jej dzie-
ciom po przedwczesnej śmierci słynnego polityka lorda Herberta. Strzelecki to nie 
tylko altruista i pocieszyciel, to też mężczyzna uwielbiany przez kobiety: weso-
ły, zabawny, szarmancki, towarzyski, władający biegle kilkoma językami, słynący 
z anegdot (opowiadanych z charakterystycznym akcentem) i może nieco złośliwy, 
jak to określiła lady Franklin.

Mało kto wie, że miał smykałkę do interesów. W sprawach finansowych był 
biegły i uczciwy, dlatego zapraszano go do udziału w różnych komitetach m.in. ta-
kich, które organizowały pożyczki dla Turcji. Strzelecki – człowiek mądry, wszech-
stronnie utalentowany. Skąd czerpał swoją wiedzę? Gdzie studiował? Wielu sobie 
zadawało to pytanie, dopiero Paszkowski sprawę ostatecznie wyjaśnił, stwierdza-
jąc, że formalnie nigdzie nie studiował, był po prostu genialnym samoukiem!

Paszkowski pozostawia nam obraz Strzeleckiego jako człowieka honoru, o wy-
sokim morale, nieposzlakowanej uczciwości, prawdziwego Samarytanina, przy-
jaciela Indian i Aborygenów, człowieka szanującego kultury ludów tubylczych. 
Zapisuje się w naszej pamięci jako człowiek ambitny, zaradny i pomysłowy, wy-
sportowany, poliglota. Paszkowski przypomina, że Strzelecki to również wizjoner –  
ekolog, meteorolog i propagator nawadniania! Ostrzegał o skutkach degradacji 
środowiska naturalnego Australii, zwłaszcza w rejonach alpejskich. Wspomina 
się o tym obecnie w kontekście kontrowersyjnej afery z dzikimi końmi, brum-
bies, które dewastują unikalną roślinność bagnistych terenów Narodowego Parku 
Kościuszki. Strzelecki odkrył nie tylko Górę Kościuszki, ale i gigantyczny uskok 
Geehi Wall. Radził, aby z górskich rzek zrobić użytek, że w kraju suszy woda nie 
ma prawa się marnować. W pewnym więc sensie przepowiedział („sprowokował”) 
budowę elektrowni Snowy Mountains Hydro Electric Scheme. W latach 1949-1974 
budowało ją ponad sto tysięcy imigrantów z czterdziestu krajów świata – 145 km 
tuneli, 80 km akweduktów, 16 tam, 9 elektrowni! Zespół Snowy Hydro zaopatruje 
dziś w prąd trzy stany Australii!

Książka Paszkowskiego ma szansę odegrać wielką rolę w promocji Strzelec-
kiego na całym świecie. Zwłaszcza w ostatnich latach zaiskrzyło na horyzoncie: 
w Irlandii wpisano Strzeleckiego do galerii bohaterów narodowych, odsłonięto 
dwie tablice pamiątkowe, jedną w Dublinie, drugą w Clifden, zorganizowano też 
wspaniałą wystawę objazdową „Strzelecki – A Forgotten Polish Hero of the Great 
Irish Famine” (którą niedawno sprowadziliśmy do Australii). Tu w Australii od-
słoniliśmy niedawno (w Welaregang) tablicę pamiątkową na cześć Strzeleckiego 
i jego wielokulturowego zespołu (w jego skład, oprócz Polaka, Anglika, Irland-
czyka, wchodziło dwóch przewodników aborygeńskich oraz dwóch więźniów na 
przepustce – Irlandczyk oraz Afrykanin z Londynu!). 

Po fali katastrofalnych pożarów buszu (2019) i donacjach z Polski gwałtownie 
przyspieszyła nasza współpraca z Narodowym Parkiem Kościuszki, a teraz wespół 
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z Australijczykami składamy wniosek o nadanie statusu dziedzictwa kulturowego 
trasie, którą Strzelecki podążał na Górę Kościuszki (Heritage Drive). To wszystko 
może stanowić podatny grunt pod promocję polskiego wydania książki o Strzelec-
kim. Jak widać, jest na nią zapotrzebowanie w środowiskach polonijnych Australii 
i Irlandii. Intuicja mi podpowiada, że Paweł Edmund stanie się też postacią bliską 
sercom mieszkańców tych krajów, gdzie przebywał czy które eksplorował, a więc 
od Litwy i Białorusi po Brazylię, Chile i Nową Zelandię. 

 Ernestyna Skurjat-Kozek
 Przewodnicząca Stowarzyszenia 
 Kosciuszko Heritage Inc.
Sydney, Maj 2021 r.



PRZEDMOWA

Historia życia Pawła Edmunda Strzeleckiego była tematem kilku książek 
i prac historycznych, ale niestety każda z nich ujmuje temat wybiórczo, 

kilka nawet zawierało informacje nieprawdziwe, a wręcz dla niego obraźliwe. 
Zatem wszyscy skorzystamy z niniejszych obszernych rozważań Lecha Pasz-
kowskiego nad życiem Strzeleckiego oraz nad wcześniej wydanymi biografiami. 
Spędził on większość swojego życia, studiując i pisząc o Polakach w Australii, 
a zwłaszcza o „hrabim”.

Pisząc o Strzeleckim, Paszkowski nie popełnił błędu wyrwania go z właściwe-
go kontekstu i oceniania jego czynów tak, jakby żył pod koniec XX wieku. Strze-
lecki żył w wieku XIX, kiedy świat wyglądał zupełnie inaczej. Co więcej, Strzelecki 
był polskim szlachcicem i żył w czasach, kiedy większość ludzi szanowało i podzi-
wiało szlachtę. Strzelecki przyjmował ten szacunek jako coś naturalnego. Mimo 
tego trudno znaleźć jakiekolwiek dowody na to, że „hrabia” uważał się za lepszego 
od innych. Jeśli ktoś pragnął zwracać się do niego „hrabio” z powodu braku lep-
szego określenia, nie miał nic przeciwko temu, chociaż sam nigdy nie określał się 
tym mianem. Był szlachcicem, ale każda próba wyjaśnienia co to znaczy w kolonii 
brytyjskiej czy w samej Anglii, byłaby skazana na niepowodzenie. 

Nie ma wątpliwości, że Strzelecki potrafił oczarować innych. Nie ma wątpliwo-
ści, że był doskonałym kompanem i nie ma wątpliwości, że szczerze pokochał Au-
stralię i swoich australijskich przyjaciół. Wystarczy tylko przeczytać jego prywatne 
listy do Phillipa Parkera Kinga czy Stuarta Donaldsona, aby docenić jego poczucie 
humoru i życzliwość dla nich.

W Australii Strzelecki nie szczędził wysiłków, aby rozwiązać naukowe zagadki 
tamtych czasów i tamtego kontynentu. Zajmował się wieloma dziedzinami nauki, 
niemniej „geognozja” i stworzenie gigantycznej mapy geologicznej było jego naj-
ważniejszym osiągnieciem. Chociaż nie do końca odrzucał poglądy Jamesa Hut-
tona na geologię, jego praca opierała się głównie na teoriach Abrahama Wernera. 
W czasach, kiedy nauka czyniła tak gwałtowne postępy, jego osiągnięcia naukowe 
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wydają się w pewnym sensie staroświeckie. Trzeba jednak przyznać, że w swoich 
badaniach wykazywał się szczególną gorliwością i oddaniem.

Czytelnicy z pewnością będą zaskoczeni rozmachem jego podróży i dystansa-
mi, jakie pokonał na kontynencie australijskim i na Tasmanii – w większości na 
piechotę. Większość jego tras wiodła przez pierwsze szlaki wytyczane w koloniach, 
a niektóre, jak na przykład zdobycie Góry Kościuszki, najwyższego szczytu Au-
stralii oraz wyprawa przez Gippsland, prowadziły przez tereny, gdzie nie postała 
wcześniej noga białego człowieka. Czytelników z pewnością zaskoczy też inten-
sywność jego późniejszego życia w Wielkiej Brytanii. 

Podziwiam pasję Lecha Paszkowskiego tak samo jak jego umiejętności nauko-
we, którymi wykazał się przy pisaniu tej książki. Korespondujemy ze sobą regular-
nie od dwudziestu lat i jestem świadomy, jak zdeterminowany był, aby odnaleźć 
w historii Strzeleckiego każdy element prawdy. Jestem pod wielkim wrażeniem 
jego zaangażowania w poszukiwanie prawdy oraz determinacji, żeby przekazać 
wyniki swoich prac czytelnikom na całym świecie. Lech Paszkowski napisał swo-
ją pierwszą książkę w 1962 roku w języku polskim (Polacy w Australii i Oceanii 
1790-1940), a następnie wydał ją w języku angielskim dwadzieścia lat później jako 
Poles in Australia and Oceania 1790-1940. Niniejsza książka została napisana od 
razu w języku angielskim i nawet jeśli problemy językowe mogły go od czasu do 
czasu zniechęcać, determinacja, aby dać Strzeleckiemu „szansę, na jaką zasługuje”, 
zawsze motywowała go do jej ukończenia. 

Książka została już ukończona, a Strzelecki chociaż pewnie byłby zaskoczony, 
że ktoś musi występować w obronie jego postaci i jego prac, na pewno poczułby się 
nią w pełni usatysfakcjonowany.

Alan E.J. Andrews, Frahs*
Mona Vale, Nowa Południowa Walia

Lipiec 1996 r.

* Frahs  – Fellow of the Royal Australian Historical Society  – Członek Królewskiego 
Australijskiego Towarzystwa Historycznego – przyp. tłum.



PODZIĘKOWANIA

Materiały do tej książki zbierałem od 1953 roku, natomiast okres naprawdę 
intensywnych badań rozpoczął się w roku 1988. W tym czasie otrzymałem 

nieocenioną pomoc od wielu bibliotek i instytucji wymienionych poniżej. Pragnę 
wyrazić podziękowania wszystkim tym instytucjom, ich bibliotekarzom, archiwi-
stom i pracownikom.

AUSTRALIA:
Archives Office of New South Wales, Sydney; Archives of Tasmania, Hobart; Noel 
Butlin Archives, Australian National University, Canberra; Dixson Library, Syd-
ney; Fisher Library, University of Sydney; Library of the Royal Historical Society of 
Victoria, Melbourne; Mitchell Library, Sydney; General and Manuscripts Depart-
ment, National Library of Australia, Canberra; Morris Miller Library, University 
of Tasmania, Hobart; Queen Victoria Museum, Launceston; State Library of New 
South Wales, Sydney; State Library of Tasmania, Hobart; Newspapers and Ma-
nuscripts Collection, La Trobe Collection, State Library of Victoria, Melbourne.

KANADA:
Archives Nationales du Québec; Archives of Ontario; National Archives of Ca-
nada, Ottawa, Ontario; Department of History, University of British Columbia, 
Vancouver.

NOWA ZELANDIA:
Auckland Institute and Museum, Auckland.

POLSKA:
Biblioteka Narodowa, Warszawa; Biblioteka Książąt Czartoryskich, Kraków;  
Biblioteka Polskiej Akademii Nauk, Kraków; Muzeum Miejskie, Poznań; Muzeum 
Narodowe, Warszawa; Biblioteka Ossolińskich, Wrocław.
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WIELKA BRYTANIA:
Bodleian Library, Oxford University; British Library, Londyn; Durham University Li-
brary; Edinburgh University Library; Hydrographic Office of the Royal Navy, Taun-
ton, Somerset; Institute of Geological Sciences, South Kensington, Londyn; Library of 
the Linnean Society, Burlington House, Londyn; National Maritime Museum, Green-
wich; Scott Polar Research Institute, Cambridge; Somerset House, Londyn.

Specjalne podziękowania składam na ręce Alana E.J. Andrewsa Frahs z Sydney 
za napisanie Przedmowy i uzupełnienie tej książki cennymi mapami oraz za prze-
czytanie całego tekstu i dokonanie niezbędnych korekt.

Jestem również bardzo wdzięczny wobec nieżyjącego już profesora Thoma-
sa G. Vallance’a z Sydney University, profesora Davida Branagana z Sydney Uni-
versity, doktora Thomasa A. Darragha, Zastępcy Dyrektora National Museum of 
Victoria, za przeczytanie, recenzję i zmiany wprowadzone w rozdziałach ósmym 
i dziewiątym; a także wobec Pana Dana Sproda, byłego sekretarza Tasmanian  
Historical Research Association of Hobart, za przeczytanie i wprowadzenie zmian 
w rozdziale dwunastym. Poglądy i opinie wyrażone w tej książce są jednak wyłącz-
nie moimi własnymi poglądami i opiniami.

Chciałem również z wdzięcznością wspomnieć o niezwykłej pomocy udzielonej 
mi przez pracowników State Library of Victoria, w szczególności przez C.A. McCal-
luma, Patricię Reynolds (Panią J.  Wilkie), Johna Thompsona, Johna Arnolda oraz 
Dianne Reilly; Royal Historical Society of Victoria – Barbarę Nixon, Normę Martin, 
Ednę Campbell, Merla Martina, Stuarta Cohena, H.N., Warrena i Iana Woodroffe’a; 
Biblioteki Mitchella – Phyllis Mander Jones, Jean Arnot i Marjorie Hancock; Archives 
Office of New South Wales – R.F. Dousta; State Library of Tasmania – R.W. Wraya; 
Geological and Science Museum Library w Londynie – Johna Thackray’a.

Uzyskałem wielką pomoc z rąk Grahama Powella, który najpierw był pracow-
nikiem Australian Join Copying Project w Londynie, a później bibliotekarzem 
Działu Rękopisów w Australian National Library w Canberze.

Serdecznie dziękuję za badania i pomoc N.J.B. Plomleyowi, honorowemu 
członkowi naukowo-badawczemu Queen Victoria Museum w Launceston; tak-
że Pani Mogford, wolontariuszce prowadzącej badania  w Auckland Institute  
w Nowej Zelandii; Lizie Verity z Maritime Museum w Greenwich i Helen War-
dle z Hydrographic Office w Taunton; Profesor Dianne Newell z Wydziału Histo-
rii University of British Columbia w Vancouver w Kanadzie; doktorowi Janowi 
Lencznarowiczowi z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; Christine Crocker 
i Trish Clennett z University of Tasmania Library; Ianowi Pearsonowi z Państwo-
wego Archiwum Tasmanii w Hobart; Profesorowi Jerzemu Zubrzyckiemu z Can-
berry; Beacie Bartczak z Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego. 

Jestem również wdzięczny za pomoc następujących osób: śp. Szymonowi 
Konarskiemu, autorowi prac heraldycznych i doradcy College of Arms w Londy-
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nie i Paryżu; śp. Wacławowi Słabczyńskiemu, najlepszemu polskiemu biografowi 
Strzeleckiego i byłemu  kustoszowi Biblioteki Narodowej w Warszawie, który 
odpowiedział na ponad 100 moich listów; Nonie D.  Lucas z Box Hill w Wik-
torii; śp. Mouni Sadhu, pisarzowi z Melbourne; śp. Władysławowi Adamowi 
Noskowskiemu, byłemu Konsulowi Generalnemu II Rzeczypospolitej Polskiej 
w Australii, Nowej Zelandii i Samoa Zachodnim z Sydney; śp. Olgierdowi Czar-
lińskiemu z Oxfordu; śp. Podpułkownikowi Hugh Powell G. Clewsowi, byłemu 
Głównemu Geodecie Zarządu Gór Śnieżnych z Khancoban w Nowej Południo-
wej Walii; Profesorowi Mieczysławowi Paszkiewiczowi z British Museum w Lon-
dynie; śp. R.A. Mockridge’owi z Geelong w Wiktorii; Olive Havard z Sydney; 
Profesorowi Tadeuszowi Wyrwie z Paryża za uwagi odnośnie tłumaczeń z języka 
francuskiego listów Strzeleckiego do Adyny Turno; Hance Regulskiej-Ślusarczyk 
z Polskiego Towarzystwa Historycznego w Newcastle w Nowej Południowej Wa-
lii; Grażynie Szewczyk z Canberry; doktorowi Josephowi Wytrwalowi z Detroit 
w Michigan, USA; doktorowi Piotrowi Zubielikowi z Poznania; Albinowi Troja-
nowskiemu z Oxfordu.

Jestem również bardzo wdzięczny Alanowi Andrewsowi z Mona Vale w No-
wej Południowej Walii za udostępnienie doskonałych zdjęć; śp. Jerzemu Dobro-
stańskiemu z Doncaster w Wiktorii; profesorowi Kazimierzowi Rosłanowskiemu 
z Poznania; Wacławowi Ślusarczykowi z Newcastle w Nowej Południowej Walii; 
Witoldowi Łukasiakowi z Glenhuntly w Wiktorii; K.  Dastychowi i J.  Sikorskie-
mu z Poznania; Wacławowi Nadolskiemu z Kingsville w Wiktorii; Romualdowi 
Paszkowskiemu z Burwood w Wiktorii oraz Jerzemu Surdykowskiemu z Krako-
wa, który zorganizował specjalną „wyprawę” z nieżyjącym już Michałem Czajką 
z Sunshine, Wiktoria, aby sfotografować Górę Strzeleckiego w Northern Territory; 
oraz Janowi Gruzewskiemu z Hawthorn w Wiktorii.

Szczególne podziękowania należą się Tadeuszowi Dobrostańskiemu z Balwyn 
w Wiktorii, Janowi Gruzewskiemu z Hawthorn w Wiktorii i A.  Kozłowskiemu 
z Melbourne w Wiktorii za wykonanie wielu doskonałych reprodukcji. Jak rów-
nież mojemu synowi, Romualdowi, za nieocenioną pomoc w przygotowaniu ma-
szynopisu.

W związku z tym, że podczas pisania tej książki korzystałem z ponad 450 ksią-
żek i 320 artykułów, bardzo żałuję, że nie byłem w stanie poprosić o zgodę każdego 
zacytowanego autora. Dołożyłem jednak wszelkich starań, by wskazać wszystkie 
źródła i autorów, którzy wzbogacili wiedzę o życiu i pracy Strzeleckiego, nie tylko 
w bibliografii, ale także w tekście i przypisach. 

Lech Paszkowski
East Malvern, Wiktoria

Lipiec 1997 r.





WSTĘP 

WYTWÓR WYOBRAŹNI  
CZY PRAWDZIWY CZŁOWIEK?

Prawda rzadko bywa czysta, a nigdy nie jest prosta.

Oscar Wilde

Paweł Edmund Strzelecki* jest najbardziej znanym Polakiem wśród kilku mniej 
osławionych badaczy urodzonych w Polsce, którzy zapisali się na kartach  

historii Australii w XIX wieku. W wielu kręgach jego sława jest oparta wyłącznie 
na jego osiągnięciach jako odkrywcy. Jednak te osiągnięcia, mimo że są ciekawe 
i ważne, nie należą do najważniejszych osiągnięć w eksploracji kontynentu austra-
lijskiego. Jego szczególnym osiągnięciem jest to, że zajmował się wieloma różnymi 
dziedzinami nauki dotyczącymi Australii, a wkład, który w nie wniósł, charaktery-
zuje oryginalność i wszechstronność. Eksploracje Strzeleckiego są wieloaspektowe 
i każda z nich jest bardzo interesująca, niezależnie od tego, czy jego wnioski prze-
trwały konfrontację z późniejszą wiedzą. Niestety znacznie łatwiej byłoby napisać 
biografie innych odkrywców urodzonych za granicą, takich jak Ludwig Leichhardt 
czy Nikołaj Mikłucho-Makłaj, ponieważ nadal mamy napisane przez nich dzien-
niki. Dziennik Strzeleckiego, napisany w języku francuskim, a zatytułowany „Mon 
Journal” – zaginął. Zachowało się zaledwie jego kilka stron w formie przypisów 
do książki Physical Description of New South Wales and Van Diemen’s Land. Jego 
korespondencja i zapiski zostały spalone po jego śmierci. Z listów badacza wysła-

* W materiałach źródłowych oryginału nazwisko Pawła Edmunda Strzeleckiego było zapisy-
wane na wiele różnych sposobów, np. Stelski, Streleski, Streliki. Przy tłumaczeniu pisownia ta została 
ujednolicona dla wygody czytelnika. Pisownię oryginalną pozostawiono w miejscach, gdzie miało to 
znaczenie dla interpretacji tekstu – przyp. tłum.
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nych do Polski tylko kilka stron przetrwało pierwszą wojnę światową. Nie sposób 
więc napisać adekwatny życiorys Pawła Edmunda Strzeleckiego, gdy dysponuje 
się jedynie szczątkowymi fragmentami materiałów źródłowych. Ta książka stano-
wi próbę rekonstrukcji pewnego ciągu faktów ujętych w ramy okresu jego życia. 
Ponieważ zapisków i listów jest bardzo mało, autor niniejszej biografii postanowił 
zawrzeć w książce jak najwięcej oryginalnych pism zawierających osobiste spo-
strzeżenia, myśli i uczucia Strzeleckiego, aby w ten sposób przybliżyć czytelnikowi 
jego osobowość.

28 września 1840 roku sir George Gipps napisał do lorda Russella: 

Z prawdziwą satysfakcją przesyłam Panu kopię relacji dostarczonej mi przez Hrabiego 
[Strzeleckiego] z jego podróży i muszę przy tej okazji wspomnieć o szacunku i poważa-
niu, jakie wzbudził on wśród mieszkańców tej kolonii. 

James Fenton z Tasmanii zapamiętał go w 1842 roku jako:

wspaniałego towarzysza rozmów. Podróżował niemalże po całym świecie, pogodny 
rozmówca, miał bogaty zasób anegdot, które opowiadał w bardzo interesujący i często 
zabawny sposób, z silnie obcym akcentem (...) był wesoły, pełen temperamentu, potęż-
nej budowy ciała i posiadał ogromną wiedzę naukową. 

Lady Jane Franklin napisała 5 września 1842 roku do swojej siostry: 

[Sir John Franklin] prawdopodobnie przedstawi panu Murrayowi jedną z najzna-
komitszych i najbardziej interesujących osób, jakie kiedykolwiek znał, nawet biorąc 
pod uwagę szeroki krąg jego wybitnych znajomych – polskiego szlachcica, Hrabiego 
Strzeleckiego. (...) Będziesz nim oczarowana – jak każdy bez wyjątku. Jest taki szar-
mancki, elegancki, taki mądry, wykształcony, pełen ognia i żywiołowości, sympatyczny, 
tylko odrobinę satyryczny, ale nie nadmiernie. Będzie najjaśniejszą gwiazdą w waszej 
galaktyce godnych znajomych. Spotkałam go po raz pierwszy mniej więcej trzy lata 
temu w Government House w Sydney, gdzie był ulubieńcem Sir George’a Gippsa.

W czerwcu 1843 roku wysłano do Strzeleckiego świadectwo, która zaczyna się 
następująco:

My, niżej podpisani, wyrażamy ubolewanie z powodu Pańskiego wyjazdu z naszej wy-
spy. Zasługi, które oddał Pan dla tego kraju oraz wiele prywatnych przyjaźni wzywają 
nas do publicznego i jednogłośnego wyrażenia naszego szacunku. 

Wśród trzydziestu dziewięciu podpisów złożonych po tym świadectwem  
znalazły się podpisy gubernatora sir Johna Franklina, sędziego Sądu Najwyższego 
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sir Johna Peddera, sekretarza kolonialnego G. Boyesa i innych znaczących osad-
ników Tasmanii. 

Do niego dołączono oświadczenie podpisane przez lady Jane i osiemdziesiąt 
cztery inne kobiety: 

My, niżej podpisane, Kobiety Tasmanii, w pełni zgadzamy się z wyrazami szacunku 
i uznania wyrażonymi przez Dżentelmenów Kolonii dla Hrabiego Strzeleckiego i pra-
gniemy przyłączyć się do świadectwa, którą zamierzają mu przedstawić. 

W połowie 1845 roku Karol Darwin napisał do Strzeleckiego po otrzymaniu 
egzemplarza książki Physical Description of New South Wales and Van Diemen’s 
Land: 

Kilka dni temu otrzymałem Pański uprzejmy i cenny podarunek. (...) Gratuluję Panu 
ukończenia dzieła, która musiało kosztować Pana tak wiele pracy i jestem zdumiony 
liczbą głębokich zagadnień, które Pan porusza. Muszę wyrazić swój żal, że nie zawie-
ra ono większej ilości fragmentów Pańskiego dziennika. Mam nadzieję, że któregoś 
dnia zobaczę go w całości w druku. Wspomina Pan o mało idiomatycznym angielskim. 
Serdecznie życzę sobie, aby jedna czwarta naszych angielskich autorów myślała i pisała 
w języku w połowie tak żywiołowym, aczkolwiek tak prostym. 

Lord Overstone stwierdził 21 listopada 1848 roku, że Strzelecki zaprezentował 
„wiele dowodów na to, iż posiadał szlachetne cechy charakteru, które brytyjska 
opinia publiczna zawsze ceni wysoko”. 

Opinie te były wyrażone przez osoby, które znały Strzeleckiego osobiście i ob-
serwowały go w życiu codziennym. Po jego śmierci seria pochwał nie ustała. 

Narcyza Żmichowska, jego pierwsza biografka, powiedziała w 1876 roku:  
„Paweł Strzelecki w młodości i przez całe życie miał ogromne szczęście do ludzi”. 

Tasmański dziennikarz John Reynolds napisał w 1929 roku: 

Przyjazna osobowość Strzeleckiego sprawiła, że był szczególnie mile widzianym go-
ściem w wielu tasmańskich domach. Do dzisiaj zachowały się wspomnienia o tym 
śmiałym i kulturalnym Polaku. (...) Strzelecki należy do znamienitego grona ludzi, któ-
rzy uczynili wiek XIX tak niezwykłym. Wraz z Humboldtem, Franklinem, Darwinem 
i Wallacem musi być stawiany na równi z czołowymi naukowymi badaczami swoich 
czasów. Na pewno znajdzie się jakieś miejsce w stolicy Australii, aby upamiętnić jego 
zasługi dla tego kraju. 

W 1939 roku dr Arundell Neil Lewis, wybitny australijski geolog, oceniając stan 
wiedzy paleontologicznej w Australii w czasach Strzeleckiego (kierując się opisami 
w Physical Description), użył pochlebnych określeń i wskazywał na „żmudną pracę 
Strzeleckiego, za którą australijska geologia zawsze będzie mu wdzięczna”. 
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20 października 1942 roku sir George Clark, Prezes Królewskiego Towarzy-
stwa Geograficznego w Londynie, złożył hołd Strzeleckiemu, mówiąc:

Spoglądając szczegółowo na życie Hrabiego Strzeleckiego, dwie rzeczy poza jego od-
wagą i determinacją wydają się go wyróżniać: jedna to jego zdolność do wzbudzania 
w wielkich umysłach uczucia przyjaźni i zaufania do niego. Jego relacja z innym wiel-
kim członkiem naszego Towarzystwa – Sir Johnem Franklinem jest tego wystarczają-
cym dowodem. Drugą wyróżniającą cechą jego charakteru – według mnie – jest jego 
głęboka prawość. 

Bernard Cronin, pisarz i wykładowca, który wychował całe pokolenie austra- 
lijskich pisarzy i dziennikarzy, zauważył w jednym z artykułów w kwietniu  
1959 roku: „Niewielu ludzi prowadziło tak pełne i ciekawe życie jak hrabia Strze-
lecki. Jego miejsce w historii Australii jest bezpieczne po wsze czasy, ponieważ 
mamy u niego znaczny dług”.

Listę tych bardzo pozytywnych opinii można by znacznie wydłużyć, a nawet 
podwoić. Jednakże w 1961 roku ukazała się książka In a Dark Glass: The Story 
of Paul Edmond [sic] Strzelecki autorstwa Helen Heney, w której jego moralność 
została podważona, jego kompetencje zawodowe zostały umniejszone i został 
opisany w podsumowaniu jako odpychający Polak. Wszystkim wcześniej cytowa-
nym opiniom osób, które znały go osobiście, nagle zaprzeczono. Utarł się pewne-
go rodzaju schemat, zgodnie z którym zarzucano błędy tym osobom w wyraża-
nych przez nie w przeszłości korzystnych opiniach o Strzeleckim, które powstały 
na podstawie ich własnych obserwacji. Autorka określiła Strzeleckiego mianem 
„żałosnej postaci”. Po tym następowała cała seria krytyki i w książkach pojawiały 
się bardzo często zniewagi, takie jak: „hrabia był kłamcą”, „pomniejsza i bezbarw-
na postać”, „zubożały członek rodziny roszczącej sobie pretensje do szlachectwa”, 
„samozwańczy arystokrata”, „nie odkrył złota”, „nie wszedł na Górę Kościuszki”, 
„jego życie to wielkie kłamstwo i oszustwo”, „Strzelecki stworzył kłamstwo i żył 
w kłamstwie”, „samozwańczy naukowiec i odkrywca”, „pozbawiony skrupułów po-
szukiwacz przygód, z małym talentem i umiejętnościami, oportunista, który każdą 
okazję wykorzystywał, aby zrealizować swoje ambicje, nie zważając na prawdę”, 
„jego rodzice byli chłopami”, „urodzony w 1797 roku pod Poznaniem w rodzinie 
samozwańczej szlachty”, „próżny ekshibicjonista”. Pewien pracownik naukowy au-
stralijskiego uniwersytetu opisał pracę Helen Heney jako „bardzo duży naukowy 
kij wykorzystany do zbicia bardzo małego historycznego psa”. Z kolei bardzo uta-
lentowany pisarz, prawdziwa duma literatury australijskiej, nazwał Strzeleckiego 
„przebiegłym oszustem”. Inny dziennikarz i pisarz z Sydney stwierdził, że „Strze-
lecki dostałby swoje zasłużone pustynie, gdyby po dotarciu na szczyt Góry Ko-
ściuszki spadł i skręcił sobie kark”. 
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Po zebraniu i przeczytaniu wszystkich cytowanych tu i jeszcze wielu innych 
inwektyw, zwróciłem uwagę na notatkę opublikowaną 1 czerwca 1962 roku w mie-
sięczniku „Bohemia” w Melbourne (tom 14, nr 12): 

jakim musiał być wszechmocnym magiem, że sam sugerował, iż powinien być szano-
wany i kochany, chociaż na to nie zasługiwał, a wybitni ludzie jego epoki – ministrowie, 
politycy, naukowcy, zarządcy – nawet taki realista jak Karol Darwin – pokornie przyjęli 
i uszanowali wolę Strzeleckiego.

Tego samego dnia ukazała się w londyńskim „The Times Literary Supplement” 
recenzja zatytułowana A Darkened View, w której krytyk napisał: 

Panna Heney nie zaprzecza osiągnięciu przez sir Pawła Edmunda Strzeleckiego sukce-
su na skalę światową, ale krytykuje go za takie cechy jak urok osobisty i lojalność wobec 
jego przybranej ojczyzny, a które wydają się być mało szkodliwe według wszelkich stan-
dardów moralnych. Również jej interpretacja psychologiczna posłużyła do zabarwienia 
faktów stronniczością i jest to bardzo naiwny rodzaj psychologii.

Zastanowił mnie również fragment recenzji znanego dziennikarza Geoffreya 
Tebbutta dotyczącej książki Geoffreya Rawsona The Count, wydanej w Melbourne 
w „Herald” 19 grudnia 1953 roku: „Pan Rawson jest zbyt uczciwy i zbyt zdyscypli-
nowany, by wyciągnąć więcej wniosków, niż wskazywałyby na to dowody”. 

Powróciłem więc do trzech najważniejszych biografii Pawła Strzeleckiego wy-
danych przed 1961 rokiem. Wybitny australijski historyk Ward L. Havard napisał 
pierwszą biografię w roku 1939 i zakończył swoją wartościową pracę (zatytułowa-
ną Sir Paul Edmund de Strzelecki, opublikowaną w „Royal Australian Historical 
Society Journal”, tom 26, cz. 1, 1940): następującymi słowami: 

Z pewnością niezwykła siła fizyczna i wigor, połączone z wielką energią intelektualną 
i głęboko zakorzenioną sympatią dla swoich bliźnich, podniosły go do rangi osoby wy-
bitnej. Z Głuszyny pod Poznaniem, bez pomocy rodziny i bogactwa, zdobył dla siebie 
zaszczytne miejsce w Wiktorii i Anglii. 

Komandor Geoffrey Rawson w swojej książce The Count (1953) doszedł do 
wniosku, że „światowy sukces i satysfakcję osiągnął wyłącznie dzięki swoim włas-
nym cechom charakteru i ujmującej osobowości”.

Wacław Słabczyński, kurator Biblioteki Narodowej w Warszawie, który kon-
sultował się z co najmniej 200 bibliotekami na czterech kontynentach, zanim na-
pisał dotychczas najbardziej szczegółową i najlepiej udokumentowaną biografię 
Strzeleckiego pod tytułem Paweł Edmund Strzelecki: podróże – odkrycia – prace 
podsumował: „Nie cenił sławy, a jednak zyskał ją wbrew sobie”.
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Żaden z tych trzech tak różnych od siebie biografów nie odnalazł ani nie po-
dejrzewał istnienia żadnych powodów do użycia zacytowanych wcześniej inwek-
tyw i oszczerstw. Nie spodobało mi się oczernianie nieżyjącego już człowieka, któ-
ry tak wielce przysłużył się Australii i jej mieszkańcom. W latach pięćdziesiątych  
XX wieku byłem zupełnie obojętny i niezbyt zainteresowany biografią Strzelec-
kiego, ale po przeczytaniu „historii nie do przyjęcia”, obudziło się we mnie współ-
czucie dla zmarłego, który nie może się już bronić. W związku z tym, reagując 
na słowa ze wstępu do książki Helen Heney In a Dark Glass „ta praca będzie dla 
wielu nie do przyjęcia i jest to najważniejszy powód jej powstania”, postanowiłem 
ponownie zweryfikować i ocenić dowody w istniejącym materiale biograficznym 
i literaturze na temat sir Pawła Strzeleckiego, które odnalazłem i które studiowa-
łem przez ostatnie czterdzieści lat. Ukazał mi się zupełnie inny obraz charakteru 
i osiągnięć Strzeleckiego niż przedstawiony przez Helen Heney i to wcale nie tak 
daleki od tego, jak widzieli go jemu współcześni. 

Na zakończenie niniejszego Wstępu warto zacytować dialog dwóch wyimagi-
nowanych i anonimowych postaci, które widziały, jak Strzelecki wchodzi do bu-
dynku Królewskiego Towarzystwa w Londynie. Ten fikcyjny dialog został napisany 
w Prologu do pracy dyplomowej P.E. Strzelecki – Australian Explorer; 1797–1873, 
za którą w 1937 roku panna H.E. Heney uzyskała tytuł magistra na Uniwersytecie 
w Sydney. Dialog kończy się następująco: 

Jego towarzysz zaśmiał się. „Fakty, nawet w tych rzadkich przypadkach, gdy są praw-
dziwe, a nie tylko się w nie wierzy, nic nie znaczą. Każdy może je przekręcić dla swoich 
celów. Prawdę, jeśli w ogóle istnieje coś takiego, można odnaleźć w osobowości czło-
wieka, który stworzył fakty, w jego wewnętrznych pobudkach, które go do tego czy 
innego skłoniły, a nie gdzie indziej. Powód, dla którego człowiek prowadzi badania, 
cel, który nim kieruje, znaczą dla mnie więcej niż góry, na które się wspiął i rzeki, które 
nazwał. Ale rzadko można takich znaleźć na kartach biografii. 

„Czy w Twojej romantycznej historii jest więcej prawdy niż w moich nagich faktach? 
Obie są przecież tylko wyborem dostępnych źródeł”.

Oddaj mi moją prawdę, a możesz zachować swoją. To, co się widzi w życiu, to przecież 
nie tyle to, co tam jest, ale to, co uda nam się zobaczyć. Biografia jest tylko fikcją pod 
inną nazwą”.

Po przeczytaniu tych słów napisanych przez Heney aż kusi, żeby zapytać czy-
telników, czy wszystkie napisane i opublikowane biografie rzeczywiście są fikcją? 
Czy fakty naprawdę mają być przekręcane, by odpowiadały celom i kaprysom 
biografów? Na pewno musi istnieć jakaś różnica między biografem a pisarzem 
fikcji. 
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Mapa 3. Ekspedycja na zachód



Mapa 4. Ekspedycja na południe



Mapa 5. Z Yass do Port Phillip



Mapa 6. Trasa w Gippsland wg A. Andrewsa



Mapa 7. Ekspedycje tasmańskie



Mapa 8. Ekspedycja na północ



CZĘŚĆ I

NARODZINY CZŁOWIEKA  
I ODKRYWCY 



Fotografia Andrzej Kozek



RODZINA

Chłopiec przyszedł na świat w ciepły lipcowy poranek. W chwili narodzin był 
dość drobny i nikt nie mógł przewidzieć, że w przyszłości wyrośnie na silnego 

mężczyznę, który sławę zyska poza swoją ojczyzną – Polską. 
Był rok 1797. Zaledwie dziewięć lat upłynęło od czasu założenia Sydney i ko-

lonii Nowej Południowej Walii, osiem lat od zdobycia Bastylii przez francuskich 
rewolucjonistów, a tylko dwa lata od czasu, gdy połączone siły Austrii, Prus i Rosji 
wymazały z mapy Europy Rzeczpospolitą Obojga Narodów. W Anglii panował 
król Jerzy III. 

Oryginalna metryka urodzenia Pawła Edmunda Strzeleckiego została odna-
leziona przez dr. Stanisława Bernatta w archiwach Archidiecezji Poznańskiej, a jej 
reprodukcja pojawiła się w kwietniu 1938 roku w artykule opublikowanym w pol-
skim miesięczniku „Tęcza”. Później Wacław Słabczyński opublikował ją ponownie 
w 1957 roku w biografii Strzeleckiego swojego autorstwa. Metryka została napisa-
na w języku łacińskim, a jej tekst brzmi następująco: 

Julius 1797 – Gluszyna – die 21 Julii – Ego Martinus Hantusz Praepositus Loci Baptisa-
vi infantem duobus Nom. Paulum et Edmundum natum 20 Julii Hora 8va a mane Ge-
nerosorum Magnifici Domini Francisci Strzelecki et Magnificae Annae de Raczynski 
Strzelecka Possesoris Gluszynae. Patroni fuere: Magnificus Petrus Thoroni et Magnifica 
Feliciana Karwyna. 

W wolnym tłumaczeniu na język polski brzmi ona tak: 

Lipiec 1797 r. – Głuszyna – 21 lipca – Ja, miejscowy proboszcz Marcin Hantusz, 
ochrzciłem niemowlę Pawła Edmunda (dwojga imion), urodzone 20 lipca o godz. 
8.00 rano, ze szlachetnie urodzonych Wielmożnego Pana Franciszka Strzeleckiego, 
dzierżawcy Głuszyny, i Wielmożnej Anny z Raczyńskich Strzeleckiej. Rodzicami 
chrzestnymi byli: Wielmożny Piotr Thoroni i Wielmożna Felicjana Karwyna1. 
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Paweł Edmund Strzelecki. Podróżnik – odkrywca – filantrop4

Należy podkreślić, że Franciszek Strzelecki został opisany jako Magnificus 
Dominus (dosłownie „Wielmożny Pan”). Przymiotnik magnificus zarezerwowa-
ny był zazwyczaj dla najbardziej szanowanych rodzin w kraju, a w dokumentach 
urzędowych zwyczajowo przed nazwiskiem polskiego szlachcica umieszczano 
przymiotnik nobilis lub generosus, natomiast mieszczanie określani byli jako 
honestus, a chłopi jako laboriosus2. Słowo possesoris oznacza, że majątek ziem-
ski nie był własnością, ale został wydzierżawiony Franciszkowi Strzeleckiemu, 
w przeciwnym razie zostałby on określony jako „spadkobierca” lub „dziedzic” 
Głuszyny3. 

W drugim tomie Australian Dictionary of Biography Helen Heney stwierdziła, 
że Paweł Strzelecki był „synem biednego ziemianina, bez ziemi i tytułu”4. Stwier-
dzenie to jest mylące i błędne. Przede wszystkim jego ojciec i matka należeli do 
polskiej szlachty. W osiemnastowiecznej Polsce nie było wyższej klasy niż szlachta. 
Angielski historyk Norman Davies w swojej książce Boże igrzysko. Historia Polski 
wyjaśnia: „Dokładność wymaga więc, aby termin «szlachta» tłumaczyć na angielski 
jako «nobility», termin «szlachcic» jako «nobleman», zaś termin «stan szlachecki» 
jako «the noble estate»”5. 

Od 1573 roku każdy szlachcic miał nie tylko prawo wyboru króla, ale także 
prawo do bycia wybranym na króla, co było powodem ich nieugiętej dumy ze swo-
jego stanu społecznego. Helen Heney wprowadza w błąd siebie i czytelników, gdy 
na stronie 27 swojej In a Dark Glass. Story of Paul Edmond Strzelecki przyznaje, że 
i on, i książę Eustachy Sapieha należeli do tej samej „klasy” społecznej6. Jak biedny 
plebejusz mógł należeć do tej samej „klasy”, do której należał książę? Stwierdzenie, 
że rodzice Pawła Strzeleckiego nie posiadali „tytułu”, bez wytłumaczenia australij-
skim czytelnikom, że należeli do stanu szlacheckiego, daje fałszywe wyobrażenie 
jakoby byli plebejuszami.

Rodzina szlachecka Strzeleckich ze Strzelec była dobrze znana już co najmniej 
w 1391 roku. W XV wieku uzyskali oni wysoki status rodu senatorskiego, z którego 
wywodziło się kilku kasztelanów, wojewodów oraz jeden arcybiskup7. Jak podkre-
ślał Joseph Conrad, najbardziej cenionym tytułem w Polsce był tytuł senatora8. 
Senat był Radą Królewską, czymś podobnym do Izby Lordów w Wielkiej Brytanii. 
W jego skład wchodziło siedemnastu arcybiskupów i biskupów, trzydziestu trzech 
wojewodów oraz osiemdziesięciu pięciu kasztelanów, pierwotnie wojskowych ad-
ministratorów miast królewskich lub twierdz, nominowanych przez króla, lecz 
później od niego niezależnych9. Tytuł senatora nie był dziedziczny, ale świetność 
rodu senatorskiego pozostawała na zawsze, nawet jeśli skurczyło się jego bogactwo 
materialne. 

Po pierwszym rozbiorze Polski cesarzowa Maria Teresa austriacka wydała 
13 czerwca 1775 roku proklamację, w której potwierdzono, że:
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Rody, które w przeszłości posiadały jakikolwiek tytuł, były upoważnione zgodnie z na-
kazem, do korzystania z niego na wcześniejszych zasadach, pod warunkiem przed-
stawienia dowodu na jego posiadanie, a bez którego należało domagać się zrzeczenia 
takiego prawa. Wszystkie rody, którym powierzono obowiązki senatorskie i starostów, 
mogą przyjąć dziedziczny tytuł hrabiego10. 

Ponieważ przodkowie Strzeleckiego należeli do stanu senatorskiego, rodzina 
miała prawo ubiegać się o tytuł hrabiego w Galicji, należącej do Cesarstwa Austrii. 
Jednak Strzeleccy nigdy nie ubiegali się o ten tytuł. Tym niemniej uzyskanie go 
byłoby bardzo łatwe dla Pawła Strzeleckiego, gdyby sobie tego życzył. 

Helen Heney starała się zasugerować czytelnikom, że Paweł Strzelecki „przy-
brał” i „rościł sobie prawo” do tytułu hrabiego. Obiektywna ocena dokumentów 
mówi jednak co innego11. Nie ma żadnych dowodów na to, że Paweł Strzelecki 
choć raz nazwał siebie, podpisał się lub przedstawił jako hrabia. Na liście pasaże-
rów statku „Virginian” w 1834 roku określił siebie mianem gentleman12, a w swoich 
dokumentach naturalizacyjnych z 1845 roku użył słowa monsieur13. W obu przy-
padkach raczej skromnie umniejszył swój status społeczny. 

Najlepszym dowodem na to, że Strzelecki ani nie „przybrał”, ani nie „rościł sobie 
praw” do tytułu hrabiego, jest fragment jego listu napisanego 3 kwietnia 1846 roku 
do sir Rodericka Murchisona: 

Co do „Tytułu”, o którym Pan wspominał, muszę powiedzieć, że chociaż wykazałem, co 
jest mi należne, zarówno poprzez deklarację Konsula G[enera]l[nego] Prus, jak i po-
przez inne Dokumenty, kiedy byłem zobowiązany do złożenia zeznań w zeszłym roku 
przed sądem kanclerskim i Sir Jamesem Grahamem, jestem bardzo daleki od umiesz-
czenia go na mojej karcie wizytowej nie tylko dlatego, że akt mojej naturalizacji w tym 
kraju pozbawia mnie prawa do niego, ale dlatego, że jego znaczenie i wartość uważam 
za bardzo podobne do znaczenia i wartości tytułu biskupów katolickich in partibus 
infidelium. Zatem jego wartość społeczna, niezależnie od mojego udziału, winna być 
przypisana – według mojej opinii – niezachwianej uprzejmości i nawykom moich sta-
rych przyjaciół oraz wyraźnej trudności wymówienia mojego nazwiska14. 

Nie wiemy, co zawierała deklaracja konsula generalnego Prus, ale prawdopo-
dobnie stwierdzała ona, że Strzelecki był uważany za członka Ritterschaft, czyli 
niemieckiego rycerstwa, tj. że był on Ritter von, czyli rycerzem, co musiał udo-
wodnić zgodnie z surowymi, niemieckimi przepisami obowiązującymi w armii 
pruskiej. Najwyraźniej miał też kilka dokumentów dowodzących historyczne-
go stanu rycerskiego swojej rodziny, a potwierdzonego przez polskich królów. 
Znamienne jest również to, że faktycznie kpił z tytułu hrabiego, porównując 
go do godności katolickiego biskupa w kraju pogańskim. Wyraźnie zaznaczył,  
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że zwyczaj nazywania go hrabią powstał bez jego własnego „udziału” i wyni-
kał z uprzejmości przyjaciół, którzy mieli trudności z wymówieniem nazwiska 
Strzelecki. 

W liście do Adyny Turno napisanym 5 czerwca 1851 roku Strzelecki podał 
swój adres: „Mr P.E. de Strzelecki, na adres Mr Devaux and Co., 62 William 
Street, Londyn”15. Na stronie tytułowej swojej książki Physical Description of 
New South Wales and Van Diemen’s Land umieścił wyłącznie inicjały imion oraz 
nazwisko „P.E. de Strzelecki”. W ten sam sposób podpisał również przedmowę 
w Gold and Silver w 1856 roku, a na stronie tytułowej książki widnieje tylko jego 
nazwisko. 

Formuła „hrabia Strzelecki” na okładce tej ostatniej pracy niczego nie dowo-
dzi. Wiadomo przecież, że najczęściej notki wydawnicze i okładki są przygotowy-
wane przez wydawców bez udziału autora. Autor niniejszej biografii znalazł kiedyś 
na tylnej stronie okładki jednej ze swych książek własny życiorys, z którym nie do 
końca się zgadzał, ale było za późno, aby wprowadzić zmiany. 

Dwaj wybitni znawcy heraldyki i genealogii, Szymon Konarski z Paryża16, któ-
rego Heney cytowała na stronie 52 In a Dark Glass, oraz M. Paszkiewicz z Londy-
nu17, podkreślali, że mimo iż Paweł Edmund Strzelecki nazywany był hrabią, nie 
ma dowodów, że sam przyjął lub używał takiego tytułu.

W liście do Marii Reidt z 23 sierpnia 1873 roku Paweł Strzelecki stwierdził, 
że lord Colchester „tylko ze względów uprzejmości przyozdobił” jego nazwisko 
„tytułem hrabiego”18. Pomimo tego, podobnie jak wielu szlachciców, pozwalał, aby 
nazywano go i zwracano się do niego hrabio. 

Znany uczony, prof. Stanisław Helsztyński, w swojej książce Ave Roosevelt 
zwrócił uwagę, że generał Kazimierz Pułaski – „ojciec” amerykańskiej kawalerii 
oraz generał Tadeusz Kościuszko – naczelny inżynier armii Jerzego Waszyngto-
na, obaj członkowie szlachty, pozwalali, by zwracano się do nich w Ameryce per 
hrabio19. 

Matką Pawła Strzeleckiego była Anna Raczyńska. Raczyńscy z Raczyna należeli 
do znamienitej szlachty, a ich nazwisko pojawiło się w zapisach już w 1425 roku. 
W latach 1709-1795 w rodzinie tej było czterech senatorów. Jedna z gałęzi rodu, 
z którą Anna była z pewnością spokrewniona, miała pruski tytuł hrabiowski20. Za-
tem po stronach obojga rodziców Paweł Strzelecki był potomkiem rodzin szlache 
ckich o dumnych tradycjach. 

Drzewo genealogiczne Strzeleckiego pokazuje wyraźnie, że przez co najmniej 
sześć pokoleń jego przodkowie wchodzili w koligacje małżeńskie z zamożny-
mi i szanowanymi rodami szlacheckimi Wielkiego Księstwa Poznańskiego: Ra-
czyńskich, Żegockich, Mościckich z Mościska, Spławskich i Solińskich z Solna21. 
Wszystkie te rody wywodziły się ze średniowiecznego polskiego rycerstwa. 
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Tytuł hrabia przed nazwiskiem winien być zatem traktowany jako życzliwy 
przydomek, który ułatwić miał wymówienie obco brzmiącego nazwiska22. Aby nie 
obciążać zbytnio niniejszej biografii szczegółowymi objaśnieniami różnic między 
szlachtą polską i brytyjską oraz brytyjskim systemem klas społecznych, na końcu 
książki został umieszczony poświęcony tym kwestiom Załącznik 1. 

Paweł Edmund Strzelecki urodził się w majątku ziemskim Głuszyna. Mają-
tek ten należał do biskupa poznańskiego i został wydzierżawiony Franciszkowi 
Strzeleckiemu, ojcu Pawła. Dziewięćset akrów żyznej ziemi niedaleko Poznania, 
z łatwym dostępem do rynku zbytu płodów rolnych, przynosiło z pewnością spo-
re dochody i najwyraźniej przez długi czas znajdowało się w posiadaniu rodziny. 
Wacław Słabczyński wskazuje, że Głuszyna była już dzierżawiona przez dziadka 
Pawła, Józefa. Kuzyn Franciszka Strzeleckiego, ksiądz kanonik Wojciech (Adal-
bert) Strzelecki, urodzony 22 kwietnia 1721 roku, zmarł w majątku w Głuszynie 
19 lutego 1794 roku23. Kanonik Strzelecki był wpływowym członkiem kapituły po-
znańskiej katedry i komisarzem jej dóbr kościelnych, można więc domniemywać, 
że pomógł swoim krewnym w uzyskaniu lukratywnej dzierżawy. 

Roczny dochód netto z majątku w Głuszynie wynosił w tamtym czasie pra-
wie 4000 złotych24, czyli około 200 funtów brytyjskich. Każdy, kto zna ten okres 
w historii Polski, wie, że taki dochód pozwalał na bardzo komfortowy styl życia25. 
W Anglii w tym czasie średni roczny dochód robotnika wynosił 20 funtów, pod-
czas gdy kupiec mógł zarobić do 45 funtów. W Polsce było to odpowiednio od 
10 do 20 funtów, a zarobki chłopów były znacznie niższe. Jednak ceny w Polsce 
w tamtym okresie były o 50 procent niższe niż w Anglii. 

Często publikowana fotografia dworu w Głuszynie podawanego za miejsce 
urodzenia Pawła jest błędna. Opis tego domu i jego wyposażenia, związany z ro-
dziną Strzeleckich i przedstawiony przez Helen Heney na stronie 4 jej książki, jest 
fikcją. Dom na wspomnianym zdjęciu, który istniał do 1939 roku, i który praw-
dopodobnie odwiedziła Heney, został zbudowany w 1810 roku i nie mieszkał tam 
żaden Strzelecki26. Budynek nie pasuje do ówczesnego stylu dawnych wiejskich 
rezydencji ziemiańskich. 

Przed przeprowadzką do Głuszyny Strzeleccy co najmniej od trzech poko-
leń posiadali dwór i majątek Grochowiska w powiecie kaliskim27. Byli tam znani 
w XVII wieku jako spadkobiercy lub dziedzice Grochowisk. 

Pierwsza biografka Pawła Strzeleckiego, Narcyza Żmichowska, która osobiście 
dobrze znała rodzinę, określiła ją mianem „średniozamożnej szlachty”28. 
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URODZONY WE DWORZE

Paweł Edmund urodził się we dworze, we wsi Głuszyna. W swojej pracy magi-
sterskiej z 1937 roku Helen Heney podaje poetycki opis Głuszyny „w cieniu 

wiązów i kasztanów”, gdzie: 

bociany wolno przelatują nad głowami do swych gniazd na dachach ze strzechy, 
a żuraw skrzypi, wyciągając wiadra wody do wieczornego pojenia koni. Za kościołem 
(...) i skromnym sklepikiem, w którym wędrowni handlarze prezentowali swoje do-
bra, była szeroka, zazwyczaj otwarta brama i wiecznie zielone krzewy chroniące ogród 
przed kurzem. Zza letniej zieleni bzu i głogu, i dojrzalszych, wiecznie zielonych cisów 
i laurowców, widać było dach dworu ponad białymi murami i gankiem1.

Franciszek Strzelecki i jego żona Anna z domu Raczyńska mieli kilkoro dzieci, 
które zmarły wkrótce po urodzeniu. Narcyza Żmichowska wskazuje, że Anna była 
„pięć lat starsza od męża i znana była powszechnie jako ucieleśnienie dobroci oraz 
jako najpiękniejsza z siedmiu sióstr”2. Ich córka Izabela urodziła się w 1790 roku. 
„Wyrosła na jedną z najpiękniejszych kobiet w Wielkopolsce, której ziemia szcze-
gólnie obfitowała w piękne kobiety”. Żmichowska wspomniała również, że matka 
chrzestna Izabeli była żoną marszałka Raczyńskiego. Kazimierz Raczyński, mi-
lioner, miał żonę Teresę (1745-1818), córkę Stefana Moszczeńskiego, kasztelana 
sanockiego3. Gdyby rzeczywiście była matką chrzestną Izabeli, sugerowałoby to 
koligacje z najbogatszą gałęzią rodu Raczyńskich, która niedługo po tym przyję-
ła od króla pruskiego niemiecki tytuł hrabiowski. Żmichowska twierdziła, że oj-
ciec Anny zapisał Kazimierzowi Raczyńskiemu trzy dobrze prosperujące majątki: 
Wielki Gaj, Mały Gaj i Kiekrz na utrzymanie siedmiu sióstr. Marszałek majątki 
przyjął, natomiast dziewczęta zlekceważył4. Badania Słabczyńskiego dowiodły, że 
Kiekrz od XV wieku do co najmniej 1797 roku znajdował się w rękach rodziny 
Kierskich i nigdy nie należał do Raczyńskiego5. Zatem informacje o wspaniałym 
majątku ojca Anny nie są zbyt przekonujące. 
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Pierwszy syn, Florian Piotr, urodził się 22 maja 1794 roku6. Franciszek Strze-
lecki podobno na ochotnika wstąpił do kawalerii generała Jana Henryka Dąbrow-
skiego, który ze swoim korpusem wojskowym operował pod Poznaniem pod 
rozkazami generała Tadeusza Kościuszki7. Był to ostatni zryw Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów przeciwko ostatecznemu rosyjsko-pruskiemu zamachowi na 
niepodległość narodu polskiego. Franciszek powrócił do Głuszyny prawdopodob-
nie pod koniec października 1794 roku, kiedy upadło powstanie kościuszkowskie. 
1 stycznia 1795 roku rosyjski książę Repnin oświadczył, że „Królestwo i Rzeczpo-
spolita Polska już nie istnieją”, ale ostateczny traktat o trzecim rozbiorze Polski zo-
stał podpisany w Petersburgu przez Rosję, Prusy i Austrię między 15 a 26 stycznia 
1797 roku8. 

W tak niespokojnym i ponurym okresie historii Polski na świat przyszedł 
w Głuszynie drugi syn Franciszka i Anny – Paweł Edmund. Żmichowska pisała 
we wspomnieniach: 

Od urodzenia miał on już w sobie jakiś nadmiar zdolności, które się gwałtem zasto-
sowania i użytkowania domagały. Bystry, pojętny, z żywą wyobraźnią, z błyskotliwym 
jak diament dowcipem, z nieustraszoną odwagą, z naturą wrażliwą, był prawdziwie 
niespokojnego ducha. Niespokojność jego wszelako błąkała się tylko pośród trudnych, 
lecz zawsze możliwych do spełnienia życzeń i możliwych do wykonania pomysłów. Nie 
widać tego, by w którymkolwiek życia okresie kwestie metafizyczne sen mu z powiek 
spędzały lub żeby wszechwładna żądza ideału odwiodła go od mocnego po ziemi stąpa-
nia. Od niemowlęctwa do późnej starości był to ciągle umysł trzeźwy, choć dziwaczny, 
niezwykłymi chodził drogami, lecz ku zwykłym celom. Duch niespokojny uciszył się 
pierwszą pracą, która cały jego intelekt zajęła i pierwszym, a nawet jedynym dziełem, 
które mu wraz ze sławą imienia, znaczenie i stanowisko towarzyskie zapewniła. Nie od 
razu jednak, nieprędko na ten sposób trafił9.

Siostra Pawła – Izabela Słupska – opowiadała, że kiedy był jeszcze dzieckiem, 
najbardziej lubił się bawić w księdza. Spędzał całe dnie na tej zabawie. Jego rodzice 
z wielką cierpliwością tolerowali fantazje swoich dzieci. Izabela miała więc swoje psy 
i konie, a mały Paweł miał swój własny, mały pokój, w którym mógł sprawować swo-
je boże posługi. Umeblował pokój jak małą kaplicę z ołtarzem i dzwonem wiszącym 
na sznurku; miał też ambonę stojącą na podwyższeniu. Chłopiec w tym samym co 
on wieku przychodził każdego dnia, by służyć mu jako ministrant. Ambona roz-
brzmiewała każdego dnia kazaniami małego prałata. Izabela Słupska wspominała, że 
kazania nigdy nie były pozbawione treści i spójności. Często jego starsze rodzeństwo 
słuchało ich z przyjemnością, a także wyciągało z nich pewne nauki.

Kiedy trochę podrósł i nauczył się czytać i pisać, rozwinął kolejną pasję, 
a mianowicie zapragnął zostać dramatopisarzem. Codziennie rano pisał komedie, 
a wieczorem sam je odgrywał przed zgromadzoną w domu publicznością. Był na-
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gradzany gromkimi brawami, co nie było zaskoczeniem, gdyż jego próby pisar-
skie wyróżniały się znakomitym poczuciem humoru. Jako aktor, według rodzin-
nych wspomnień, miał naturalną osobowość sceniczną, głos niezwykle atrakcyjny 
i zmienny. Pięknie czytał i zachwycająco deklamował. Zachował te dwa talenty 
o wiele dłużej niż pisanie sztuk teatralnych, bo podobno do końca swojego życia10. 

Z powyższych akapitów wynika, że rodzice Pawła, a także publiczność, lubili, 
akceptowali i oklaskiwali występy małego aktora. Heney zinterpretowała to jednak 
zupełnie inaczej, niż napisała Żmichowska, bo określiła to jako „długie cierpienia” 
rodziny. Nazwała chłopca „ekshibicjonistą”, który zachował tę cechę do swej do-
rosłości. To popisywanie się było całkiem normalnym i zdrowym dowodem przy-
szłej inteligencji i indywidualności chłopca. Na przykład Karol Darwin jako małe 
dziecko lubił zwracać na siebie uwagę starszych. W swojej autobiografii Darwin 
napisał: 

Pamiętam, że jako bardzo mały chłopiec kradłem jabłka z sadu, aby rozdać je chłopcom 
i nastolatkom, którzy mieszkali niedaleko, ale zanim dostali ode mnie owoce, pokazy-
wałem im jak szybko biegałem. Wspaniałe się czułem, gdy widziałem, że zdziwienie 
i podziw, który okazywali na widok mojej umiejętności, nie były w podzięce za jabłka. 
Dobrze pamiętam jaki byłem szczęśliwy, gdy mówili, że nigdy nie widzieli, aby ktoś tak 
szybko biegał!11

W Dictionary of National Biography można znaleźć również stwierdzenie, że 
„jako mały chłopiec” Darwin „miał skłonność do wymyślania zdumiewających 
przygód, a wszystko to w celu zrobienia na kimś wrażenia”12. Jak dotąd nikt nie 
nazwał Karola Darwina „ekshibicjonistą”, ale niektórzy australijscy autorzy chętnie 
powtarzali oskarżenie Heney wobec Strzeleckiego. 

Wspomniane wyżej obrazki z dzieciństwa Pawła musiały mieć miejsce po 
opuszczeniu przez Strzeleckich dworu w Głuszynie. 28 lipca 1796 roku król pruski 
wydał nakaz konfiskaty dóbr biskupa poznańskiego. Według Archiwum Archi-
diecezji Poznańskiej majątek w Głuszynie został skonfiskowany przez rząd pru-
ski w 1798 roku. Strzeleccy odnowili dzierżawę, ale według badań Słabczyńskiego 
opuścili majątek 26 czerwca 1801 roku, kiedy mały Paweł miał prawie cztery lata13. 
Prawdopodobnie niewiele pamiętał z tego okresu swojego życia w Głuszynie. 

Franciszek Strzelecki nie miał innego wyjścia jak wyprowadzić się i wziąć 
kolejną dzierżawę. Według Żmichowskiej przejął on majątek Skubarczewo14, po-
łożony w linii prostej około 20 km na wschód od Gniezna. Majątek istnieje do 
dziś, podobnie jak dworek, i stanowi własność państwową o powierzchni około  
700 akrów, ale został zdewastowany w okresie socjalizmu. 

Zastanawiający jest nekrolog Strzeleckiego, napisany przez sir Henry’ego Bar-
tle’a Frere’a, który mówi, że młody Paweł „miał bolesne wspomnienia z czasów, 



Paweł Edmund Strzelecki. Podróżnik – odkrywca – filantrop14

kiedy w château jego ojca stanął sztab generała Marmonta”15. (W dawnych słowni-
kach polsko-francuskich słowo château było tłumaczone m.in. jako dwór). W rze-
czywistości armia napoleońska weszła do Polski po śmierci ojca Pawła. Musiało 
się to zdarzyć nie w Głuszynie, jak sugerowała Heney, lecz w Skubarczewie albo 
podczas jego pobytu u krewnych w Warszawie. 

Data śmierci Franciszka Strzeleckiego nie jest znana. Jego żona Anna zmarła 
w 1807 roku, kiedy Paweł miał dziesięć lat, a Izabela nie miała jeszcze siedem-
nastu. Do jedenastego roku życia Izabela była wychowywana przez rodziców jak 
chłopiec. Edukację zapewnił jej arcybiskup Ignacy Raczyński – najpierw w Pałacu 
Biskupów w Ciążeniu, a później w klasztorze w Ołoboku, gdzie była pod specjalną 
opieką sióstr zakonnych i gdzie nauczyła się francuskiego oraz gry na fortepianie. 
Opuściła klasztor w wieku siedemnastu lat, mniej więcej w tym samym czasie kie-
dy umarła jej matka. Wyszła za mąż za szlachcica Józefa Słupskiego, który przejął 
dzierżawę majątku w Skubarczewie16. 

Starszy brat Pawła, Piotr, był również pod opieką arcybiskupa Raczyńskiego, 
który chciał go kształcić na kapłana. Młody Piotr wolał jednak podążać za rycer-
skimi tradycjami swojej rodziny i w 1809 roku zaciągnął się do armii Wielkiego 
Księstwa Warszawskiego, by walczyć z najeźdźcami Polski. Walczył w kampanii 
austriackiej i rosyjskiej, został oficerem. W 1813 roku król Neapolu marszałek Jo-
achim Murat mianował go swoim adiutantem. Piotr Strzelecki otrzymał najwyższe 
francuskie odznaczenie wojskowe – Legię Honorową. Z wyglądu był zupełnie inny 
niż jego siostra i Paweł. Żmichowska określiła go jako „szczupłego, niskiego, z wy-
soko osadzonymi kośćmi policzkowymi”, z oczami „tak czarnymi, jak u kalabryj-
skiego Włocha”17, podczas gdy Izabela i Paweł byli podobni do siebie jak bliźniaki, 
o tych samych „klasycznych cechach” i klasycznej budowie ciała. Opisała Paw-
ła następującymi słowami: „Rzadko się widzi tak ze wszech miar pociągającego 
człowieka: wzrost, postawa na piedestał, oczy szafirowe, wprost do serca schować, 
prześliczny mężczyzna!”18. Wspomniała również o jego „wzroście”; Paweł nie był 
„niski”, ale co najmniej średniego wzrostu19. 

Matka Pawła miała sześć sióstr, wśród których Tekla wyszła za mąż za Józefa 
Żmichowskiego, urzędnika sądowego, a Wiktoria, wyszła za Kiedrzyńskiego. Józef 
Żmichowski był szlachcicem, który dzierżawił majątek Garaszewo, przylegający 
do Głuszyny. Zapisy dostaw dostarczanych do armii francuskiej przez „obywatela” 
Żmichowskiego dowodzą, że mieszkali w Garaszewie co najmniej do 1807 roku. 
Po śmierci Anny chłopcem zaopiekowała się ciotka Pawła, Tekla Żmichowska. 
Żmichowscy opuścili wiejską posiadłość i przenieśli się do Warszawy, gdzie mieli 
mieszkanie przy ulicy Świętojerskiej (św. Jerzego). Tekla i Józef Żmichowscy nie 
mieli dzieci, więc zaopiekowali się czterema osieroconymi chłopcami: Ksawerym, 
Józefem, Kazimierzem i Feliksem Kiedrzyńskimi, synami Wiktorii, zmarłej sio-
stry Tekli. Później zaopiekowali się także trzema chłopcami brata Żmichowskiego: 
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Erazmem, Hiacyntem i Janem. Paweł Strzelecki był ósmym chłopcem utrzymywa-
nym i kształconym przez Teklę i Józefa Żmichowskich. Około 1810 roku, w wieku 
trzynastu lat, Paweł został wysłany do Kolegium Ojców Pijarów przy ulicy Dłu-
giej. Była to wówczas najlepsza szkoła średnia w Warszawie. Trudno się zgodzić 
ze stwierdzeniem Słabczyńskiego, cytowanym przez Heney, że Józef Żmichowski 
był „biednym urzędnikiem sądowym”, ponieważ potrafił nie tylko utrzymać i wy-
kształcić ośmiu chłopców, ale także wysłać czterech braci Kiedrzyńskich za gra-
nicę na niemieckie uniwersytety w Halle i Jenie. Aby to zrobić, musiał mieć albo 
znaczne środki finansowe, albo bardzo dobrą pensję. 

Wysiłek kształcenia ośmiu chłopców bez wątpienia obciążył finansowo Józefa 
Żmichowskiego. Nic więc dziwnego, że gdy Ksawery Kiedrzyński został błyskotli-
wym, zamożnym prawnikiem, a także właścicielem pięknej wiejskiej posiadłości 
w Ołtarzewie pod Warszawą (gdzie jako pierwszy sprowadził do Polski angielskich 
agronomów i maszyny rolnicze), zabrał Pawła do swojego warszawskiego miesz-
kania. W ten sposób chciał pomóc swoim dobroczyńcom i okazać im wdzięcz-
ność. Traktował Pawła jak brata, a nawet go rozpieszczał. Paweł miał prawo zabrać 
z biurka dowolną kwotę lub wybrać z szafy dowolny ubiór, który mu się spodo-
bał. Ksawery Kiedrzyński wprowadził Pawła do śmietanki towarzyskiej Warszawy, 
gdzie „szczycił się wielką popularnością oraz intelektem Pawła”20.

Słabczyński zasugerował, że Piotr Strzelecki stacjonował w tym czasie w war-
szawskiej siedzibie marszałka Murata w pałacu Potockich, gdzie Paweł często go 
odwiedzał i szlifował swoje maniery wśród śmietanki towarzyskiej21. Jest jednak 
raczej wątpliwe, że Piotr Strzelecki, który rozpoczynał swoją karierę wojskową, był 
członkiem sztabu marszałka Murata. Bardziej prawdopodobne jest, że młody Pa-
weł zyskał społeczne wyrafinowanie i blask w kręgach intelektualnych przyjaciół 
Kiedrzyńskiego.

Według Żmichowskiej w wieku szesnastu lat młody Paweł wdał się w romans 
z zamężną kobietą „trochę starszą od siebie”22. Słabczyński przytoczył też wpis 
z ówczesnego pamiętnika, nawiązujący do pewnej „Amelii, jak widzę, zakocha-
nej w tym wędrownym Don Kichocie, który zawędrował aż do Londynu w pogo-
ni za bogactwem”23. Jeśli chodzi o zakochaną Amelię, to być może ona uwiodła 
szesnastolatka, a nie odwrotnie, jak sugerowała Żmichowska. Być może było to 
zupełnie naturalne, że młoda kobieta zakochuje się w przystojnym, młodym męż-
czyźnie, skoro w tamtych czasach małżeństwa były często aranżowane przez krew-
nych, a mąż był zazwyczaj znacznie starszy od panny młodej, jak to miało miejsce 
w przypadku hrabiny Marii Walewskiej. Siostrze Pawła, która w tym czasie była 
dwudziestotrzyletnią mężatką, Żmichowskiej oraz Heney flirt z zamężną kobie-
tą wydaje się niewybaczalnym przestępstwem. Ta ostatnia stwierdziła, że „reakcja 
Kiedrzyńskiego” była „zaskakująca”, ponieważ nie chciał się wtrącać; poinformo-
wał jednak Izabelę o romansie jej brata24. Izabela spotkała się z Pawłem, który jej 
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nie posłuchał, poszła więc do tamtej kobiety i namówiła ją, by zakończyła romans. 
Niemniej rzadko się zdarza, aby ktoś zmienił zdanie zakochanej osoby. Duma 
Pawła została głęboko zraniona i nigdy nie wybaczył siostrze wtrącania się w to, co 
uważał za swoje prywatne sprawy. 

Wkrótce potem Paweł zniknął, zabierając pieniądze z biurka Kiedrzyńskiego 
oraz kilka strojów z jego szafy. Heney nazwała to „kradzieżą” – wbrew dowodom 
zawartym we wspomnieniach Żmichowskiej. Żmichowska osobiście rozmawiała 
z bratankiem Ksawerego Kiedrzyńskiego. Bratanek był bardzo oburzony, kiedy 
padło słowo „kradzież”. Powiedział Żmichowskiej, że Paweł „nie miał potrzeby 
kraść”, bo Ksawery upoważnił go, by w każdej chwili brał sobie jakąkolwiek sumę 
pieniędzy. Miał też prawo „robić to, co chciał i kiedy chciał”. Heney wolała jednak 
nie wspominać o tej opinii bratanka Kiedrzyńskiego25. 
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GRZECHY MŁODOŚCI 

Kapitan Piotr Strzelecki, weteran bitwy pod Benevento i były adiutant marszał-
ka Murata, powracając w 1817 roku z niewoli austriackiej, odnalazł w Krako-

wie Pawła „w godnej ubolewania sytuacji”1. 
Słabczyński sugerował, że przyczyną ucieczki Pawła z Warszawy do Krako-

wa były raczej uczucia patriotyczne niż romans z zamężną kobietą2. Po Kongresie 
Wiedeńskim Wolne Miasto Kraków było jedyną niepodległą częścią państwa pol-
skiego. Nie wiadomo, jak młody Paweł przeżył tamte lata swojego życia, czego się 
uczył i czy studiował, a jeśli tak, to gdzie. Czy długo przebywał w Krakowie? 

Piotr zabrał Pawła do dworu Słupskich w Skubarczewie, gdzie obaj zatrzymali 
się na jakiś czas. Żmichowska wspomina, że Izabela otrzymała spadek w gotówce 
po ich rodzicach. Piotr wziął swoją część i osiadł w pobliskim majątku Brzozowiec 
koło Trzemeszna jako właściciel lub dzierżawca3. Później ożenił się z Karoliną Na-
łęcz Raczyńską, praprawnuczką Zuzanny Strzeleckiej, która ok. 1678 roku wyszła 
za mąż za Ludwika Nałęcz Raczyńskiego4. Zatem te dwie rodziny już w XVII wieku 
były skoligacone poprzez małżeństwo. 

Heney twierdziła, że w owym czasie „Paweł szybko stał się popularny wśród 
robotników, którzy nazywali go dobrym panem (...)”5, ale jak to często w jej 
przypadku bywało, nie podała źródła tej informacji. Tak naprawdę jest to mit 
i przykład tego, jak takie mity powstają i zdobywają popularność. W 1953 roku 
Słabczyński odwiedził Głuszynę i zapytał miejscowego robotnika, czy ktoś pa-
mięta Pawła Strzeleckiego. Człowiek ten, najwyraźniej starając się sprawić przy-
jemność gościowi, odpowiedział, że to był „dobry pan”. Słabczyński zacytował te 
słowa na stronie 94 swojej broszury o Strzeleckim przeznaczonej dla młodzie-
ży szkolnej, wydanej w Warszawie w 1954 roku. Wkrótce potem dowiedział się 
z dokumentów, że Strzeleccy opuścili Głuszynę w 1801 roku, kiedy Paweł miał 
trzy lata. Zdał sobie wtedy sprawę, że informacja, którą otrzymał, była oczywi-
ście nieprawdziwa6. Jak trzyletni chłopiec mógł zostać zapamiętany jako „dobry 
pan”? Słabczyński nie zamieścił tej informacji w swojej obszernej biografii Strze-
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leckiego wydanej w 1957 roku, ale Heney przeniosła „dobrego pana” z Głuszyny 
do Skubarczewa i tak narodził się mit. 

Następnie Żmichowska informuje nas, że mąż Izabeli „oddał Pawła do armii 
pruskiej”. Jak wyglądało to „oddanie”? Czy Strzelecki został wcielony do wojska 
siłą, czy może Józef Słupski namówił go do dobrowolnego wstąpienia do wojska?  
Na zadane przez Żmichowską pytania nie ma odpowiedzi. Strzelecki miał wstą-
pić do 6. Pułku Thüringischen Uhlans, wówczas nazywanego „pułkiem polskim”, 
w związku z tym, że w tamtejszym sztabie służyło wielu Polaków. Żmichowska na-
pisała, że „jak tylko otrzymał patent oficerski”, Paweł „złożył rezygnację, wrócił do 
domu do Słupskich i wbrew wszelkim radom i napomnieniom nie zamierzał wracać 
do wojska”. Sztywne pruskie zasady nie szły w parze z jego charakterem. W innym 
miejscu wspomniała o kilku „pułkowych występkach”, a wnuk Izabeli utrzymywał, 
że Strzelecki zdezerterował z armii pruskiej7. Jeśli faktycznie był „dezerterem”, jak 
udawało mu się przebywać na terenie Księstwa Poznańskiego bez zwrócenia uwagi 
władz? Nie ma żadnych dokumentów, które mogłyby rzucić światło na tę sprawę. 

W oficjalnej historii Thüringischen Ulanen-Regiment Nr 6 (1813-1913) nie po-
jawia się nazwisko chorążego lub Fähnricha Strzeleckiego8. Czy był on wówczas 
podoficerem, czy też został karnie wydalony z pułku? Znowu nie ma odpowiedzi 
na te pytania, ale istnieją wskazówki, które mówią, że po wyjeździe z Księstwa 
Poznańskiego Paweł Strzelecki wyraźnie unikał powrotu do Prus, a nawet wspo-
mniał w liście do Adyny z 5 października 1842 roku, że „nie mógł bezkarnie poja-
wić się w Berlinie”, ponieważ „mogłoby to spowodować pewne nieprzyjemności”. 
Wspomniany wyżej 6. Pułk Ułanów stacjonował w latach 1817-1820 w Poznaniu, 
Inowrocławiu, Rogoźnie i Czarnkowie. Inowrocław jest oddalony od Skubarczewa 
o zaledwie około trzydziestu siedmiu kilometrów w linii prostej. 

Wkrótce po zakończeniu służby wojskowej Strzelecki opuścił dom swojej sio-
stry, być może z powodu różnicy zdań ze szwagrem w tej właśnie sprawie. Paweł 
prawdopodobnie spędził kilka następnych miesięcy jako nauczyciel na dworach 
miejscowej szlachty. W tym okresie poznał Adama Turno, wówczas powszechnie 
znanego właściciela ziemskiego, oraz jego córkę Aleksandrynę, którą pieszczotli-
wie nazywano Adyną9. Adam Turno był potomkiem starego i zamożnego rodu 
szlacheckiego, ale wbrew twierdzeniom Heney, nie posiadał „tytułu”10. Był kapita-
nem 9. Pułku Ułanów Polskich armii Wielkiego Księstwa Warszawskiego, ale nie 
ma dowodów, że Napoleon nadał mu „tytuł” lub uczynił go Chevalier de l’Empire. 
Natomiast faktycznie odznaczono go najwyższym polskim odznaczeniem wojsko-
wym  – krzyżem Virtuti Militari. Wystąpił z wojska 28  sierpnia 1811 roku i nie 
brał udziału w kampanii rosyjskiej11. W 1813 roku, po katastrofalnym w skutkach 
odwrocie Napoleona spod Moskwy, dołączył do tego, co zostało z armii Wielkiego 
Księstwa Warszawskiego, i wziął udział w bitwie pod Lipskiem w październiku 
tegoż roku. Ostatecznie opuścił wojsko polskie 1 kwietnia 1814 roku12. Podobnie 
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jak Tadeusz Kościuszko, Józef Żmichowski i Ksawery Kiedrzyński, również ojciec 
Adyny był masonem13. 

Adam Turno został opisany jako „osoba lubiąca tańczyć, bawić się i dobrze 
zjeść”. Rozwiódł się z żoną Urszulą (z domu Prusimską), ponieważ ta uciekła 
w 1811 roku ze wspomnianym wcześniej hrabią Atanazym Raczyńskim, ale Turno 
zatrzymał ich dzieci: syna Wincentego, urodzonego 16 listopada 1803 roku, i córkę 
Aleksandrynę urodzoną 30 marca 1805 roku. Adyna miała za towarzyszkę mło-
dą francuską guwernantkę. Słabczyński sugerował, że Paweł przebywał w Więc-
kowicach przez mniej więcej cztery miesiące jako nauczyciel Wincentego Turno. 
W tamtym czasie Adam Turno prowadził wystawne życie, znacznie powyżej jego 
możliwości finansowych, co skutkowało nagromadzeniem długów. „Radował się, 
widząc Strzeleckiego w swoim domu”, albowiem ten „był duszą towarzystwa, przy-
jęć i balów, a miejscowa społeczność prześcigała się w próbach zatrzymania go 
u siebie”14. Wydaje się, że obecność młodego Strzeleckiego przyciągała do dworu 
w Więckowicach najciekawsze kobiety i mężczyzn z okolicy. 

Nic dziwnego, że piętnastoletnia Adyna zakochała się w dwudziestotrzylet-
nim, przystojnym gościu. Żmichowska spotkała się z nią dwadzieścia pięć lat póź-
niej i napisała, że jej twarz była „jak złoto błyszczące w słońcu, z lekkim odcieniem 
bistru”. Możemy więc przypuszczać, że miała ładną, jasną karnację, czarne oczy 
i kruczoczarne włosy, co było bardzo niezwykłe wśród polskich kobiet i co moż-
na by wytłumaczyć heraldyczną legendą mówiącą, że rodzina Turno przybyła do 
Polski w średniowieczu z Włoch. Jednak Żmichowska opisuje Adynę jako „niską 
i nieco pulchną”, a jej rysy twarzy jako raczej „proste i zwyczajne”. Jej „mała głowa”:

mogła należeć do każdej Marysi lub Kasi i nikt nie domyśliłby się, że byłaby nie na 
miejscu. Pocieszające było to, że jej drobne stopy i ręce, nawet jeżeliby należały do po-
mocy kuchennej Marysi czy pokojówki Kasi, gdyby zostały dostrzeżone przez wprawne 
oko, uświadomiłyby patrzącemu, że należy kapelusz zdjąć z głowy z salonową uprzej-
mością. Poza tym Adyna nosiła się bardzo dostojnie (...) i sprawiała wrażenie drobnej, 
lekkiej kobiety, która ubierała się bardzo praktycznie15. 

Dwie fotografie, które znalazły się w biografii autorstwa Słabczyńskiego 
z 1957 roku, potwierdzają, że Adyna Turno nie była piękną kobietą, jak twier-
dzą niektórzy australijscy dziennikarze. Nie ma jednak wątpliwości, że Paweł był 
w niej zakochany. W październiku 1821 roku, mając prawie siedemnaście lat, 
oprócz atrakcyjnej karnacji, miała urodę rozkwitającego pączka róży, chociaż 
szeroki nos nie dodawał jej uroku. 

Według Żmichowskiej i powtarzanych za nią opinii innych biografów, Strze-
lecki poczynił staranne przygotowania, aby uciec i potajemnie pobrać się z Adyną, 
a to wszystko z pomocą młodej francuskiej guwernantki i przychylnej neutralności 
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brata Adyny, Wincentego, oraz jej babki. Paweł czekał w powozie w dębowym lesie 
tuż za parkiem otaczającym dwór. Adyna, zanim dołączyła do Pawła, popełniła 
błąd, przerywając ojcu popołudniową drzemkę. Powiedziała mu, że ma zamiar 
zająć się przygotowaniami do kolacji, dodając, że zostanie podane jego ulubione 
danie – makaron. Ojciec nie mógł się doczekać kolacji i wcześniej niż przypusz-
czano postanowił udać się za Adyną do jadalni, gdzie odkrył, że nikt niczego nie 
przygotowuje. Adam Turno zdał sobie sprawę, co się stało. Powóz dogoniono kilka 
kilometrów od dworu, a Adyna została zabrana z powrotem do domu16. 

Ta ucieczka została wspomniana przez Heney na pierwszej stronie jej książki 
oraz jeszcze co najmniej cztery razy na kolejnych stronach. W rozdziale drugim 
Heney pisze: 

Po 1815 roku, rozczarowany szansami na przyszłość swojego kraju, zubożały po odby-
tej służbie wojskowej, zgorzkniały z powodu odejścia żony, Adam osiadł w Więckowi-
cach, by spisywać swoje wspomnienia, a także sprowadził córkę do domu. Była tam też 
francuska guwernantka, która miała odegrać swoją rolę w tym dramacie. Adam wyco-
fał się z życia towarzyskiego i był pochłonięty pisaniem. Główną przyjemnością było 
dla niego towarzystwo córki, a w niezwykle młodym wieku uczynił ją odpowiedzialną 
za funkcjonowanie całego gospodarstwa domowego. Byli nierozłączni17. 

Słabczyński pisał w latach pięćdziesiątych XX wieku:

Niezwykle ważnym źródłem informacji o tym okresie życia Strzeleckiego byłyby wspo-
mnienia Adama Turno (...), bez wątpienia można by tam znaleźć opis wydarzeń waż-
nych w życiu rodziny Turno [takich jak opisana wcześniej ucieczka] oraz opis charak-
teru Strzeleckiego widzianego oczami ojca Adyny18. 

Autor niniejszej biografii, który ma pewne wątpliwości, czy ta „ucieczka” 
w ogóle miała miejsce, otrzymał pod koniec lutego 1996 roku kopię pamiętni-
ków Adama Turno. Pamiętniki te pojawiły się w zbiorach Biblioteki Ossolineum 
we Wrocławiu i początkowo dały nadzieję na znalezienie odpowiedzi na pytania 
dotyczące tej romantycznej historii. Dokładna analiza stron, pokrytych trudnym 
do odczytania pismem odręcznym, pozwoliła na odkrycie kilku ciekawych ko-
mentarzy, ale jako całość nie rozwiązała kwestii, czy faktycznie doszło do „uciecz-
ki”. Uwagi Adama Turno dotyczące Strzeleckiego to ciekawa mieszanka podziwu 
i niechęci napisana z protekcjonalną wyższością, choć także, co zaskakujące, pełna 
życzliwości. Lektura pamiętników przyniosła więcej pytań niż odpowiedzi. 

Zapewne można jednak przyjąć, że w latach 1820-1823 Adyna nie mieszka-
ła z ojcem we dworze w Więckowicach i nie stała „na czele jego gospodarstwa”. 
Mieszkała z babką od strony matki Madame Prusimską we dworze w Sędzinach, 
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około dziesięciu kilometrów na zachód od Więckowic i trzydzieści kilometrów 
na zachód od Poznania. W tym samym czasie jej ojciec mieszkał w majątku Do-
brzyca z owdowiałą szwagierką, około osiemdziesięciu kilometrów na południowy 
wschód od Poznania. Odległość między tymi dwoma dworami wynosiła ponad sto 
kilometrów. 

Nie jest prawdą, że Adam Turno „wycofał się z życia towarzyskiego” i że „byli 
[z córką] nierozłączni”, jak sugerowała Heney. Wręcz przeciwnie, ojciec odwie-
dzał córkę tylko sporadycznie, czasami w odstępach kilku miesięcy. Nieustannie 
podróżował, odwiedzając przyjaciół w różnych dworach, gdzie był chętnie przyj-
mowany z typową polską gościnnością. Cenił dobre towarzystwo, lubił ożywione 
rozmowy, dobre jedzenie i trunki, grę w karty, polowania i grę w bule. 

Adyna była wychowywana przez babkę, a od szóstego roku życia przez fran-
cuską guwernantkę, która rzeczywiście nazywała się Marie Dupain, a nie roman-
tycznie Virginia d’Aimée. Syn Adama Turno Wincenty kształcił się w Warszawie, 
dlatego sugestia Słabczyńskiego, jakoby Strzelecki udzielał mu korepetycji, jest 
wątpliwa, chyba że w czasie wakacji. 

Oto fragmenty pamiętnika Adama Turno, tom 7, obejmujące okres od 1 maja 
1820 roku do 27 maja 1823 roku: 

6 lipca 1820 r. 
Pojechałem do Sędzin, gdzie zastałem Karola Stablewskiego, który zabiegał o wzglę-
dy Adynki, ale ponieważ jest biedny, Madame Prusimska nie przyjęła go zbyt do-
brze. Spotkałem tu także niejakiego [dwa słowa zamazane, ale jednoznacznie można 
odczytać  – Edmunda Strzeleckiego], przystojnego, uprzejmego fircyka, bez ziemi. 
Edward Raczyński, którego kuzynem ma on rzekomo być, pomógł w jego stosow-
nym wykształceniu. Ale nie jestem zadowolony, że Madame Prusimska zaprosiła go 
do domu.

Co oznacza ostatnia linijka? Czy Strzelecki został tylko zaproszony w odwie-
dziny, czy też zakwaterowano go we dworze? Jaką rolę odegrał Edward Raczyński 
w jego wykształceniu? Na następnej stronie znajduje się kolejny zastanawiający 
wpis: 

25 lipca 1820 r.
Pojechałem z bratową do Poznania (...). Wysłałem [powóz] po Adynkę, ale dowiedzia-
łam się z ciężkim sercem, że [ciotka] zabrała ją do uzdrowiska w Glaisen [?], bez gu-
wernantki. To typowe dla Żółtowskiej [Róży, z domu Turno], ciotki pozbawionej mo-
ralności. [Dwie linijki zamazane i nieczytelne]. Dziękuję Bogu za zapobiegliwość Matki 
[najprawdopodobniej Madame Prusimskiej lub teściowej], więc napisałem pierwszy 
list do Matki [teściowej] wyrzucając jej, że jest zbyt pobłażliwa wobec [mojej] córki, ale 
jak najszybciej napisałem drugi. Obawiam się, że (...) [linijki zamazane].



Paweł Edmund Strzelecki. Podróżnik – odkrywca – filantrop24

Najwyraźniej Turno był zły, że ciotka Żółtowska nie zabrała ze sobą guwer-
nantki w roli przyzwoitki. Można jedynie spekulować, czy Strzelecki wtedy rów-
nież udał się do tego uzdrowiska. 

25 listopada 1820 r.
Imieniny Matki [Madame Prusimskiej], przybyło wielu gości. (...) Przyjęcie było 
ubogo [zaopatrzone], ale wszyscy bawili się świetnie, bo towarzystwo było dobrze 
dobrane. Chciałbym zabrać stąd moją Adynkę, bo obserwuję tu wiele gorszących rze-
czy, ale nie wiem, gdzie ją zabrać i nie mam pieniędzy. Zabrałabym ją do Drezna, ale 
[moja sytuacja] nie jest zadowalająca. Poza tym Madame Prusimska nie oddałaby 
mi jej. Ona ją bardzo kocha i obiecuje jej pieniądze, ale Bóg wie, ile i kiedy. Jestem 
jej jednak bardzo wdzięczny za to, że dała mojej córce lepsze wychowanie niż swoim 
własnym dzieciom.

15 czerwca 1821 r.
Dzisiaj pojechałem do Sędzin. Adynka cieszy się dobrym zdrowiem, ale jest smutna, bo 
po dziewięciu latach pobytu [Mademoiselle] Dupain wyjeżdża do Osieka. Chciałbym, 
żeby mogła jeszcze zostać, ale Madame Prusimska tego nie chciała. Zostałem [tu] do 
dwudziestego piątego. (...) Zabrałem Dupain i Adynkę do Poznania (...), moje interesy 
nie poszły dobrze, mam długi, nie mam pieniędzy (...). Moja bratowa nie chce mi oddać 
moich 10 000 złotych (...) [część spadku, po sprzedaży majątku Wyciążkowo, dawniej 
należącego do matki autora, Korduli, z domu Gorzeńskiej] (...). Adynka podoba się 
Konstantemu Sczanieckiemu. Pragnie jej namiętnie, ale ona go nie chce, bo ten dandys 
Str. zawrócił jej w głowie. To wszystko prawie doprowadza mnie do grobu. 

Zatem w wieku szesnastu lat Adyna miała zalotnika, a jej ojciec uznał to za nor-
malną i mile widzianą sytuację. Sczanieccy byli znaną i dobrze sytuowaną rodziną 
ziemiańską. Adam Turno był oczywiście skory poprawić swoją sytuację finansową 
poprzez bogate małżeństwo córki. Nie udało mu się to jednak, ale za to ożenił syna 
z bogatą szlachcianką, co ostatecznie rozwiązało jego problemy finansowe. 

29 czerwca 1821 r.
Dzisiaj wyjechałem do Sędzin. Madame Prusimska jest nie do zniesienia ze względu na 
swój wiek. (...) Poprosiłam Matkę [teściową], by zostawiła mi Adynkę zamiast zabierać 
ją do Glaisen [uzdrowisko], ale tak się zdenerwowała, że zaczęła kłamać bezczelnie, 
np. że Adynka kosztowała ją jedenaście tysięcy złotych, co było nieprawdą, bo płaci 
[Pannie] Dupain czterdzieści złotych rocznie. [Powiedziała, że] musiała kupić cukier 
i drewna na opał, że zużywałem dużo jej herbaty. Co więcej, że dla mnie została z Adyn-
ką i wiele wycierpiała. Za to żywię i nadal będę żywił do niej odrobinę wdzięczności. 
Pewnego ranka wyszła na trochę, a my cieszyliśmy się, że mamy spokój na kilka godzin. 
Wkrótce wróciła po Adynkę i kazała jej naopowiadać mi strasznych bzdur, ale [Ady-
na] bardzo słusznie nic mi nie powiedziała, widząc, jak spokojnie znoszę tyle cierpień 
i przyznała mi, że ma słabość do Strz.
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12 lipca 1821 r.
Dzisiaj panna Marie Dupain, po dziewięciu latach pobytu z moją córką, wyjechała do 
Osieka, żegnana ze łzami w oczach przez nas wszystkich, nawet przez Madame Prusim-
ską. Ja też wyjechałem do Poznania.

14 sierpnia 1821 r.
[Z Sędzin] pojechaliśmy z Adynką do Dobrzycy. Madame Waldeck [prawdopodobnie 
gospodyni na dworze] nie przywitała Adynki zbyt ciepło i dziewczynki były zawstydzo-
ne. Dopiero co dowiedziałam się, że siostra poszukiwacza przygód [słowo zamazane, 
można jednak odczytać „Strzeleckiego”] rozpowszechnia opowieści, że jej brat jest za-
kochany w Adynce, i że ona ode mnie uciekła. Ludzie tacy [jak siostra Strzeleckiego] 
chętnie chwalą się takimi nowinami, co mnie bardzo smuci.

29 września 1822 r.
Powinienem robić innym psikusy  – ale największy psikus sprawiłem samemu sobie 
w tej chwili, bo spaliłem swój Pamiętnik, ale zamiast od 1 stycznia 1821 do 1 sierpnia 
1821, spaliłem ten od 1 sierpnia 1821 do 1 lipca 1822. [Pojawiają się niejasne odnie-
sienia do pozwu przeciwko Chłapowskiemu, wymieniające także majątki Więckowice 
i Niepruszewo, po czym następuje ten komentarz]. Ten poszukiwacz przygód, nie-
wdzięcznik [słowo zamazane, ale widoczne „Strzelecki”], ponieważ był biedny, dałem 
mu, co mogłem, nawet dobry zegarek, a ten łotr [trzy słowa zakreślone, ale można 
odczytać: flirtował z moją córką], a potem wyjechał. Życzę mu powodzenia, ale nie chcę 
go więcej oglądać.

I tak to ostatnie życzenie stało się rzeczywistością. Fakt, że Adam Turno znisz-
czył swój pamiętnik obejmujący dwanaście miesięcy najbardziej interesującego 
nas okresu, rozczarowałby każdego biografa, a romantyczna historia „ucieczki 
młodych” nigdy nie zostanie wyjaśniona. Nie jest pewne, kto próbował zamazywać 
nazwisko Strzeleckiego na stronach, na których został wymieniony, z wyjątkiem 
skrótów „Str.” oraz „Strz.”, które pozostały nietknięte. Czy to był sam Adam Turno, 
czy ktoś inny? 

Dwie ostatnie linijki jego komentarza są najbardziej zaskakujące, ponie-
waż można wywnioskować, że przez pewien czas Turno musiał przyjaźnić się ze 
Strzeleckim, skoro dał mu bardzo cenny zegarek. Nie daje się drogich prezentów 
bez powodu. Równie zdumiewające są jego życzenia powodzenia. Mniej więcej 
dwadzieścia lat później Strzelecki napisał do Adyny: „Mam wszystkie Twoje listy, 
kosmyk Twoich włosów i zegarek, który mi podarowałaś”. Czy chodzi o ten sam 
zegarek? I kto go naprawdę dał – Adam Turno, czy Adyna? A może wspólnie? 

Adam Turno prawdopodobnie popełnił błąd, ponieważ gdyby zaakceptował 
Pawła jako zięcia i powierzyłby mu zarządzanie majątkiem, mógłby pozbyć się 
kłopotów finansowych, ponieważ talenty organizacyjne Pawła zostały później 
udowodnione w posiadłościach księcia Sapiehy i w służbie Komitetu Pomocy  
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ds. Głodu w Irlandii. I faktycznie, w rodzinie Turno wspominało się, że „żałował, 
iż pochopnie odprawił zalotnika Adyny”20.

Nie byłoby prawdą stwierdzenie, że między Strzeleckimi a Turno istniała 
przepaść społeczna. To, że brat Adyny stanął po stronie Pawła przeciwko ojcu, 
mówi samo za siebie. Również babka Adyny, Madame Prusimska, była po stro-
nie Strzeleckiego. Dziesięć lat później, w 1830 roku, Wincenty Turno był  – po-
dobnie jak Strzelecki – człowiekiem bez większego majątku i ziemi, z wyjątkiem 
skromnych posiadłości w Radziwiłowie, które pierwotnie należały do jego matki 
Urszuli, z domu Prusimskiej. Niemniej ożenił się z bardzo bogatą szlachcianką He-
leną Kwilecką, która przywróciła dobrobyt rodziny Turno. Australijscy publicyści 
nie zdają sobie sprawy, że w Polsce lat dwudziestych XIX wieku, gdy rozważano 
wejście w koligacje małżeńskie, stary rodowód rodziny szlacheckiej znaczył dużo 
więcej niż tylko majątek21. 

Słabczyński uważał, że opowieść o ucieczce została bardzo wyolbrzymiona 
i przesadzona przez Żmichowską i innych biografów Strzeleckiego. Dla przykładu 
angielski dziennikarz napisał w „The Times Literary Supplement” z 10 października 
1942 roku, że „romans zadecydował o jego przeznaczeniu”.

Po rzekomej nieudanej ucieczce Paweł wrócił do domu siostry w Skubarcze-
wie. Żmichowska twierdziła, że „jego siostra obiecała spłacić jego długi zaciągnięte 
w czasie służby wojskowej. Dała mu 400 talarów, podczas gdy od Piotra otrzymał 
kolejne 400, po czym Paweł zniknął po raz drugi”23. Trudno uwierzyć, że Izabela, 
która nie była zbyt pobłażliwa wobec brata, co widać po jej interwencji w warszaw-
ski romans, nagle dała mu dużą sumę pieniędzy tylko dlatego, że Paweł tego chciał, 
albo że urzekły ją jego szafirowe oczy. Piotr również dopiero co zaczął urządzać się 
w Brzozowcu i na pewno nie miał za dużo pieniędzy na zbyciu. Jedynym rozsąd-
nym wytłumaczeniem jest to, że pieniądze te były częścią spadku po ich rodzicach. 
Kwota, na którą składały się długi oraz 800 talarów, była dość pokaźna, biorąc pod 
uwagę, że William Blandowski, australijski odkrywca współczesny Strzeleckiemu, 
otrzymywał od króla Prus stypendium na studia w Szkole Górniczej w Berlinie 
w wysokości zaledwie ośmiu talarów miesięcznie. Osiemset talarów stanowiłoby 
stukrotność królewskiego miesięcznego stypendium dla studenta studiów wyż-
szych. 

W liście do Adyny napisanym w 1842 roku Strzelecki stwierdził: „Gdy się do-
wiedziałem, że i Ty mnie kochasz, spakowałem wszystkie swoje rzeczy i mimo 
wszystkich propozycji Twojej babki, opuściłem Sędziny i Księstwo (...)”. Babką, 
która chciała pomóc Pawłowi i zatrzymać go na jakiś czas w swoim dworze w Sę-
dzinach, była wspomniana wcześniej Madame Prusimska, co dowodzi, że Strzelec-
ki był w pełni akceptowany przez rodzinę Adyny. 

Izabela Słupska, siostra Strzeleckiego, powiedziała dzieciom, że Paweł pojechał 
do Karlsbadu w zachodnich Czechach i wysłał do niej długi i czuły list z prośbą 
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o wybaczenie wszystkich jego „wykroczeń”, dziękując jej również za spłatę dłu-
gów24. To prawie pewne, że wcześniej odwiedził Kraków, ponieważ znany był mu 
Kopiec Kościuszki. Budowę kopca rozpoczęto 16 października 1820 roku pod nad-
zorem gen. bryg. Franciszka Paszkowskiego, przyjaciela Kościuszki i weterana wo-
jen napoleońskich. Zabalsamowane ciało generała Tadeusza Kościuszki przywie-
ziono do Krakowa ze Szwajcarii 11 kwietnia 1818 roku, a 22 czerwca umieszczono 
je na Zamku Królewskim na Wawelu. Później podjęto decyzję o budowie pomnika 
w kształcie starosłowiańskich kurhanów niedaleko Krakowa. Kopiec o wysokości 
34 metrów został ukończony w roku 1823. Współczesna nazwa pomnika to Kopiec 
Kościuszki, ale w latach dwudziestych XIX wieku, gdy Strzelecki go zobaczył, na-
zwano go Mogiłą Kościuszki25. 

Heney stwierdziła, że „na krótko odwiedził «Toplitz»”, potem Saksonię, a na-
stępnie udał się do Karlsbadu”26. Nie jest jasne, dlaczego Heney ujęła „Toplitz” 
w cudzysłowie, jakby to było jakieś wymyślone miejsce. Toplitz lub Rudolfswerk, 
obecnie Novo Mesto, znane z gorących źródeł, znajduje się w prowincji Kraina 
w Słowenii, uprzednio w Jugosławii. Logicznie myśląc, kolejność podróży powin-
na być odwrotna: najpierw Karlsbad w zachodnich Czechach, potem Saksonia 
i Toplitz – być może była to trasa powrotna? Zgodnie z rodzinną tradycją spisaną 
przez Żmichowską, Strzelecki udał się później do Włoch, które graniczą ze Sło-
wenią, i tam poznał księcia Franciszka Sapiehę27. Sugeruje to, że miał możliwości 
i wystarczającą ilość pieniędzy, aby spotykać się ze śmietanką towarzyską i arysto-
kracją. 

Pięć lat po incydencie z córką Adam Turno został zmuszony do sprzedaży 
Więckowic za kwotę 40 000 talarów, czyli około 200 000 złotych. Zmarł 8 grudnia 
1851 roku, nie mając grosza przy duszy na utrzymaniu syna. Potwierdza to testa-
ment, w którym pisał: 

Moje Drogie Dzieci, Wincencie i Aleksandryno, ze smutkiem stwierdzam, że z łaski 
Bożej odziedziczywszy po rodzicach całkiem sporą fortunę, nic Wam nie zostawiam. 
Nie straciłem jej jednak źle, ani przez grę w karty, ani przez rozrzutność. Prawdę mó-
wiąc – z powodu sytuacji w naszym kraju, a przede wszystkim przez zaufanie, jakim 
obdarzyłem Waszego krewnego Józefa Chłapowskiego (...). W 1840 roku wszczą-
łem postępowanie sądowe przeciwko jego następcom (...), ale przegrałem sprawę we 
wszystkich instancjach28.

Strzelecki natomiast pozostawił po swojej śmierci skromną fortunę w wysoko-
ści 10 000 funtów. 
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PLENIPOTENT  
KSIĘCIA SAPIEHY

We Włoszech Paweł poznał księcia Franciszka Sapiehę, który podobnie jak 
wielu innych inteligentnych, dobrze wykształconych ludzi pozostawał pod 

wielkim wrażeniem błyskotliwej osobowości młodego człowieka. Książę Sapieha, 
grand seigneur, którego rodzina była jedną z najbogatszych w dawnej Rzeczypo-
spolitej Obojga Narodów i drugą najważniejszą po Radziwiłłach, zaproponował 
Pawłowi Strzeleckiemu zatrudnienie w charakterze plenipotenta administrującego 
jego licznymi, dużymi majątkami, które znajdowały się na wschodnich kresach 
dawnej Rzeczpospolitej1. W tamtych czasach jedynie człowiek dobrze urodzony 
mógł piastować tak znamienite stanowisko. 

Słowo plenipotent zostało użyte co najmniej trzy razy przez Żmichowską, ale 
Heney przetłumaczyła je na angielski jako bailiff [zarządca]2. Według Webster’s In-
ternational Encyclopedic Dictionary of the English Language słowo plenipotentiary 
oznacza „osobę posiadającą pełne uprawnienia do zawierania wszelkich transak-
cji’, natomiast zarządca oznacza „urzędnika funkcyjnego” lub „zarządcę [overseer] 
majątku lub gospodarstwa rolnego”. Istnieje zatem ogromna różnica między stano-
wiskiem plenipotenta dużych majątków a zarządcą gospodarstwa. 

W Oxford Dictionary termin bailiff objaśniany jest jako „przedstawiciel wła-
ściciela majątku” lub „zarządca majątku ziemskiego”, natomiast plenipotentiary 
jako „komisarz wyznaczony do działania według własnego uznania”. Dlatego też 
polskie słowo plenipotent powinno być tłumaczone na język angielski jako plenipo-
tentiary, a nie bailiff czy overseer. 

Jest więc pewne, że młody Strzelecki został przełożonym kilku administrato-
rów, z których każdy miał pod sobą kilku zarządców. Strzelecki otrzymał nomi-
nację na tą funkcję w 1825 roku i piastował ją przez cztery lata, otrzymując wy-
sokie wynagrodzenie, które najwyraźniej zaoszczędził. W liście do Adyny Turno 
z 1 sierpnia 1840 roku napisanym w Launceston wyjaśniał: 

44
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Na przykład sprawa Sapiehy, o której wspominasz w swoim liście, jest drobnym przy-
kładem, małą próbką tego, co przeszedłem w Polsce. A tymczasem ten epizod mego 
życia jest tym, który w mych oczach przynosi mi najwięcej zaszczytu – to jednak – za-
równo przez zawiść, jak i przez zazdrość, które nie mogą ścierpieć ani wyższości, ani 
powodzenia, zostało obrócone wyłącznie na moją niekorzyść. Franciszek Sapieha, wła-
ściciel olbrzymich majątków, traci kredytowanie; jego fortuna się rozpada; jest otoczo-
ny przez złodziei i powszechne marnotrawstwo; uważa, że cały kraj spiskuje, żeby go 
zrujnować. Obdarza mnie zaufaniem, osobę znikąd, bez rekomendacji, bez powiązań; 
daje mi upoważnienie plenipotenta, carte blanche do dysponowania 12 000 chłopów 
i zarządzania wszystkimi jego sprawami. Pozbyłem się hałastry, zreorganizowałem ad-
ministrację, udaremniłem spisek jego wierzycieli, rozdysponowałem 10 000 chłopów, 
spłaciłem długi, zaciągnąłem nowe linie kredytowe i zatriumfowałem tam, gdzie nale-
żało się spodziewać sromotnej porażki. Interesy wielu rodzin zostały przy tym naruszo-
ne, a czując się tym dotknięte, wciągnęły one w swoje szeregi syna Eustachego Sapiehę3.

Należy tu wyjaśnić, że w ówczesnej Rosji wartość ziemi obliczano zazwyczaj 
w kategoriach liczby chłopów lub „dusz”, które były przywiązane do ziemi, dlatego 
też Strzelecki dysponował ziemią wraz z chłopami. 

Następna linijka listu zaczyna się słowami „Franciszek Sapieha umiera” (kur-
sywa użyta przeze mnie). Słowo „umiera” zostało pominięte w tłumaczeniu tego 
listu w książce Rawsona4. Natomiast w książce Heney zostało błędnie przetłuma-
czone jako „Francis Sapieha prowadzi” (kursywa użyta przeze mnie)5. W oryginale 
Strzelecki napisał początkowo „François Sapieha meurent” (umierający) (kursywa 
użyta przeze mnie), ale poprawił to, przekreślając „ent” i zamieniając na „t” co dało 
„meurt” [umiera]. Heney lub jej tłumacz odczytali to słowo jako „mene” [prowa-
dzi], co nie ma żadnego sensu. Zastąpienie słowa „umiera” słowem „prowadzi” 
nadało tej części listu inny wymiar i znaczenie. 

Franciszek Sapieha umiera, a ja wpadam w ten cały zgiełk szykan, pozwów i prawni-
ków; wynagrodzenie w wysokości 180 000 florenów, które obiecał mi ojciec, zostało 
anulowane przez syna. W kraju, w którym korupcja odpowiada za wymierzanie spra-
wiedliwości, on [Eustachy Sapieha], jako bogacz, zwycięża, a ja, nie mając środków, 
zostałem bankrutem. Zawarliśmy ugodę w sądzie. Zgodziłem się zrzec moich prawdzi-
wych roszczeń, a on wycofać swoje wyimaginowane. Opuściłem Sapiehę po czterech 
latach udręki, jak ten Jan, który odszedł tak samo biedny, jak przyszedł. W tym czasie 
nie było takich oszczerstw, które by nie krążyły na mój temat, a jakby ludziom było 
mało oczerniania mojej osoby, zaczęli zniesławiać moją biedną matkę. Jedni twierdzili,  
że jestem synem Franciszka Sapiehy, inni, że synem księcia [prymasa] arcybiskupa  
Raczyńskiego, krewnego mojej matki! Wreszcie inni, że byłem bratem kochanki księcia 
Franciszka, która go zrujnowała itd. – Pan Breza6, jeden z moich przeklętych kuzynów 
z Litwy, który poślubił córkę księcia Ludwika Radziwiłła7, powiedział mojemu bratu, 
że zostałem aresztowany. Tymczasem byłem wtedy za pierwszym razem w Moskwie, 
a przy drugiej okazji odwiedziłem Petersburg. Nazwisko człowieka, który to powie-
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dział w domu twego brata, jest mi osobiście tak samo nieznane jak samo wydarzenie.  
To wszystko uzasadniało coraz większą niechęć do kraju i jego mieszkańców; pozy-
tywne jest to, że mój spokój i moje szczęście nie zależą od nich i od ich opinii i zawsze 
uważałem, że „forbirsi i scarpii – dunque dolce et ben mio lascia – lascia dir li genti” 
[w wolnym tłumaczeniu z włoskiego „psy szczekają, a karawana jedzie dalej”].

W tym długim liście Strzelecki powrócił do tego samego tematu, wspominając 
ponownie z wyraźną niechęcią: 

Eustachy Sapieha, aby usprawiedliwić swoją chciwość i pazerność, odmawiając mi za-
płaty 180 000 florenów, stwierdził, że chcę kwoty dwukrotnie wyższej od kwoty mojego 
roszczenia i oskarżył mnie o działanie w złej wierze i oszustwo! 

Geoffrey Rawson w swojej książce umieścił następujący komentarz Władysława 
A. Noskowskiego: 

Dla mnie ten list sugeruje, że Strzelecki był honorowym i nieugiętym młodym człowie-
kiem, nie bał się ciężkiej pracy, nawet w warunkach znacznie wykraczających poza jego 
doświadczenie, był pełen odwagi, ponieważ nie wahał się pozwać księcia, wierząc we wła-
sną uczciwość. W oczach lokalnego ziemiaństwa i arystokracji takie działanie przeciwko 
księciu, a ponadto księciu, który był jego „dobroczyńcą”, zasługiwałoby na potępienie za-
nim ktokolwiek wysłuchałby jego racji. Co więcej, z jego uwag na temat skorumpowa-
nia sędziów i sądów wyraźnie wynika, że książę lub jego syn przekupił sąd. Nie było to 
niczym niezwykłym w czasach między ostatnim rozbiorem a drugą połową XIX wieku8.

Mimo wielkiej sympatii i podziwu dla Strzeleckiego, Noskowski kompletnie 
nie zrozumiał sytuacji. Nie ma żadnego dowodu na to, że między księciem Fran-
ciszkiem a jego plenipotentem doszło do jakiegokolwiek konfliktu czy też, że ksią-
żę stracił do niego zaufanie. Wręcz przeciwnie, książę Franciszek Sapieha w swojej 
ostatniej woli zapisał Strzeleckiemu ogromną sumę pieniędzy. Według Słabczyń-
skiego zrobił to z wdzięczności za jego zasługi9. Kłopoty rozpoczęły się, gdy po 
śmierci ojca książę Eustachy zwolnił Strzeleckiego i odmówił wypłaty wynagro-
dzenia. Książę Franciszek Sapieha nie mógł zeznawać na rzecz syna w sądzie, jak 
sugerował Noskowski, ponieważ nie żył. 

Strzelecki wykazał się dużą energią i umiejętnościami jako administrator. W swo-
im testamencie książę Franciszek, który zmarł 30 maja 1829 roku w wieku pięćdzie-
sięciu siedmiu lat, wynagrodził swego zdolnego plenipotenta znacznym majątkiem 
wartym około miliona złotych lub dwudziestu pięciu tysięcy funtów. Strzelecki 
przywrócił majątki do dobrej kondycji finansowej, ale przez to stał się niepopularny 
wśród miejscowych urzędników i szlachty. Dowody na brak popularności wydają się 
dość jaskrawe. Po pierwsze, był stosunkowo młodym mężczyzną – miał dwadzieścia  
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osiem lat, a po drugie, pochodził z Polski zachodniej i nie należał do rodzin Wielkie-
go Księstwa Litewskiego. Niektórzy zazdrośni członkowie dworu śp. księcia rozsie-
wali oszczerstwa i insynuacje pod adresem Strzeleckiego. Niektóre były raczej niewia-
rygodne i śmieszne, jak przykładowo te w liście z 1 sierpnia 1840 roku. 

Złośliwe opowieści, których Paweł nie wahał się przekazać Adynie, zostały po-
wtórzone przez Żmichowską w jej biografii. Nie zdawała sobie sprawy, że w ówcze-
snym Imperium Rosyjskim szlachcic nie mógł być aresztowany, osadzony w wię-
zieniu lub zakuty w kajdany za żadne oszustwo finansowe lub sprzeniewierzenie 
funduszy bez osobistego nakazu samego cara10. Natomiast za wszelkie przewinie-
nia natury politycznej bądź rewolucyjnej szlachta w Rosji była aresztowana i zaku-
wana w kajdany. Żmichowska nawet powtórzyła niektóre nonsensowne pogłoski, 
z których później się wycofała. Jedna z nich mówiła, że Strzelecki „był kiedyś za-
trudniony w banku należącym do Amerykanina i poślubił jego jedyną córkę. Jego 
żona zmarła wcześnie i zapisała mu w testamencie cały swój majątek. Strzelecki 
zdobył w ten sposób milion dolarów”11. 

Sama Żmichowska narzekała natomiast w innej książce, że w poznańskim 
„plotka wyleci wróblem, a powróci wołem”12. Angielskim odpowiednikiem tego 
powiedzenia jest: Gossiping and lying go together  – plotki i kłamstwa pod rękę 
chadzają. Niepopularność Strzeleckiego wśród urzędników Sapiehy dała prawdo-
podobnie początek powiedzeniu, że „Sapieha przywiózł ze sobą z Włoch małpę, 
papugę i Strzeleckiego”13. 

Słabczyński zbadał kolejną plotkę powtórzoną przez Żmichowską, jakoby 
Strzelecki sprzedał znajomym cztery majątki (w Bychowcu, których nie był wła-
ścicielem) za bezcen. Po zbadaniu sprawy okazało się, że żaden z tych czterech 
majątków nigdy nie istniał i nie można było ich odnaleźć w bardzo szczegółowym, 
osiemnastotomowym Polskim słowniku geograficznym14.

Nieżyjący już Władysław A. Noskowski również ostro skrytykował takie przed-
stawienie sprawy Sapiehy w dziele Żmichowskiej: 

Na długo przed tym, zanim sprawa stanęła na ostrzu noża, opinia publiczna potępi-
ła Strzeleckiego. Przecież książę to książę i grzechem kardynalnym jest mieć odwagę 
wytoczyć proces tak znamienitemu członkowi społeczności i to przez stosunkowo nie-
znanego młodego człowieka. Sprawa została załatwiona poza sądem, co wprowadziło 
Strzeleckiego w stan wielkiego rozgoryczenia15. (...) Jedyna negatywna opinia o Strze-
leckim w prasie pojawiła się w polskiej publikacji. Napisała ją Narcyza Żmichowska, 
dość dobrze znana autorka. Według powojennych badań przeprowadzonych w Pol-
sce, swoją niekorzystną opinię oparła na niepotwierdzonych plotkach, pogłoskach 
i oszczerstwach, które zatruły życie Strzeleckiemu w Polsce. Była ona oparta zaledwie 
na rodzinnych wspomnieniach i bezpodstawnych, zaściankowych plotkach niepo-
twierdzonych dokumentami. Rujnowanie czyjejś opinii, a w przypadkach wątpliwych 
zawsze przyjmowanie wersji najgorszej chyba należy ocenić jako ludzką porażkę16. 
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Na stronie 25 In a Dark Glass Heney napisała: „trudno wyjaśnić tę sytuację, 
ponieważ wyolbrzymiono jej aspekty, które tak naprawdę nie były istotne”. Nie-
mniej, przyjmując za podstawę plotki powtarzane przez Żmichowską i jej „cał-
kiem niezależne spojrzenie”, Heney opisała sprawę Sapiehy na ośmiu stronach, pi-
sząc w jednym miejscu, że „historia jest pełna sprzeczności”, a w innym, że „wydaje 
się, że nie ma sposobu, aby poskładać wszystkie fakty w jedną całość”. Mimo tego 
Heney utrzymywała w swojej książce, że „Strzelecki dopuścił się kradzieży” i że 
„był winny jakiegoś wykroczenia”, podczas gdy Żmichowska pytała: „Kto wie, czy 
mamy prawo go potępiać?”17.

W tomie drugim Australian Dictionary of Biography Heney napisała, że Strze-
lecki „po oskarżeniu go o sprzeniewierzenie funduszy” opuścił Polskę. Zostało 
to powtórzone w Australian Encyclopaedia, tom 7 (wydanie z 1988 roku)18. Na-
tomiast Żmichowska na stronie 423 stwierdziła, że nigdy nie postawiono mu za-
rzutów w sądzie, a w innym miejscu, że było to „mało prawdopodobne”. W tym 
miejscu należałoby przypomnieć zasadę brytyjskiego wymiaru sprawiedliwości,  
tj. zasadę domniemania niewinności. 

Interesujące jest to, że w pracy magisterskiej Heney, „P.E. Strzelecki, australij-
ski odkrywca”, strona 44. rozpoczyna się od słów bardzo podobnych do tych, które 
zakończyły nasz ostatni akapit: 

Zgodnie z prawem, człowiek jest niewinny, dopóki wina nie zostanie mu udowodniona. 
Nigdy nie udało się zgromadzić dowodów przeciwko niemu. Ogólnie rzecz biorąc, wyda-
je się prawdopodobne, że korzystniejsza dla niego wersja, choć w znacznie mniej barwnej 
formie, jest prawdą. Prawdopodobnie dobrze się spisał, chroniąc starego księcia przed 
tymi, którzy chcieli go wykorzystać, zwłaszcza z jego następcą. Oszczerstwo, które zmie-
niło fakty w krzywdzące oskarżenia, jest prawie niemożliwe do sprostowania, co chyba 
wyjaśnia tę historię. Faktem jest natomiast, że Strzelecki opuścił Polskę około 1830-1831 
roku i już nigdy do niej nie wrócił. Jego wyjazd został przyspieszony przez nagromadze-
nie się problemów, z którymi się borykał, a wyjeżdżając, zerwał z ojczyzną wszelkie więzi. 
Jeśli chodzi o okoliczności jego wyjazdu, jednym z mocnych dowodów jego niewinności 
jest on sam. Strzelecki podniósł się, odparłszy zarzuty. Wciąż jesteśmy przed przełomem 
w jego życiu, zajmujemy się wczesnymi losami naszego bohatera, który jeszcze się w pełni 
nie ukształtował. Albowiem w wieku lat sześćdziesięciu nieskazitelna opinia Strzeleckie-
go byłaby w stanie przysłonić nawet gorsze grzechy młodości19.

Te słowa napisane przez Heney w 1937 roku po jej powrocie z Polski, gdzie mia-
ła dostęp do wszystkich podstawowych dokumentów biograficznych o Strzeleckim, 
były całkowicie sprzeczne z tym, co napisała w książce wydanej w roku 1961. 

Myśląc jasno i logicznie, można zauważyć następujące kwestie. Jako plenipo-
tent Sapiehy Strzelecki z pewnością nie zrobił nic niestosownego i nieuczciwego 
ani też nic niewłaściwego nigdy mu nie udowodniono. Po pierwsze, nie odważyłby 
się pozywać młodego księcia bez czystego sumienia i nie wierząc przy tym w spra-
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wiedliwość i uczciwość sądownictwa. Po drugie, książę Eustachy nie szukałby ugo-
dy poza sądem, gdyby miał choć najmniejszy dowód, że Strzelecki zrobił coś złego. 
Po trzecie, stary książę nie nagrodziłby Strzeleckiego w swoim testamencie bez 
uzasadnionego powodu. 

Istnieje czwarta bardzo ważna kwestia, którą Heney poruszyła, ale nie rozwinę-
ła – możliwa „osobista niechęć lub zazdrość Eustachego Sapiehy, choć późniejsze 
wydarzenia tego nie uzasadniają”20. Czytelnicy Heney nie zostali poinformowani, 
że po wojnie polsko-rosyjskiej w latach 1830-1831, w której uczestniczył Eustachy 
Sapieha, mieszkał on w Paryżu w latach czterdziestych XIX wieku i często odwie-
dzał Londyn, gdzie nazwisko Strzeleckiego było dobrze znane w wyższych sferach. 
Jak dotąd nie znaleziono dowodów, że wypowiedział on choć jedno złe słowo prze-
ciw Strzeleckiemu. 

Należy tu wyjaśnić, że Eustachy Sapieha (1797-1860) został poddanym ko-
rony brytyjskiej w 1823 roku, otrzymując dokument naturalizacyjny. Ożenił się 
z Angielką, lady Mary Patten Bold (1795-1824). Heney wspomina, że „była ona 
siostrą bogatego angielskiego bankiera W. Pattena”, a sam Eustachy „był dobrze 
znany i szanowany w Anglii”21. Mary Sapieha zmarła w 1824 roku w czasie porodu. 
Później książę Eustachy powrócił do majątku swojego ojca, ale nastąpiło to praw-
dopodobnie już po lub na krótko przed śmiercią księcia Franciszka. Odziedziczył 
on, wraz z siostrą hrabiną Anielą Zamoyską (1801-1855), wielką fortunę. 

W czasie wojny polsko-rosyjskiej Eustachy Sapieha wstąpił do regularnej pol-
skiej armii, która zbuntowała się przeciwko rosyjskiej dominacji. W 1831 roku, 
po klęsce powstania, został on zmuszony do emigracji. W ramach odwetu rząd 
rosyjski skonfiskował jego ogromną fortunę i majątki. Książę na pewno wiedział 
o sukcesie i popularności Strzeleckiego w londyńskim towarzystwie, ale nigdy nie 
próbował go oczerniać. Miał tam tak wysoką pozycję, że nawet jedno jego złe sło-
wo mogło zniszczyć Strzeleckiemu reputację. 

Syn Eustachego, książę Jan Paweł Aleksander Sapieha, urodzony 10 stycznia 
1847 roku we Francji, od 1864 roku mieszkał w rezydencji pułkownika Wilsona 
Pattena, który został jego opiekunem – w Bank Hall, Warrington i Aldershot. Ksią-
żę Jan otrzymał patent oficerski w stopniu chorążego w 5. Regimencie Dragonów 
Jej Królewskiej Mości. O naturalizację jako Brytyjczyk wystąpił 5 lutego 1870 roku 
i otrzymał ją po piętnastu dniach. Jego wniosek poparł pułkownik Wilson Patten 
oraz podpułkownik Frederick Hay Swynsen z 5. Regimentu Dragonów. Podob-
nie jak w przypadku ojca, nietypowe było to, że nie utracił on tytułu w wyniku 
przyjęcia obywatelstwa brytyjskiego i mógł dalej tytułować się księciem. Zgodnie 
z prawem Wielkiej Brytanii w XIX wieku, obcy szlachcic tracił swój tytuł, chociaż 
nadal był oficjalnie określany jako Esquire22. 

W rozdziale trzecim In a Dark Glass znajduje się niejasno sformułowany ko-
mentarz: „Książę Eustachy (...) nie okazał Strzeleckiemu wielkiej hojności (choć 
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Słabczyński twierdzi, cytując Żmichowską, że wypłacił mu duże odszkodowanie)”. 
Heney nigdy wprost nie wspomniała, że Żmichowska napisała (na stronie 420 
swoich Wspomnień), że książę Eustachy Sapieha wypłacił Strzeleckiemu odprawę 
w wysokości dwunastu tysięcy dukatów. Była to mniej więcej jedna czwarta zapisu 
spadkowego starego księcia, która stanowiła równowartość około sześciu tysięcy 
funtów. To uczyniło z niego dobrze sytuowanego gentlemana oraz umożliwiło mu 
realizację naukowych pasji. Żmichowska wspomniała również, że po opuszczeniu 
majątków Sapiehy, Strzelecki dokonał w Moskwie i Petersburgu pewnych docho-
dowych „transakcji bankowych”23. Słabczyński napisał, że „wyjechał bezpośrednio 
do Petersburga, gdzie pomnożył swoje zasoby finansowe”24. 

W Rosji Strzelecki odkrył, że uważna obserwacja, bystrość umysłu i odrobi-
na szczęścia, które tak naprawdę nigdy go nie opuszczało, mogą przynieść zyski 
w obrocie akcjami na giełdach. Później, gdy przebywał w Paryżu lub Londynie, 
uzupełniał w ten sposób swoje dochody. 
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Nie udało się ustalić, dokąd udał się Strzelecki po opuszczeniu majątku Sapiehy. 
Istnieją jednak pewne poszlaki, które wskazują, że przez dość długi okres 

przebywał we Francji. W liście do Adyny z 15 listopada 1843 roku Strzelecki pisał: 

Tak jak Ty, często myślę o kraju, który los wybierze dla mnie do życia. Gdyby wybór 
zależał ode mnie, wybrałbym Francję. Francja jest jak druga ojczyzna – można tam żyć 
lepiej niż gdziekolwiek indziej. Można być w centrum cywilizacji europejskiej, a dzięki 
językowi i podobieństwu zwyczajów można tam zapuścić korzenie szybciej niż w ja-
kimkolwiek innym kraju.

Z tych słów wynika, że Strzelecki znał Francję bardzo dobrze, a żeby posiąść 
taką wiedzę, musiał mieszkać tam dłużej niż przez kilka miesięcy. Możliwe, że 
przyjechał do Francji w drugiej połowie 1829 roku lub w pierwszych miesiącach 
1830 roku i przebywał tam do listopada 1831 roku. W kolejnej linijce cytowanego 
listu Strzelecki wspomniał o „Erneście André, swoim bardzo dobrym przyjacielu 
i kierowniku Domu Bankowego André et Cotier [najważniejszego Domu Ban-
kowego w Paryżu]”. Potrzeba dość długiego czasu, aby nawiązać mocną i trwałą 
przyjaźń – kilka miesięcy nie wystarczy, żeby się dobrze poznać. A fakt, że trzymał 
wszystkie swoje pieniądze we Francji, również ma istotne znaczenie. 

Przypuszczalnie w latach 1830-1834 Strzelecki odwiedził Afrykę, prawdopo-
dobnie wyruszając z Francji. W „Sydney Herald” z 19 sierpnia 1841 roku twierdził, 
że prowadził obserwacje meteorologiczne, zwłaszcza gorących wiatrów na terenie 
Afryki. Słabczyński zauważył, że w książce Physical Description of New South Wales 
and Van Diemen’s Land Strzelecki nawiązał do „gorącego północno-wschodniego 
wiatru afrykańskiego” w okolicach Wysp Zielonego Przylądka. Ponadto twierdził, 
że Strzelecki „musiał przepłynąć wzdłuż zachodniego wybrzeża Afryki w pobliżu 
Zielonego Przylądka” i zastanawiał się, kiedy to nastąpiło1. 

Składając wniosek o naturalizację w 1845 roku, Strzelecki dołączył dwa listy 
polecające, jeden od lorda Russella, a drugi od sir George’a Gippsa. W tym drugim 
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liście Gipps określił go mianem „politycznego wygnańca”, ale Strzelecki zaprzeczył 
temu, dopisując własnoręcznie: „To pomyłka. Mons-r Strzelecki nie jest wygnań-
cem politycznym – opuścił swój kraj dobrowolnie i na długo przed pamiętnymi 
wydarzeniami 1830 roku (...)”2. Nie ma powodu, by wątpić w prawdziwość przed-
stawionych przez niego informacji. 

Należy również wspomnieć, że w 1986 roku prof. David F. Branagan z Uniwer-
sytetu w Sydney opublikował następujący komentarz: „Strzelecki przebywał przez 
pewien czas we Francji, który to fakt jest stosunkowo często ignorowany przez 
jego biografów, a w jego pracach można doszukać się mocnych dowodów na to, że 
był pod wpływem geologii reprezentowanej przez Alexandre’a Brongniarta (1770- 
-1850) oraz innych geologów francuskich (...)”3. 

Słabczyński utrzymywał, że Strzelecki brał udział w wojnie polsko-rosyjskiej 
w latach 1830-18314. Działania wojenne rozpoczęły się 29  listopada i trwały do 
18 października 1831 roku. Autor niniejszej biografii jest zdania, że nie ma prze-
konujących dowodów na to, iż Paweł Edmund Strzelecki brał udział w walkach 
zbrojnych. W wojsku polskim w 1831 roku walczył jeszcze jeden Paweł Strzelecki, 
podoficer 12. Pułku Piechoty Liniowej, urodzony we Lwowie, który później za-
mieszkał we Francji5. 

W liście z 1 sierpnia 1840 roku napisanym w Launceston, Strzelecki pisał do 
Adyny: „Nie widziałem Cię od dziesięciu lat”. Jest więc możliwe, że odwiedził 
on Polskę w czasie, kiedy mieszkał już we Francji albo że spotkanie odbyło się 
w jakimś innym kraju. W liście z 15 listopada 1843 roku Strzelecki wspomina jej 
„pierwszy list z 1830 roku”6. Zatem to, gdzie i kiedy spotkał się z Adyną, pozostaje 
nierozwiązaną tajemnicą. Czy było to w Księstwie Poznańskim, którego Strzelecki 
unikał od czasu rzekomej dezercji z armii pruskiej? 

Słabczyński zacytował wydane w Poznaniu w 1880 roku Pamiętniki Bogusła-
wy Mańkowskiej, gdzie na stronie 167 pisała: 

Słowacki został niespodziewanie i nagle wysłany do Francji i Anglii z ważnymi depe-
szami od Rządu Narodowego. Mówiono wówczas, że zostały one przemycone przez 
wiejską dziewczynkę, która przejęła je na polskiej granicy od znanego podróżnika 
Strzeleckiego. Powiedział jej, aby dostarczyła je Panu Gorzeńskiemu mieszkającemu 
w okolicy, który zabrał je natychmiast do Drezna7. 

Mańkowska (1814-1901) była córką słynnego polskiego generała Jana Henryka 
Dąbrowskiego z czasów epoki napoleońskiej i bohatera polskiego hymnu narodo-
wego. W listopadzie 1830 roku Mańkowska mieszkała w Dreźnie, a lato 1831 roku  
spędziła w Poznaniu, ale jej pamiętniki napisane zostały znacznie później.  
W 1831 roku Strzelecki na pewno nie był jeszcze „znanym podróżnikiem”. Nie 
jest jasne, czy spotkała go w Londynie w latach 1847-1850, kiedy jej mąż – Teodor  
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Mańkowski, miał firmę przy 28 Threadneedle Street8. Mańkowska była bardzo  
dobrą przyjaciółką Adyny Turno. 

Dokument został zaprezentowany na wystawie dla uczczenia setnej rocznicy 
śmierci Pawła Edmunda Strzeleckiego zorganizowanej w dniach 15-17 listopada 
1973 roku przez Wydział Geografii Uniwersytetu Warszawskiego i warszawski 
oddział Polskiego Towarzystwa Geograficznego. W katalogu tej wystawy pozycja 
pod numerem czternastym została opisana jako „pierwsza strona kopii roboczej 
depeszy Rządu Narodowego z 12 lipca 1831 roku do przedstawiciela dyplomatycz-
nego w Londynie, Hrabiego Aleksandra Walewskiego. Z tym listem P.E. Strzelecki 
opuścił Warszawę jako emisariusz Rządu Narodowego”9. Autor niniejszej biografii 
nie miał możliwości obejrzenia ani zbadania eksponatu i ustalenia, czy rzeczywi-
ście istnieje autentyczna inskrypcja wskazująca, że dokument został przekazany 
Pawłowi Strzeleckiemu. Badanie przeprowadzone w Krakowie dowiodło, że doku-
ment został przekazany niejakiemu Strzeleckiemu, ale jego imię nie zostało poda-
ne. Historycy podejrzewają, że to raczej porucznik Franciszek Strzelecki otrzymał 
depeszę, a nie Paweł Edmund10. 

Ta wersja zaprzecza tej wcześniejszej, bo jeśli Strzelecki był kurierem dyplo-
matycznym, to nie musiał w ogóle angażować ani pana Gorzeńskiego, ani Juliusza 
Słowackiego. Skoro ten dokument był tak ważny, to dlaczego dotarł do Anglii do-
piero w drugiej połowie listopada 1831 roku, kiedy powstanie już upadło? Profesor 
M. Paszkiewicz z Londynu odkrył, że 18 listopada 1831 roku do Londynu przybył 
„Edward [z pewnością błąd w odczycie imienia Edmund] von Strzelecki”. Infor-
macja ta została po raz pierwszy opublikowana w tomie 19 Antemurale (Rzym, 
1975) w pracy Paszkiewicza Aliens’ Certificates of the Public Record Office – Polo-
nica 1826-185211. 

Zatem Strzelecki mieszkał w Anglii od listopada 1831 roku do czerwca 1834 
roku, ale niewiele wiadomo o tym okresie jego życia. Nie udało się ustalić, co robił 
i jak spędził te trzy lata. Plotki o tym, że uczęszczał na Uniwersytet w Oksfordzie 
lub w Edynburgu zostały zdementowane w 1939 roku przez Warda L. Havarda12. 
W 1955 roku Słabczyński sprostował plotki o tym, że Strzelecki studiował na uni-
wersytetach w Krakowie i Heidelbergu13. To dziwne, że w niedawno wydanych 
broszurach na temat Strzeleckiego bzdury o jego wyższym wykształceniu, o któ-
rym on sam nigdy nie wspominał, zostały powtórzone. Sam Strzelecki wspomniał 
w jednym z listów do Adyny o „dniach i nocach spędzonych na studiowaniu”. Naj-
prawdopodobniej był samoukiem, jak wielu naukowców jego czasów, w tym geo-
lodzy William Smith, Charles Lyell, William Lonsdale i sir Roderick I. Murchison. 

Istnieje jednak jeden fakt wart sprawdzenia. W książce Physical Description na 
stronie 452 Strzelecki wspomniał o „szkole rolniczej w Mochlinie, prowadzonej 
przez czcigodnego Thaera”. Albrecht Thaer (1752-1826), niemiecki agronom, zało-
żył pierwszą w Europie szkołę rolniczą w Möglinie (nie Möchlinie), na wschód od 
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Berlina, niedaleko dawnej granicy z Polską. Szkoła została przekształcona w Kró-
lewską Akademię Rolniczą w 1824 roku. Autor niniejszej biografii nie miał możli-
wości sprawdzenia w Niemczech Wschodnich, czy archiwum tej uczelni przetrwa-
ło II wojnę światową i czy Strzelecki był związany z tą placówką edukacyjną jako 
student w latach 1815-1825. 

W Pamiętnikach J.U. Niemcewicza, polskiego polityka i poety, pojawia się 
komentarz z 17  listopada 1833 roku: „W Alfred Club (w Londynie), gdzie cho-
dzę czytać gazety, zobaczyłem wspomnianego (jako kandydata, albo nowo przy-
jętego członka) Hrabiego Strzeleckiego (choć nie jestem pewien imienia, ani tym 
bardziej tytułu hrabiego)”14. Możliwe, że komentarz odnosi się do Pawła Strze-
leckiego, ale nie jest to pewne, gdyż było kilku emigrantów noszących nazwisko 
Strzelecki. Oprócz wspomnianego wcześniej Pawła Strzeleckiego ze Lwowa, byli 
to również: drugi podporucznik Franciszek Strzelecki, Teofil Strzelecki i Walenty 
Strzelecki15. Ci czterej emigranci z dawnego Wojska Polskiego z 1831 roku mogli 
w każdej chwili przyjechać z Francji do Anglii. 

Heney przyjęła tą wzmiankę o zrzędliwym i zgorzkniałym staruszku jako 
„pierwsze konkretne wspomnienie przybranego tytułu”, co w rzeczywistości 
nigdy nie stanowiło „konkretnego” dowodu, gdyż przybycie Pawła Edmunda 
w 1831 roku zostało zarejestrowane pod nazwiskiem „Edmund von Strzelecki”, 
a także ponownie w kwietniu 1834 roku w Portsmouth jako „Edm. Strzeliki”, 
a w czerwcu 1834 roku podczas jego wyjazdu jako „De Strzelecki, gentleman”. 
W żadnym z tych trzech brytyjskich dokumentów Strzelecki nie użył tytułu, 
chociaż dziesiątki polskich nazwisk szlacheckich w aktach Home Office oficjal-
nie ma przypisane tytuły takie jak „hrabia” czy „baron”. Dodając pikanterii całej 
sprawie, Słabczyński w przesłanej autorowi niniejszej biografii notatce wskazał, 
że Julian U. Niemcewicz sam używał tytułu hrabiego, podróżując w młodości za 
granicę16. 

Jeśli Paul Edmund rzeczywiście został członkiem ekskluzywnego Albert Club, 
to pozostaje tajemnicą, kto go tam wprowadził. Autor niniejszej biografii próbo-
wał raz na zawsze rozwikłać tą zagadkę, ale jego badania w Londynie potwierdziły 
jedynie, że akta Klubu nie zachowały się do naszych czasów. 

W książce Strzeleckiego znajdują się okazjonalne wzmianki odnoszące się do 
jego pobytu w Szkocji i północnej Anglii. Na stronie 371 napisał: „Piętnaście lat 
temu, kiedy podróżowałem po północnej Szkocji, odwiedziłem Tongue i hodowlę 
owiec w Strathnaver, która jest położona wzdłuż rzeki o tej samej nazwie”. Wspo-
mniał o „farmie Patricka Sellara, Esq., w hrabstwie Sutherland [Szkocja]”; „Gór-
ski region Strathnaver przywołuje wspomnienia Śląska”; „Pastwisko przeznaczone 
dla owiec jest tu podzielone tak, jak w okolicach Lissy [obecnie Leszno] czy War-
tenbergu [obecnie Syców], na zimowe i letnie”. Były to dawne posiadłości księcia 
Kurlandii Birona. Wspomniał też miejsce o nazwie Norvich [być może Norwich 
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we wschodniej części Norfolk?], Roxburgh w południowej Szkocji i Cheviot w pół-
nocnej Anglii17. 

Geoffrey Rawson zauważył, że „nawet szkoccy ziemianie z chęcią podejmo-
wali u siebie tego pełnego życia, dynamicznego, pełnego energii Polaka”18. Słab-
czyński przypuszczał natomiast, że wizyta Strzeleckiego w Szkocji musiała mieć 
miejsce przed jego rzekomym przyjęciem do Alfred Club i że w Szkocji uzyskał 
informacje o pierwszych badaniach naukowych wulkanu Hekla na Islandii od zna-
nego podróżnika sir George’a Mackenziego. Słabczyński teoretyzował, że Strzelec-
ki podróżował z Londynu do Szkocji drogą lądową, ponieważ wspomniał o górach 
Westmorland, Cheviot i Grampians, które prawdopodobnie zobaczył19. 

Według Żmichowskiej Strzelecki przed wyjazdem z Europy odwiedził Włochy, 
a zwłaszcza Neapol. Havard dodał Francję i „prawdopodobnie Szwajcarię”, które 
też pojawiły się w pracy magisterskiej Heney. Strzelecki rzeczywiście dwukrotnie 
wspominał o Alpach w swojej książce, ale być może widział je we Francji lub we 
Włoszech. Prawdopodobnie podróż do Włoch w 1834 roku rzeczywiście miała 
miejsce, ponieważ profesor Paszkiewicz znalazł zapis o przybyciu „Edm. Strzeliki” 
do Portsmouth 12 kwietnia 1834 roku20. 

W pierwszych dniach czerwca 1834 roku Strzelecki spakował walizki i wyru-
szył do Liverpoolu. Słabczyński stwierdził, że początkowo kupił bilet na rejs do 
Nowego Jorku na statku „Warszawa” (500 ton), ale stwierdził, że „Virginian” (620 ton,  
kapitan J. Harris) jest szybszy i dlatego wsiadł na pokład tego właśnie statku. Wyru-
szył z Liverpoolu do nowego świata 8 czerwca 1834 roku21. 



Paweł Edmund Strzelecki. Podróżnik – odkrywca – filantrop44

PRZYPISY DO ROZDZIAŁU 5 

We Francji i w Anglii 

1.  P.E. de Strzelecki, Physical Description of New South Wales and Van Diemen’s Land, Longman, 
Brown, Green & Longmans, Londyn, s. 175; Słabczyński, Paweł Edmund Strzelecki: podróże – 
odkrycia – prace, s. 235.

2.  Paszkiewicz, The List of Poles Naturalised in Great Britain in the 19th Century, s. 110. 
3.  D.F.  Branagan, Strzelecki’s Geological Map of Southeastern Australia, „Historical Records of 

Australian Science”, 6, Nr 3, grudzień 1986, s. 376.
4.  Słabczyński, Paweł Edmund Strzelecki: podróże – odkrycia – prace, s. 47-50.
5.  Tyrowicz, Towarzystwo Demokratyczne Polskie 1832-1863: przewodnik bio-bibliograficzny,  

Warszawa 1964, s. 651.
6.  Słabczyński, Paweł Edmund Strzelecki: podróże – odkrycia – prace, s. 278.
7.  Ibid., s. 48.
8.  Biografie Bogusławy Mańkowskiej (1814-1901) i jej męża Teodora Mańkowskiego (1816-1855) 

w Polskim Słowniku Biograficznym, tom 19, s. 509, 524-525.
9.  Katalog wystawy w stuletnią rocznicę śmierci Strzeleckiego: Polski podróżnik i badacz Australii – 

Paweł Edmund Strzelecki, Warszawa 1973, s. 4, poz. 14.
10.  J. Lencznarowicz z Krakowa do autora, 29 kwietnia 1991 r. 
11.  M. Paszkiewicz, Aliens Certificates in the Public Record Office  – Polonica (1826-1852), 

„Antemurale”, 19, 1975, s. 170. Autor niniejszej biografii nie wiedział o istnieniu tej listy dopóki 
nie otrzymał kopii tego cennego dokumentu, kiedy 23 września 1983 roku spotkał się w Londynie 
z profesorem M. Paszkiewiczem. Nie było możliwe włączenie tej informacji do książki Poles in 
Australia and Oceania 1790-1940.

12.  Havard, Sir Paul Edmund de Strzelecki, s. 26.
13.  Słabczyński, Paweł Edmund Strzelecki: podróże – odkrycia – prace, s. 60-69. Strona 69 zawiera 

oryginał odpowiedzi z Uniwersytetu w Heidelbergu.
14.  Ibid., s. 55-56.
15.  Tyrowicz, Towarzystwo Demokratyczne Polskie 1832-1863: Przewodnik bio-bibliograficzny, 

s. 651-652; „List of Poles Who Died in Exile Since 1831”, L. Krawiec, red., Materiały do biografii 
genealogii i heraldyki polskiej, tom 7 i 8, Rzym, 1985, s. 404; D. Rederowa, Polski emigracyjny 
ośrodek naukowy we Francji w latach 1831-1872, Polska Akademia Nauk, Wrocław, 1972, s. 213.

16.  Heney, In a Dark Glass, s. 39, 53; W. Słabczyński, listy do autora: 1 maja 1967 r., 29 września 
1967 r., 17 października 1967 r.

17.  Strzelecki, Physical Description of New South Wales and Van Diemen’s Land, s. 371-372.
18.  Rawson, The Count, s. 12.
19.  Słabczyński, Paweł Edmund Strzelecki: podróże – odkrycia – prace, s. 58-59; Strzelecki, s. 364, 372.
20.  Paszkiewicz, Aliens’ Certificates of the Public Record Office – Polonica 1826-1852, s. 178.
21.  Słabczyński, Paweł Edmund Strzelecki: podróże – odkrycia – prace, s. 65.



W AMERYCE PÓŁNOCNEJ 
I POŁUDNIOWEJ

Dwa dni po swoich trzydziestych siódmych urodzinach spędzonych na morzu, 
Strzelecki dotarł do Nowego Jorku. Żmichowska stwierdziła, że bardzo do-

brze nadawał się na odkrywcę: „Miał wszystkie niezbędne cechy podróżnika: silny 
organizm, nieustraszoną odwagę, wielką przytomność umysłu w niebezpiecznych 
sytuacjach, zręczność sportowca połączoną z siłą mięśni, hart ducha; w razie ko-
nieczności był zdolny znosić głód, skwar i zimno ze spartańską obojętnością (...)”1. 

W Stanach Zjednoczonych rozpoczął swój dziesięcioletni okres podróży i eks-
ploracji. Strzelecki nakreślił plan swojej podróży w niedatowanym liście do Adyny 
Turno, napisanym prawdopodobnie w Sydney 29 kwietnia 1839 roku. Odwiedził 
Boston, Nowy Jork, Filadelfię, Baltimore, Waszyngton, Richmond i Charleston, 
popłynął w górę rzeki Hudson, aż do Albany, gdzie zobaczył wodospad Niagara, 
następnie dotarł nad brzegi jeziora Ontario, zobaczył Montreal, Quebec, St. John, 
Toronto i wrócił do Nowego Jorku przez jeziora Champlain i Saratoga. Stamtąd 
udał się na Antyle i do Hawany. Zatrzymał się w Vera Cruz, pojechał do Mexi-
co City, a stamtąd do Tampico, przez Zatokę Meksykańską do Nowego Orleanu 
i w górę rzeki Missisipi i Ohio do Cincinnati, i z powrotem do Baltimore.

Ten okres jego życia jest bardzo słabo udokumentowany, z wyjątkiem frag-
mentarycznych informacji zawartych w książce Physical Description of New South 
Wales and Van Diemen’s Land. 

Sir Henry Bartle Frere, w przemówieniu wygłoszonym na spotkaniu Królew-
skiego Towarzystwa Geograficznego w Londynie 22  czerwca 1874 roku, powie-
dział, że Strzelecki:

Najpierw udał się do Kanady. Tam badał kraj Upper Lakes, odkrył bogate złoża miedzi 
rodzimej oraz wzbudził zainteresowanie nimi Urzędu Kolonialnego. Strzelecki spędził 
też trochę czasu wśród rdzennych plemion indiańskich, badając ich cechy i zwycza-
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je, po czym udał się na południe na terytorium Stanów Zjednoczonych, a następnie 
powrócił do cywilizowanego świata w Waszyngtonie, gdzie został gościnnie przyjęty 
przez prezydenta Andrew Jacksona2. 

Helen Heney napisała, że „pojechał na północ do Kanady, gdzie przeprowadzał 
analizy gleby i gdzie, według pogłosek, odkrył miedź”. Powtórzyła to w Australian 
Dictionary of Biography, w którym napisała, że „uważa się, że odkrył miedź w Ka-
nadzie”3. Trudno ustalić, co dokładnie oznacza stwierdzenie „uważa się”. Podobno 
sir Henry Bartle Frere miał uzasadnione podstawy, by twierdzić, że Strzelecki od-
krył „bogate złoża miedzi rodzimej oraz wzbudził zainteresowanie nimi Urzędu 
Kolonialnego”. Niemniej w 1955 roku Słabczyński nie znalazł żadnych źródeł ani 
„wzmianek” na ten temat w instytucjach państwowych w Kanadzie. Królewskie 
Muzeum Geologii i Mineralogii w Ontario, Kanadyjskie Towarzystwo Geograficz-
ne, Oddział Badań Geologicznych Departamentu Kopalń i Archiwum Państwowe 
Kanady odpowiedziały Słabczyńskiemu, że nie posiadają żadnej wiedzy o odkry-
ciu dokonanym przez Strzeleckiego. Archiwum wspomniało, że ma bogate zbio-
ry rękopisów i listów, ale że są one tylko częściowo skatalogowane4. Słabczyński 
wskazał również w innej książce, że spółka zajmująca się wydobyciem miedzi zo-
stała założona w Kanadzie 4 marca 1837 roku, wkrótce po wyjeździe Strzeleckiego, 
i zastanawiał się, czy był to tylko przypadek5. 

Najwyraźniej ani Słabczyński, ani Heney nie wiedzieli, że w Archiwum Biblio-
teki Uniwersytetu w Durham można znaleźć pracę Strzeleckiego na temat geo-
grafii mineralnej i jego propozycję utworzenia Brytyjskiego Biura Rządowego do 
spraw badania geologii kolonii Kanady, Nowej Południowej Walii, Ziemi Van Die-
mena, Nowej Zelandii i Afryki Południowej. W tym dokumencie wysłanym do 
lorda Greya 14 stycznia 1847 roku Strzelecki napisał:

 
W 1835 roku stwierdziłem obecność rud żelaza i miedzi w Górnej Kanadzie (na  
północny zachód od jeziora Huron) i chociaż byłem zainteresowany tym odkryciem 
z punktu widzenia geografii mineralnej, to jednak przedstawiłem próbkę każdej z rud 
ówczesnemu gubernatorowi generalnemu, Lordowi Aylmerowi w Quebecu. Dopiero 
dziesięć lat po tej prezentacji wartość złóż mineralnych w Kanadzie została zauważo-
na i została utworzona spółka mająca zająć się ich wydobyciem6. 

Najprawdopodobniej Strzelecki dokonał swoich odkryć w skalistym i moc-
no zalesionym regionie pomiędzy obecnymi kopalniami Sault Ste Marie i Bruce, 
gdzie – jak wspominał – wydobycie miedzi rozpoczęto około 1845 roku. 

We wspomnianym wcześniej liście do Adyny Strzelecki napisał: „Ponownie 
udałem się nad jezioro Ontario i popłynąłem w dół rzeką św. Wawrzyńca przez 
Montreal, Quebec i wszystkie sąsiadujące dystrykty. Zatrzymałem się na krótko 
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w Kanadzie, przejechałem przez St. Jean na północny wschód od Montrealu”. Sło-
wa „wszystkie sąsiadujące dystrykty” wskazują, że dość dokładnie zbadał połu-
dniowe regiony prowincji Ontario i Quebec. W swoim wniosku o naturalizację 
w Anglii Strzelecki napisał, że przebywał w Kanadzie przez rok. 

Jak stwierdził sir Henry, Strzelecki „spędził pewien czas wśród plemion in-
diańskich”, zwłaszcza wśród Huronów wspomnianych na stronie 347 książki Phy-
sical Description. Bez wątpienia wiele nauczył się od Indian z plemienia Huron,  
np. jak przetrwać w dziczy gęstych lasów. Żmichowska wspomniała, że spał „w cie-
niu indiańskich wigwamów”, a J. Perkins, redaktor bostońskiego „North American 
Review”, który znał Strzeleckiego osobiście, wskazał na jego „bardzo obszerne 
i różnorodne doświadczenia wśród rdzennych mieszkańców Ameryki”. Helen 
Heney napisała na ten temat: „Spędził trochę czasu wśród Indian, którzy wzbu-
dzili w nim ogromne zainteresowanie. Sporządził notatki na temat ich języków”7. 
Wśród Huronów na terytorium Kanady w Strzeleckim zrodziła się sympatia 
i uznanie dla rdzennych mieszkańców Ameryki, Mórz Południowych i Australii, 
która towarzyszyła mu przez całe życie. 

Trzeci punkt wspomniany przez sir Henry’ego Bartle Frere’a, dotyczący spo-
tkania Strzeleckiego z prezydentem Andrew Jacksonem, budzi pewne wątpliwości. 
W liście do Adyny Turno z 1 sierpnia 1840 roku Strzelecki pisał: „Gdziekolwiek 
mogłem pomóc więźniom, czyniłem to bez wahania. Robiłem to w Stanach Zjed-
noczonych, zainteresowałem sprawą samego prezydenta, poruszyłem cały Kon-
gres, żeby ich ułaskawiono”. Strzelecki nie nazwał prezydenta z nazwiska, ale sir 
Henry Bartle Frere, W.L. Havard i Helen Heney założyli, że był to Andrew Jackson. 
Sumienny biograf – Słabczyński – zapytał o tę kwestię w Archiwum Federalnym 
Stanów Zjednoczonych oraz w Bibliotece Kongresu, ale odpowiedź była negatyw-
na. Nie ma wzmianki o spotkaniu prezydenta Jacksona ze Strzeleckim ani o jego 
obecności na posiedzeniu Kongresu. Słabczyński sugeruje, że „prezydentem” 
mógłby być uprzedni prezydent John Quincy Adams, znany z przychylnego nasta-
wienia do Polaków, lub ówczesny wiceprezydent, a późniejszy prezydent – Martin 
van Buren. Najwyraźniej spotkanie miało charakter nieformalny i nie pozostały po 
nim żadne oficjalne zapiski8. W monografii A Polish Chapter in Jacksonian Ameri-
ca: The United States and the Polish Exiles of 1831 roku opublikowanej w 1958 roku 
przez University of Wisconsin Press, profesor Jerzy J. Lerski nie wspomina Pawła 
E. Strzeleckiego ani jego działalności na scenie politycznej. 

Nie ma jednak wątpliwości, że Strzelecki pomógł niektórym polskim emi-
grantom w Stanach Zjednoczonych. Żmichowska twierdziła, że kilku młodych 
emigrantów, których poznała osobiście, wróciło ze Stanów Zjednoczonych do Po-
znania. Przedstawili go w bardzo pochlebnym świetle, gdyż po przyjacielsku się 
nimi zaopiekował, okazał im troskę i udzielił pomocy. Niektórym pomógł znaleźć 
pracę i częściowo opłacił ich powrót do Polski9. Ten przejaw ciepłych, ludzkich 
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uczuć w stosunku do zubożałych rodaków, niezależnie od ich pozycji społecznej, 
współczucie dla słabszych i uciśnionych gdziekolwiek by nie był na świecie, było 
faktycznie jedną z głównych cech jego charakteru. 

W liście z 5 października 1842 roku Strzelecki wspomniał Adynie Turno o swo-
im amerykańskim obywatelstwie. Ta sprawa jest zastanawiająca. Zgodnie z ame-
rykańską Konstytucją z 1802 roku musiałby przebywać w Stanach Zjednoczonych 
przez pięć lat, aby móc ubiegać się o obywatelstwo. Jest pewne, że nie przebywał 
w Stanach Zjednoczonych tak długo. Strzelecki kontynuował w liście: „Nie mógł-
bym pojawić się w Berlinie bezkarnie”, nawiązując prawdopodobnie do rzekomej 
dezercji z armii pruskiej. Słabczyński sugeruje, że jego listy mogły podlegać cenzu-
rze niemieckiej w Księstwie Poznańskim, a Strzelecki mógł użyć czegoś w rodzaju 
metafory czy kodu, który mogła zrozumieć jedynie Adyna Turno10. 

W latach trzydziestych XIX wieku Stany Zjednoczone były krajem bardzo roz-
ległym, wciąż w dużej mierze niezbadanym i niezasiedlonym. Niestety, jak do-
tąd nikt nie przeprowadził żadnych poważnych badań z wypraw Strzeleckiego po 
Stanach Zjednoczonych, które trwały około półtora roku. W książce Physical De-
scription znajdują się odniesienia do jego analiz naukowych składu gleby i zawar-
tości glutenu w różnych ziarnach zbóż, przeprowadzonych w Richmond w stanie 
Wirginia, w Maryland na plantacjach Charlesa Carolla z Carollton, Caton, Har-
pera i R.  Olivera w Maryland, a także Talie’go (najprawdopodobniej J.  Taylora) 
w Wirginii. Podobne analizy przeprowadził również w Albany w stanie Nowy Jork, 
Vandalia w stanie Illinois i w Cincinnati w stanie Ohio11. 

Na stronie 52 można przeczytać następujące słowa: „Podobnie jak Alleghany 
Mountains w Stanach Zjednoczonych, (…) [Góry Wododziałowe w Nowej Połu-
dniowej Walii] były książką, której strony zawierały wszystkie materiały potrzeb-
ne do badań”, a które pokazują, że przeprowadził on szczegółowe badania geolo-
giczne i mineralogiczne Alleghany Mountains rozciągających się od zachodniej 
części Wirginii Zachodniej do zachodniej części Maryland. Mimo tego, w historii 
geologii amerykańskiej nie ma żadnej wzmianki o Strzeleckim. Niestety, badania 
Słabczyńskiego z 1955 roku nie przyniosły żadnych rezultatów12. 

W przemówieniu wygłoszonym 14 grudnia 1857 roku przed Królewskim To-
warzystwem Geograficznym w Londynie Strzelecki wspomniał o swojej znajomo-
ści pustyni w pobliżu Salt Lake w Utah, którą najwyraźniej zbadał13. Odniesienia 
do jego badań etnograficznych plemion indiańskich Seminoli sugeruje, że spędził 
jakiś czas na Florydzie, która została stanem dopiero w 1845 roku14. 

Nie da się naszkicować dokładnego planu podróży Strzeleckiego po Stanach 
Zjednoczonych, ale wiadomo, że odbył rejs na Antyle i do Zatoki Meksykańskiej 
oraz że odwiedził Hawanę, Vera Cruz, Mexico City i Tampico. Z tego ostatniego 
portu popłynął do Nowego Orleanu w Luizjanie i w górę rzeki Missisipi i Ohio 
do Cincinnati, a następnie podróżował lądem przez Ohio, Zachodnią Wirginię 
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i Maryland. Opuścił Stany Zjednoczone prawdopodobnie w listopadzie lub na po-
czątku grudnia 1835 roku, wyruszył z portu w Baltimore, skąd udał się statkiem 
do Brazylii. 

Na szczęście w książce Strzeleckiego Physical Description mamy nie tylko do-
kładną datę, ale także obrazowo opisany widok portu w Rio de Janeiro jego autor-
stwa:

Handel niewolnikami, piętno, które ohydne pragnienie zysku wypaliło na cywilizacji 
europejskiej, nie jest najgorszym złem wynikającym z naszych kontaktów z rdzennymi 
plemionami. Anglia szlachetnie stanęła po stronie oburzonej ludzkości, przewodząc 
tej najszlachetniejszej z krucjat mających na celu zniesienie tego haniebnego handlu. 
Ignorancja zła, jakie niesie za sobą handel niewolnikami, jest sama w sobie potwarzą 
dla idei chrześcijaństwa i zamienia religię w serię pokrętnych i niegodziwych spisków, 
których konsekwencją mogła jedynie być ruina Brazylii i Antyli oraz dalsze bogacenie 
się Indii Wschodnich.
Niech ci, którzy w bezpodstawnym wykorzystywaniu niewolników nie widzą niczego 
haniebnego według prawodawstwa naszych czasów, zastanowią się nad nieszczęściem 
jednostek, które jest jego rezultatem, a przerażenie, jakiego wtedy doświadczą, wystar-
czy, by obalić wszystkie argumenty fałszywej i archaicznej logiki.
Do tych niezliczonych obrazów cierpień, które są konsekwencją handlu niewolnikami, 
a które tak często były wystawiane na widok publiczny, dodam następujący, którego 
byłem naocznym świadkiem. Zapisałem to w moim dzienniku z 1836 roku.
 
Rio Janeiro, 22 stycznia 1836 r. – Wczoraj okręt Jej Królewskiej Mości „Satellite” pod 
dowództwem kapitana Smarta odeskortował do portu bryg zajmujący się handlem nie-
wolnikami, który został przechwycony niedaleko wybrzeża. 
Dziś udałem się na miejsce, aby obejrzeć tenże statek i choć byłem w pełni przygotowa-
ny na widok, który z dnia na dzień staje się coraz rzadszy, przyznaję, że obraz ludzkiej 
niedoli, który malowała moja wyobraźnia, był niczym w porównaniu z rzeczywistością. 
Gdy tylko zajrzałem do wnętrza statku, poczułem, że zerwał się łańcuch łączący mnie 
z cywilizacją. Powinienem był się wycofać i zrobiłbym to, gdyby nie brytyjski konsul – 
Pan Hasketh, który stał za mną na trapie i popychał mnie do przodu.
W brygu o wyporności 150 ton, pomiędzy pokładami na wysokości nie więcej niż 
trzy stopy od siebie, zostało stłoczonych 300 niewolników obojga płci tak ciasno, że 
przestrzeń pomiędzy nogami jednej osoby była zajmowana przez drugą. Zlani potem, 
oblepieni ekskrementami, ich własny oddech zmieszany z cuchnącymi wyziewami – 
zapach był niemożliwy do opisania! Straszne pragnienie, które musiało im doskwierać, 
było jeszcze bardziej potęgowane tym, że tylko raz dziennie dostawali dziesięć uncji 
wody! Tropikalne słońce nagrzewało również belki górnego pokładu, który był tuż nad 
ich głowami. Upał i ogromne cierpienie zabiły jedną piątą z nich, a biedne istoty, które 
przeżyły – wielki Boże! Co to był za widok! Mężczyźni, kobiety i dzieci – wszyscy tulili 
się do siebie w każdej możliwej pozycji i wyrażali swoje zmieszane uczucia radości, 
zdziwienia, nadziei, strachu, szacunku, ciekawości i udręki dziwnymi konwulsyjnymi 
ruchami. Ich nagie, wychudzone ciała, pokryte wrzodami, opowiadały historię krzywd 
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i cierpień. Pokazywały wymowniej niż słowa okrucieństwo handlarzy niewolników.  
Ślady po chicote (rodzaj harapu) na ich plecach nazbyt wyraźnie wskazywały na narzę-
dzie, które leżało przed nami, a którego ci chrześcijanie XIX wieku używali bez ogra-
niczeń. Wśród tych ofiar chciwości i barbarzyństwa Europejczyków – większych kani-
bali niż ci, którzy faktycznie noszą takie miano – były kobiety w ciąży, z których kilka 
urodziło niemowlęta w tej sytuacji, pośród mężczyzn, znosząc te wszystkie cierpienia 
i katusze! 
Od czasu przejęcia brygu podjęto wszelkie środki, aby go oczyścić oraz obmyć Afry-
kańczyków. Wszystkie troski i metody, do których mogła się odwołać ludzkość, zostały 
wykorzystane, a jednak powietrze na statku o temperaturze 96° było takiej jakości, że 
uniemożliwiło mi pozostanie w nim dłużej niż piętnaście minut. W mojej obecności 
dwóch mężczyzn wyzionęło ducha, a jedna kobieta – gotowa by do nich dołączyć – 
urodziła dziecko! (...) Pióro wypada mi z ręki i chowam twarz ze wstydu i upokorzenia, 
na myśl o nieszczęściach spowodowanych przez zbrodnie moich współbraci. 

Komentując te słowa, Geoffrey Rawson zauważył, że Strzelecki „był niewątpli-
wie człowiekiem wrażliwym i pełnym pasji, dbającym o dobro bliźnich”15. 

Jego pobyt w Brazylii zaowocował być może jednym z najlepszych opisów lo-
kalnej dżungli lub lasu deszczowego w swoim dziewiczym stanie, jakie można zna-
leźć w literaturze angielskiej: 

Brazylia, Sierra Estrella, 1835  r.  – Odkrywać z coraz większą przyjemnością zakątki 
wspaniałego krajobrazu, który podziwiamy z zatoki Rio de Janeiro, penetrować wą-
wozy, przemierzać góry i doliny, przedzierać się przez dziewicze lasy, które zdają się 
wydzielać inspirującą woń odradzającej się ziemi, badać bogactwo roślinności i bez-
graniczne dostojeństwo natury, obserwować jak każde wzgórze, każda dolina różni się 
charakterem, jak każdy pień, gałąź, liść i kwiat ma swoje osobliwe piękno formy i ko-
loru, badać i kontemplować to wszystko, aby umysł mógł wypełnić się podziwem dla 
ziemskich cudów i mimowolnie zwrócić oczy w kierunku Stwórcy.
To właśnie w lesie to, co okazałe i malownicze, wysublimowane i fantastyczne, two-
rzy najosobliwsze i najbardziej harmonijne kombinacje. Od najwznioślejszych gigan-
tów lasu, aż po najskromniejsze krzewy, wszystkie wywołują zdumienie widza. Dzięki 
pasożytom, które są najcharakterystyczniejszą cechą lasów brazylijskich, każda rzecz 
wydaje się zjednoczona we wspólnocie bytu i celu. Te początkowo pnące się pasożyty, 
wkrótce śmiało i ściśle przylegają do drzewa, wspinają się na nie na pewną wysokość, 
a potem pozwalają swoim wierzchołkom opaść na ziemię, gdzie znów się zakorzeniają, 
ponownie pną się w górę, płożą się z gałęzi na gałąź, z drzewa na drzewo, w każdą stro-
nę, aż – splątane, skręcone i powiązane w każdej możliwej formie – przystrajają cały las 
draperią, w której ziemia pokryta soczystą zielenią jest ustrojona girlandami pięknych 
i kolorowych kwiatów. Czasami pasożyty duszą drzewa w swoich objęciach. Te drugie 
próchnieją i padają, podczas gdy te pierwsze pozostają w powietrzu przytwierdzone 
do otaczających je drzew i stale zwiększają swoją objętość, aż do momentu, gdy stwo-
rzą wspaniałe, poskręcane kolumny, wokół których wkrótce wzniosą się świeże rośliny, 
kręcąc się i oplatając z wdziękiem niemożliwym do opisania. W żadnym innym zakąt-
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ku świata natura nie jest tak wielką kokietką jak tutaj. Na każdym etapie życia roślin jej 
pragnienie przypodobania się i fascynowania przejawia się w sposób nieumiarkowany 
i nieograniczony. Wszystko co brzydkie, melancholijne lub odpychające, wszystko co 
mówi o mroku, zepsuciu lub zgniliźnie, znika. Oddech wiecznej wiosny utrzymuje się 
w całym lesie, a kwiaty i owoce rosnące na tej samej gałęzi są w ciągłej sukcesji i w ko-
lorach wiecznie żywych. Jeśli drzewo usycha, zrzuca liście lub zaczyna wykazywać ob-
jawy próchnicy, tysiące roślin wspinają się na nie i tkają szatę, którą przykrywają jego 
niedołężny pień i gałęzie. Po wypełnieniu tej misji zstępują ze szczytu, wesoło machają 
pióropuszami, plączą się razem z milionami innych, które spotykają na swojej drodze, 
aż w końcu gubią się w gąszczu zarośli. Jeśli drzewo spróchnieje, jeśli upadnie przytło-
czone wiekiem, natura spieszy się, by ukryć horror śmierci. Wzywa mech i porosty, aby 
przygotować mu łoże. Przywołuje tysiące pasożytów, aby stworzyły trumnę lub całun. 
I tak zamiast leżących i zgniłych pni, które w lasach Europy północnej obrazują sceny 
spustoszenia, tutaj mamy tylko wspaniałe baldachimy zwieńczające łoża pokryte ak-
samitnymi i delikatnymi roślinami, które upiększają las. Jeśli przyjrzymy się im bliżej, 
jeśli ten wykwintny dywan zostanie podniesiony, odsłoni się nowy świat; miliony owa-
dów i miliony młodych roślin wyrastają z łoża śmierci i wzbudzają podziw. Każda rzecz 
podporządkowuje się tutaj, jak i wszędzie, prawu natury. Ale tylko tu natura ukrywa 
wszystkie ohydne procesy rozkładu i tak upiększa sam całun śmierci, że wygląda on jak 
wdzięczna draperia jakiejś uroczystej sceny [Fragment Dziennika cytowany w Physical 
Description].

Ten opis Strzeleckiego zyskał uznanie Havarda wyrażone następującymi sło-
wami: „Żaden inny miłośnik przyrody nie był wrażliwszy na piękno i inspiracje 
Natury niż on”16. Jeżeli podana data jest prawdziwa, to Strzelecki musiał być w Bra-
zylii pod koniec grudnia 1835 roku. 

I znowu trudno jest ustalić jego trasę i kolejność jego eksploracji Brazylii, która 
trwała około pół roku. Wspomniał on o swoich obserwacjach klimatycznych na 
Mount Corcovado w pobliżu Rio de Janeiro17. 

Jego list zacytowany na początku tego rozdziału zawiera informację, że „udał 
się statkiem do Brazylii, odwiedził Rio de Janeiro, eksplorował prowincje Sao 
Paulo i Minas Gerais (Vila Rica), a następnie żeglował w górę rzeki La Plata, od-
wiedził Montevideo i wysiadł w Buenos Aires”. Z uwag zawartych w jego książ-
ce można wywnioskować, że Strzelecki badał również południowe prowincje  
Parany18 i Rio Grande do Sul, na zachodnim brzegu rzeki Urugwaj, która stanowi 
wschodnią granicę Brazylii i połączenie granic między argentyńskimi prowin-
cjami Corrientes i Missiones. Wspomniał też o „St. Borgie, paiz de los Missio-
nes”. Z pewnością chodzi o obecne miasto Sao Borja w Prowincji Rio Grande do 
Sul19. Prowincja Minas Gerais szczególnie obfitowała w różnorodne minerały, ta-
kie jak złoto, diamenty i inne kamienie szlachetne, którymi Strzelecki zawsze się 
interesował oprócz agrochemii. Słabczyński zwrócił uwagę, że Vila Rica, niegdyś 
stolica prowincji Minas Gerais, obecnie nazywa się Ouro Prêto, a po upadku 
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miejscowych kopalni stolicę prowincji przeniesiono do Belo Horizonte. Zasuge-
rował również, że Strzelecki podróżował łodziami z Minas Gerais wzdłuż rzek 
Rio Grande, Parana i La Plata, przerywał podróż i pokonywał część trasy pie-
szo z powodu wodospadów i przełomów na rzece Parana20. W ten sposób miał 
możliwość odbycia podróży do Paragwaju, Argentyny i Urugwaju, by w końcu 
dotrzeć do Montevideo i Buenos Aires. 

Sir Henry Bartle Frere stwierdził, że z Buenos Aires „popłynął w górę rzeki 
Parana do Paragwaju, gdzie został powitany przez dyktatora Francię, z gościnności 
którego miał pewne trudności, aby się wyswobodzić. Następnie udał się na tery-
torium Indian w Gran Chaco. Podczas powrotu stamtąd do Santa Fé przejechał 
przez terytorium Argentyny do Mendozy (...)”. Według Bartle’a Frere’a Strzelecki 
w Buenos Aires „był gościem generała Rosasa w sierpniu 1836 roku”21. 

Nie mamy żadnych dowodów na to, czy Strzelecki popłynął w górę czy w dół 
rzeki Parana. Jeśli był gościem dyktatora Juana de Rosasa, to wystawił swojemu 
gospodarzowi dalekie od pozytywnego świadectwo w swoim dzienniku:

Buenos Ayres, sierpień, 1836 r. – Był to jeden z tych przepięknych dni sierpnia, w któ-
rych jak ktoś kiedyś ujął – „fait aimer la vie”; pośród pól, pośród samotności, na ło-
nie przyjaźni, dzień, który wzbudza jedynie szlachetne uczucia, kojące myśli i błogie 
emocje. Jeden z tych dni, w których umysł przestaje myśleć o świecie, tyranii i rewo-
lucjach w imperiach. Ale tutaj, w Buenos Ayres, tej rozległej owczarni, gdzie dzikie, 
krwiożercze wilki są zajęte nieustanną rzeźią, dary natury okazują się tak strasznymi 
przekleństwami, że nawet najpiękniejszy dzień staje się jedynie tłem dla czynów naj- 
okrutniejszych z ludzi.
Scena, którą mam zamiar opisać, wydarzyła się na placu Retiro, który rząd hiszpań-
ski przeznaczył na promenadę i miejsce publicznej rozrywki, ale który Rosas, obecny 
przywódca republiki, uczynił miejscem, w którym wykonywane są jego krwawe de-
krety. Przy tej okazji nie chodziło o krew jego współobywateli, ale o krew Indian, którą 
zamierzał przelać. W przepastnym gmaszysku stojącym po jednej stronie placu prze-
trzymywano ofiary tego dnia, które były następnie wyprowadzane po dziesięć osób na 
raz do narożnika utworzonego przez mur, który łączył się ze ścianą gmachu pod kątem 
prostym. Tam, siedząc w szeregu na drewnianej ławie, stawali się celem morderczej 
salwy. Niestety nie było to dobrodziejstwo natychmiastowej śmierci. Żołnierze, choć 
stali blisko, celowali kiepsko. Ranili, ale nie zabijali. Ich strzały był tylko sygnałem dla 
oprawców, którzy rzucali się na leżące ofiary, a po dobiciu ich nożami, przewozili ich 
zakrwawione zwłoki na wozie na odległość około dwudziestu kroków od miejsca eg-
zekucji.
Śmierć pierwszej dziesiątki była straszną zapowiedzią przeznaczenia czekającego tych, 
którzy szli za nimi. Kiedy wyprowadzono pierwsze ofiary, trawa była zielona i świeża, 
ławki były czyste, oprawcy nie byli splamieni krwią. W rzeczywistości pierwsza dziesiąt-
ka szła na spotkanie śmierci ze spokojem, ale i z pogardą, która wypełniała wściekłością 
serce tyrana, który ich skazał. Natomiast kiedy druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siód-
ma, ósma, dziewiąta, dziesiąta i jedenasta grupa (bo było aż 110 ofiar tej egzekucji!) wy-
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chodziła, widząc ziemię, ławki oraz oprawców cuchnących krwią ich braci, kiedy barba-
rzyństwo oprawców wystawiło na widok już zmasakrowanych oczom tych, którzy mieli 
podzielić ich los, Indianie, mając taki widok przed sobą, zadrżeli z całą mocą zaszokowa-
nej i wstrząśniętej natury. Tych kilka słów, które wypowiadali z gwałtowną i niespokojną 
energią, były być może przywołaniem zemsty ich rasy na białym człowieku. Być może, 
w szale rozpaczy, odrzucali Boga chrześcijan, aby nie był już ich Bogiem!
Tak zachowali się biali w sierpniu 1836 roku wobec Indian. Zobaczmy, jak wyglądała 
postawa Indian wobec miasta Buenos Ayres w 1806 roku, gdy miasto to znajdowało się 
w rękach Anglików i kiedy ignorancja ludzi w tym okresie tolerowała zalecenia płynące 
z ambony dotyczące wzniecenia ogólnego powstania przeciwko ludziom, którzy zostali 
uznani za „zdeklarowanych wrogów kościoła rzymskokatolickiego i pokoju jako wro-
gowie wiary, Boga i bliźnich”. Niech ten dokument opowie, co odkryłem w archiwach 
Buenos Ayres.

SZLACHETNE POSTĘPOWANIE INDIAN
W niefortunnym momencie, kiedy to miasto (Buenos Ayres) wpadło w ręce Anglików, 
Indianie, w liczbie dwudziestu siedmiu, pospiesznie się wycofali, aby wrócić do swoich. 
Gdy tylko dotarli do obozu, ich bracia, poinformowani o tym tragicznym wydarzeniu, 
przyłączyli się do nich, wyrażając szczere ubolewanie z powodu poniesionych przez nas 
strat i godnych ubolewania konsekwencji, jakie zdobycie stolicy będzie miało dla handlu. 
Zarówno w swoim własnym interesie, jak również za sprawą przywiązania, jakie żywili 
do nas, ich wojowniczy duch obudził się na naszą korzyść. Natychmiast zwołali spotka-
nie, zaproponowali zawarcie pokoju wśród swoich różnych plemion i wyruszyli, aby poro-
zumieć się z plemionami Rongueles, Ancares i Auracanos z jednej strony, a Pampas, Qu-
ehuelchuces i Orices z drugiej (plemiona, z którymi prowadzili wojnę eksterminacji przez 
ostatnie trzy lata), aby dzięki temu pokojowi mogli, zapominając o własnych krzywdach, 
lepiej przygotować środki dla pomszczenia króla Karola IV i uwolnienia jego miasta od 
czerwonych wrogów, jak nazywali Anglików. 
Ten przyjazny projekt godny najwyższej pochwały został zwieńczony pełnym sukcesem. 
Zjednoczeni Indianie rozpoczęli swój marsz i zaprezentowali się przed nami, aby zaofero-
wać nam 3000 swoich najodważniejszych wojowników i 1000 koni, wypoczętych i w do-
skonałym stanie.
To wojownicze plemię było uzbrojone w tatera (rodzaj hełmu z potrójnej skóry), peto (skó-
rzane koszule składane czternastokrotne, które mogły zatrzymać kule), lance o długości 
osiemnastu stóp, długie noże, zatrute strzały i metalowe bolasy. Plemię to dowodzone było 
przez dzielnego Carraficiona, pod którym byli wodzowie Teralefa, Millanau [zacytowano 
15 imion, ale zostały tutaj pominięte], wraz z kilkoma innymi kapitanami i oficerami. 
Plemię zaoferowało nam oprócz tego dwanaście tysięcy ludzi, jeśli zaszłaby taka potrzeba.
Na tę hojną propozycję nasze wspaniałe władze pośpieszyły z odpowiedzią, że głęboko  
doceniają i przyjmują z wdzięcznością ten akt przyjaźni, ale że na razie nie wymaga-
ją takiej pomocy i błagają ich, aby wrócili na granicę i czekali tam na nowe rozkazy. 
Jednocześnie podziękowano za pomoc tym dzikim ludziom, którzy byli niesłusznie pre-
zentowani jako nasi najgorsi wrogowie, rozdając wśród nich podarunki, które najlepiej 
odpowiadały ich gustom i życzeniom – Fragment „Semanarios de Agricultura, Industria 
y Comercio del Miercoles, 22 de Octubre de 1806”.
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Jaką zbrodnię popełnili od tamtego dnia, aby w ten sposób ściągnąć na siebie nienawiść 
i zemstę białych?
Takie zbrodnie nie zostaną odnotowane w kronikach Indian. Zapiszą się natomiast 
w kronikach emigracji Hiszpanów do Nowego Świata. W ich zachłanności, w ich nie-
nasyconej chciwości, które plamią karty historii prawie wszystkich cywilizowanych 
narodów. Historia osadnictwa Pensylwanii zapoczątkowana przez Williama Penna 
i Ameryki Południowej przez Jezuitów to zaledwie wyjątki służące za kontrast między 
tym, co najpiękniejsze w ludzkiej naturze, a tym, co najohydniejsze.
Wszędzie tam, gdzie Europejczyk postawił stopę w Nowym Świecie, wszędzie tam, 
gdzie znalazł przeszkodę dla swojej agresji w postaci praw tubylców, zawsze piętnował 
ich jako dzikusów i nieprzejednanych wrogów Chrystusa i cywilizacji. Tutaj, jak i w in-
nych miejscach, pierwsze kroki Hiszpanów naznaczone są bolesnymi wspomnieniami. 
Wpływy Jezuitów były korzystne dla Indian, ale zostali oni wypędzeni, a Hiszpanie 
wznowili swoje krwawe grabieże.
Potem przyszło wyzwolenie kolonii, kiedy to przemysł rolniczy, wspomagany przez 
handel zagraniczny, osiągnął tak duże zyski, że ożywił wśród białej ludności pragnienie 
posiadania własnego terytorium. Niezadowoleni z rozległych zdobyczy terytorialnych 
przekazanych im przez Hiszpanię, z podbojów, których nigdy nie byli w stanie uczynić 
zyskownymi ani zasiedlić ich ludźmi tej samej rasy, biali kontynuują ekspansję na po-
łudnie. Indianie już wypędzeni z brzegów rzeki La Plata zbierają się ponownie za Rio 
Colorado, gdzie wciąż opierają się tej ekspansji, której zawsze towarzyszą morderstwa 
oraz porwania ich kobiet i dzieci, które następnie są przetrzymywane w niewoli lub 
sprzedawane jako niewolnicy. Odwety, do których często się uciekają, nie znają granic. 
Mniej uzależnieni od wygód niż wróg, zdolni przetrwać wiele dni bez wody, żywiąc 
się suszoną koniną, bezustannie obserwują i manewrują, nigdy nie ryzykując walnej 
bitwy. Nie dlatego, że – jak się mówi – brak im odwagi, ale dlatego, że taki sposób walki 
nie pasuje do ich taktyki, konnej partyzantki, do której w szczególny sposób nadają się 
rozległe równiny. Więc gdy zbliża się wroga armia, znikają ze swojego obozu z szyb-
kością orła. Nagle i niespodziewanie pojawiają się na tyłach wroga, przeczesują pampę 
w każdym kierunku, odcinają maruderów, napadają na podróżnych, atakują i rabują 
gospodarstwa, mordują robotników, gwałcą kobiety, a potem znikają równie szybko, 
nie dlatego, że są fałszywi i zdradzieccy, ale dlatego, że cel ich odwetu został osiągnięty.
To właśnie niekończące się kroki odwetowe sprowokowane przez nieustającą agresję 
stanowią niewybaczalną zbrodnię Indian w oczach białego człowieka. Ci drudzy nie 
ograniczają się jedynie do krytykowania ich działań. Nie mogąc sprowokować wroga 
do walnej bitwy, również uciekają się do forteli, nie wahają się użyć najpodlejszych 
podstępów, aby wciągnąć Indian w swoje sidła. W ten sposób w kwietniu bieżącego 
roku 160 indiańskich wodzów, otrzymawszy gwarancje bezpieczeństwa, zostało zwa-
bionych do Fortu del Souce na południe od Cordovy, Rio Quarto, gdzie zostali zabici 
z zimną krwią. W ten sam sposób 110 osób, które zostały zamordowane w Retiro, padło 
ofiarą swojej łatwowierności i zbyt wielkiego zaufania.
Trudno sobie wyobrazić w cywilizowanych czasach, w których filantropia i prawodaw-
stwo za wszelką cenę starają się unikać lub zmniejszać dotkliwości wymierzanej kary, 
że są jeszcze ludzie, którzy z wilczym pragnieniem krwi nakazują innym potworom 
dokonywać bezsensownych morderstw, które ci ostatni podejmują i wykonują z zimną 
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krwią. Im dalej będziemy badać historię, tym bardziej będziemy się wstydzić spotkania 
z Indianami i będziemy pragnąć, abyśmy stali się czarni w ich oczach.
Te miejsca zbrodni i nieszczęścia są powodami do żałoby dla podróżnika, który bada je 
na miejscu i opisuje w swoim dzienniku. To, że są tak odległe od Europy, nie umniejsza 
litości i współczucia, które należą się im od reszty cywilizowanego świata. Zabrzmią 
one w sercu każdego miłosiernego człowieka i być może kiedyś doczekają się wpraw-
nego pióra, które z całą energią sprawiedliwego oburzenia podda publicznej krytyce ich 
sprawców i podżegaczy.
Nawet rząd, jakkolwiek spóźniony, zaczyna budzić się z obojętności na odległe nie-
szczęścia. Anglia, ten moralny naród, który jako pierwszy utożsamiał się ze wzniosłymi 
i szlachetnymi ideami, które zmieniają na lepsze politykę naszego stulecia, dał nam wy-
razisty przykład postępu zasad moralnych w swoim rządzie. Ten czyn, którego filozofia 
wywodzi się z dworu królewskiego, został dokonany przez jego przedstawiciela Lorda 
Glenelga (Charlesa Granta) i zasługuje na zapisanie złotymi zgłoskami. Na opubliko-
wanie w wielu wydaniach na cześć ludzkości i cywilizacji XIX wieku.
W 1834 roku Afrykańczycy w liczbie prawie piętnastu tysięcy napadli na spokojną 
kolonię na Przylądku Dobrej Nadziei. Ich najazd odznaczał się okrutnym barbarzyń-
stwem, a kolonia przez to katastrofalne wydarzenie musiała wziąć na utrzymanie 8370 
nieszczęsnych uciekinierów w tym samym czasie, gdy straciła 51 tysięcy sztuk bydła, 
2339 koni i 118 195 owiec, nie licząc 369 spalonych domów i 261 splądrowanych. Rząd 
kolonii szybko i skutecznie odparł Afrykańczyków i ukarał ich zuchwałość. Sprawozda-
nie przekazane przez władze lokalne angielskiemu ministrowi mówi, że:

W trakcie prac komisarza nad spisem ludności plemion Gaika i Lambie, stwierdzono, 
że ich straty w czasie naszych działań przeciwko nim wyniosły 4000 wojowników i męż-
czyzn zdolnych do noszenia broni, a wśród nich wielu wodzów. Na szczęście nasze straty 
nie wyniosły w sumie nawet 100 osób, z czego tylko dwóch oficerów. Prócz zajęcia ziem, 
zabrano im również około 60 tysięcy sztuk bydła i prawie wszystkie ich kozy. Ich osady 
zostały wszędzie zniszczone, a ich ogrody i pola kukurydziane spustoszone. W związku 
z tym zostali oni ukarani nie nadmiernie, ale wystarczająco.

Sekretarz ds. Kolonii Lord Glenelg zwraca się do gubernatora Przylądka Sir Benjamina 
D’Urbana po otrzymaniu powyższej wiadomości w następujący sposób: 

Jestem zobowiązany wspomnieć o bardzo głębokim żalu, jaki odczułem, czytając tę wia-
domość. W konflikcie pomiędzy regularnymi oddziałami i hordami barbarzyńców jest 
rzeczą prawie oczywistą, że musi powstać ogromna dysproporcja pomiędzy stratami po 
obu stronach, ale skazywanie całego kraju na spustoszenie, całego narodu na głód, jest 
pogarszaniem nieuchronnych okropności wojny, tak odrażających dla każdego sprawie-
dliwego człowieka i tak całkowicie sprzecznych ze zwyczajami cywilizowanych narodów, 
że nie ma usprawiedliwienia dla otrzymania przeze mnie takiego raportu bez konieczno-
ści wezwania Pana do złożenia dalszych wyjaśnień. Honor Imperium Brytyjskiego jest 
głęboko zainteresowany uzyskaniem i nagłośnieniem dowodów na to, że poddani Króla 
naprawdę domagali się tak straszliwego wykorzystania niezwyciężonych sił Jego Królew-
skiej Mości.
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Nigdy żaden rząd nie wyraził się z większym człowieczeństwem, większą mądrością 
polityczną o zwycięstwie, które tak bardzo schlebiło poczuciu próżności i zemsty jego 
narodu. Opinia publiczna przyklasnęła krytyce Lorda Glenelga, a zwycięska kolonia 
przyjęła ją, powstrzymując się od celebracji i tym podobnych barbarzyńskich przeja-
wów radości, często organizowanych z powodów nie mniej barbarzyńskich [Fragment 
Dziennika zacytowany w Physical Description]22.

Havard wspomniał, że „komentarze Strzeleckiego na temat południowoame-
rykańskiego handlu niewolnikami, jego uwagi na temat traktowania Indian przez 
Hiszpanów, jego aprobata dla nagany Lorda Glenelga po represjach po powstaniu 
Afrykańczyków, a także jego uwagi dotyczące traktowania australijskich Abory-
genów są wystarczającym dowodem jego miłości do bliźniego”23. Również w tym 
temacie Słabczyński zwrócił uwagę na „zdumiewający dowód niezwykle szerokich 
zainteresowań Strzeleckiego”. Był nie tylko „odkrywcą, ale podczas swoich podró-
ży również znajdował czas na przesiadywanie w archiwach i przeglądanie starych 
dokumentów. W Buenos Aires było to wartościowe z tego powodu, że kierował 
się nie tylko ciekawością naukowca, ale także wrażliwością wielkiego humanisty, 
poszukującego materiałów i argumentów do walki z jedną z największych plag 
ludzkości  – dyskryminacją człowieka przez człowieka, w tym przypadku okru-
cieństwem białych wobec Indian (...). Zrównuje go to z obrońcami narodów kolo-
nialnych o światowym uznaniu”24. 

Helen Heney widziała zapiski Strzeleckiego w innym świetle niż Havard czy 
Słabczyński:

Widział on masakrę Indian dokonaną na rozkaz generała Rosasa, którą opisał dro-
biazgowo i z wyraźnym przerażeniem i współczuciem dla ofiar. Większość fragmen-
tów, które zawarł w przypisach do Physical Description pochodzi z czasu, który spędził 
w Ameryce Południowej i, prawdę mówiąc, są one trochę nieistotne dla pracy nauko-
wej na innym kontynencie. Sprawiają wrażenie, że wybrał je i opublikował, by rozluźnić 
dość ciężki temat. Natomiast lepiej by się przysłużyły tej książce komentarze z pierw-
szej ręki na temat jego doświadczeń w Australii. Fragmenty, które zachował, rzucają 
sporo światła na samego Strzeleckiego, ponieważ przedstawiają go tak, jak chciał, żeby 
go widziano – jako sumiennego obserwatora naukowego, skłonnego do poważnych, ale 
też nieco filozoficznych rozważań nad tym, co widział25. 

Krytyka Heney dotycząca Physical Description zostanie skomentowana 
w rozdziale szesnastym. Tutaj należy wspomnieć, że Strzelecki zawarł w tekście 
siedem „komentarzy z pierwszej ręki” i fragmentów związanych z jego doświad-
czeniami w Australii w porównaniu z czterema opisującymi jego wrażenia z obu 
Ameryk. Trudno zrozumieć, jak cztery z jedenastu fragmentów można określić 
jako „większość”. 
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Wróćmy do podróży Strzeleckiego po Argentynie – okazuje się, że z miasta 
Santa Fé udał się on na zachód, przez San Francisco do miast i prowincji Cordoba 
i San Juan. Stamtąd wyjechał w kierunku północnym do prowincji i miasta La 
Rioja i na południe do prowincji i miasta Mendoza. Napisał we wspomnianym 
wcześniej liście do Adyny: „Przybyłem do Mendozy – zbadałem dystrykty mine-
ralogiczne”. Ponieważ wszystkie trzy prowincje – La Rioja, San Juan i Mendoza 
położone są u podnóża Kordylierów i są bogate w minerały, jego poszukiwania 
mineralogiczne prawdopodobnie nie ograniczały się tylko do Mendozy, ale zosta-
ły rozszerzone na wszystkie trzy prowincje. Z fragmentów Dziennika wynika, że 
w prowincji Mendoza badał on również zwyczaje miejscowych Indian26. 

Opuścił Argentynę, jechał z San Juan przez przełęcz Uspallata do Aconcagua, 
zaś w Chile prowadził obserwacje meteorologiczne27. Eksploracja Argentyny przez 
Strzeleckiego trwała około pół roku, do końca 1836 roku. W Chile najpierw udał 
się do stolicy – Santiago, skąd udał się na północ do prowincji i portu Coquimbo. 
Rejon ten był szczególnie bogaty w minerały i kopalnie. Dalej na północ znajduje 
się prowincja i pustynia Atacama, którą na pewno musiał zbadać, ponieważ wspo-
mniał o tym podczas dyskusji na spotkaniu Królewskiego Towarzystwa Geogra-
ficznego w Londynie 11 lutego 1856 roku28. Następnie wyjechał się na południe, 
prawdopodobnie płynął statkiem, do prowincji Conception i Bio Bio. 

Wspomniał we fragmentach swojego dziennika o badaniach z dziedziny agro-
chemii prowadzonych w Chile. W związku z tymi badaniami napomknął o mie-
ście Antacola (prawdopodobnie Andacollo), które w rzeczywistości znajduje się 
w Argentynie, w prowincji Nenquen, na południe od Mendozy i Chacabuco (które 
z kolei leży w Argentynie), na zachód od Buenos Aires, ale też Hacienda Huaychun 
i Maypu, które są trudne do zidentyfikowania29. Po zakończeniu swoich badań  
terenowych powrócił do Valparaiso. 

Heney, komentując podróże Strzeleckiego po Chile, napisała, że nie zawarł

żadnego odniesienia do największego żyjącego polskiego geologa, który uczynił z Chi-
le swoją szczególną domenę. Byli to nie tylko rodacy, ale i żyli w tym samym czasie. 
Ignacy Domejko [sic] nie jest tak dobrze znany wśród Anglosasów jak Strzelecki, ale 
jego prace są dużo ważniejsze. Można go uznać za polskiego naukowca o największych 
osiągnięciach poza rodzinnym krajem, z wyjątkiem Kopernika i Skłodowskiej-Curie30. 

Helen Heney nie rozumiała, że sława Ignacego Domeyki (1802-1889) ugrun-
towała się znacznie później niż lata, w których Strzelecki przygotował książkę 
Physical Description. Domeyko przybył do Chile w czerwcu 1838 roku, spędził 
trzy miesiące ucząc się hiszpańskiego i rozpoczął swoją karierę najpierw jako na-
uczyciel. Poza wycieczkami w czasie szkolnych wakacji, podczas których prawdo-
podobnie przeprowadził kilka badań naukowych, Domeyko rozpoczął poważne 
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prace dopiero około 1845 roku. W tym czasie książka Strzeleckiego ukazała się już 
w Londynie, bardzo daleko od Chile. 

Nikt nie zaprzecza, że Domeyko prowadził ważne działania jako główny organi-
zator, a później rektor Uniwersytetu w Santiago w Chile. Mieszkał w tym kraju przez 
czterdzieści sześć lat, a nie kilka miesięcy jak Strzelecki. Niektóre z wypowiedzi Heney 
są rażąco przesadzone i czynią Domeykę „największym polskim geologiem XIX wieku” 
i „autorem trzystu osiemdziesięciu książek o edukacji i nauce”. Najwyraźniej wierzyła, że 
gdzie jeden traci, tam drugi korzysta. Znamienne jest, że polski profesor Stanisław Kot 
w swoich wykładach wygłoszonych na Uniwersytecie Oksfordzkim i opublikowanych 
pod tytułem Five Centuries of Polish Learning31, a także angielski historyk Norman Davies  
w swoim Bożym igrzysku: historii polski32 uznali Domeykę i Strzeleckiego za równych 
sobie. Według Słabczyńskiego, bibliografia dzieł Domeyki liczy trzysta siedem prac33 
i zazwyczaj nie są to książki, lecz artykuły i komentarze w czasopismach naukowych34. 

Dr Maria Paradowska, znawczyni i autorka monografii o Polakach w Ameryce 
Południowej, stwierdziła, że w 1903 roku rząd Chile opublikował wszystkie zebra-
ne dzieła Domeyki i zmieściły się one w „w pięciu tomach”, a nie w „trzystu osiem-
dziesięciu książkach”. Jego najbardziej znana książka nie była poświęcona geolo-
gii, ale etnografii plemienia Araukanów i została wydana w Chile w 1845 roku  
pod tytułem Araucania y sus habitantes. Polskie tłumaczenie zostało wydane 
w Wilnie w 1860 roku i nie wzbudziło zbyt wielkiego zainteresowania. Wśród prac 
geologicznych najważniejsza była jego trzyczęściowa monografia Mineralogia que 
comprenda principalemento los especias de Chile, Bolivia, Peru y Provincias Argen-
tinas. Dr Paradowska stwierdziła wyraźnie, że nawet po opublikowaniu Araucanii 
był on mało znany w Polsce i dopiero w latach osiemdziesiątych XIX wieku zyskał 
pewną popularność. Pomimo znacznego wpływu Domeyki na rozwój intelektual-
ny Chile „żadna z głównych światowych encyklopedii nie wspomina o Domeyce”. 
Nawet amerykańscy autorzy książek o historii Ameryki Łacińskiej, opisując stan 
i rozwój edukacji w XIX-wiecznym Chile, nie wspominają o Domeyce35. Bardzo 
daleko mu do sławy Kopernika czy Skłodowskiej-Curie. 

Na stronie IX Physical Description Strzelecki napisał: 

Przy tej okazji nie mogę się powstrzymać, aby nie wspomnieć z wdzięcznością o pomo-
cy i wsparciu, które otrzymywałem we wszystkich zakątkach świata od oficerów Kró-
lewskiej Marynarki Wojennej, którzy chętnie przyjmowali mnie na swoich okrętach, 
umożliwiając mi w ten sposób odwiedzenie wielu miejsc, do których w przeciwnym 
razie trudno byłoby mi dotrzeć oraz zapewniali mi niezliczone możliwości prowadze-
nia badań, z których inaczej nie mógłbym skorzystać. W szczególności muszę wyrazić 
wdzięczność kapitanowi George’owi Greyowi za jego ciepłą i niezachwianą życzliwość, 
której doświadczyłem podczas mojego pobytu na pokładzie okrętu Jej Królewskiej Mo-
ści „Cleopatra”, trwającego prawie dziesięć miesięcy, podczas rejsu wzdłuż wybrzeża 
Pacyfiku Ameryki Południowej, w tym pomiędzy Chile a Kalifornią. 
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Geoffrey Rawson skomentował, że kapitana George’a Greya, RN, przyciągały 
„uprzejmość, maniery i intelektualne towarzystwo Polaka”. Ucieszyła go możli-
wość podejmowania na pokładzie gościa i towarzysza takiego jak Strzelecki, który 
stanowił pewną odmianę od tradycyjnej samotności i nudy, tak typowej w życiu 
kapitana marynarki wojennej”36. 

W liście do Adyny wspomnianym na pierwszej stronie tego rozdziału, Strze-
lecki stwierdził: 

W Valparaiso wsiadłem na okręt, aby zbadać wybrzeże Pacyfiku, odwiedzając Limę, 
Guayaquil, Punta Arenę (na zachód od Panamy) [Puntarenas, obecnie w Kostaryce],  
St. Salvador, Acapulco, St. Blas, Mazatlan oraz Guymas. Zbadałem Zatokę Kalifornijską 
i ruszyłem na północ od Avispe, odwiedziłem najważniejsze kopalnie, zawróciłem do 
Tepic-Xalisco, dotarłem do St. Blas i wyruszyłem ponownie do Chile. 

Nawet w bardzo dokładnej biografii Słabczyńskiego (1957) trasa tego rejsu 
jest wyjątkowo niejasna. Autor niniejszej biografii miał to szczęście, że pod koniec 
1979 roku skontaktował się z Panem Graeme T. Powellem, pracownikiem Austra-
lian Joint Copying Project w Australia House w Londynie. Pan Powell zgodził się 
zbadać dzienniki pokładowe H.M.S. „Cleopatra” i „Fly”37. Z dzienników wynika, 
że „Cleopatra” przybyła do Valparaiso 10 maja 1837 roku, a wypłynęła 3 czerwca. 
Była w Callao w Peru – porcie obsługującym Limę od 10 czerwca do 22 sierpnia 
1837 roku, a 16 września 1837 roku powróciła do Valparaiso. Mniej więcej w tym 
czasie Strzelecki wszedł na pokład. Cleopatra opuściła Valparaiso 3 października 
1837 roku i zatrzymała się ponownie w Callao do 11 października. Strzelecki miał-
by wystarczająco dużo czasu, aby dobrze przyjrzeć się Limie – stolicy Peru, ponie-
waż „Cleopatra” przebywała w porcie przez dwanaście dni. Okręt opuścił Callao 
23 października i udał się do innego peruwiańskiego portu Payta (Paita), gdzie 
przybył 28  października. 7  listopada „Cleopatra” zarzuciła kotwicę u wybrzeży 
wyspy Puna w Zatoce Guayaquil w Ekwadorze. Do San Blas, w meksykańskiej 
prowincji Jalisco, przybyła 7 stycznia 1838 roku, a do Guaymas w prowincji So-
nora – 28 stycznia, gdzie pozostała do 6 marca 1838 roku. Strzelecki miał ponad 
pięć tygodni, aby udać się w głąb zachodniego Meksyku, zbadać kopalnie Sonory, 
zobaczyć Arizpę i zająć się etnografią Indian Yaqui. Jak zwykle interesował się tak-
że agrochemią, badaniami gleby, produktów rolnych, inspekcją pól uprawnych, 
obserwacją klimatu, meteorologią i wulkanami. Najlepszym przykładem jednej 
z jego wypraw jest opis farmy położonej na północny wschód od dystryktu Pitic, 
zachowany jako przypis w książce Physical Description: 

Hacienda de Los Labores (Meksyk)  – Nie udało mi się jeszcze wyjść ze zdziwienia, 
w jakie wprowadził mnie pobyt w prowincji Sonora. Każdy krok, który tu stawiam, 
powoduje, że ożywa ono od nowa. Moja pobyt na tej farmie był bardzo przyjemny. 
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W tym regionie – dawnej kolonii hiszpańskiej, gdzie moje z góry przyjęte wyobrażenia 
zbudowane na książkach i opiniach ludzi, stawiały mi przed oczami jedynie obrazy 
dzikich Indian, spotkałem białych ludzi żyjących w cywilizowanych społecznościach 
i aktywnie szukających postępu i rozwoju kariery, które otworzyła przed nimi niepod-
ległość. Kontakty z nimi są bardzo przyjemne, ich gościnność tak wielka, że dorównuje 
tej opisanej w Koranie, a ich życie wewnętrzne, umysłowe jest niezwykle rozwinięte. 
W rzeczywistości, gdy weźmie się pod uwagę krótki okres czasu i ograniczone środki, 
a raczej całkowity brak tych środków, które gdzie indziej ułatwiają, pobudzają i promu-
ją rozwój, można powiedzieć, że ludność Sonory zrobiła gigantyczne kroki na drodze 
do postępu.
Hacienda Los Labores, w której obecnie się znajduję, jest najlepszą spośród wielu farm, 
które odwiedziłem w Ameryce Hiszpańskiej i jest jednocześnie domem jej właściciela. 
Gdzie indziej uprawia się rolę wyłącznie metodą spekulacji lub produkcji płodów rol-
nych. Wynajem lub zysk to jedyny cel działalności rolniczej. Właściciele nigdy jej nie 
odwiedzają, chyba że są do tego zobowiązani, a i wtedy tylko na krótko. Tutaj właściciel, 
nie tracąc z oczu ani płodów rolnych, ani zysków, znajduje jednak w samej uprawie 
ziemi główną atrakcję rolnictwa. Zakorzenił się w niej jak drzewa w swoim ogrodzie 
i choć odciął się od wszelkich cennych innowacji, które wpłynęły na tę ważną gałąź 
przemysłu w Europie, to jednak przez swoje niestrudzone wysiłki i swoją nieustanną 
osobistą opiekę pięciokrotnie zwiększył wartość swojego gospodarstwa w ciągu trzyna-
stu lat, kiedy był jego właścicielem.
Ten piękny majątek ziemski, leżący dwanaście lig na północny wschód od Pitic, zaj-
mujący obszar ośmiu lig kwadratowych, rozciąga się częściowo wzdłuż płaskiej doliny, 
a częściowo na zboczach otaczających go gór. Jedna trzecia całości jest uprawiana. Pła-
skie dno doliny, które obecnie w całości jest przeznaczone pod uprawę roli było kiedyś 
lasem akacjowym, który został wykarczowany. Obecnie jej doskonała gleba, otaczająca 
budynki gospodarcze i dom właściciela, w miarę dobrze nawodniona i chroniona gę-
stymi żywopłotami, daje obfite zbiory.
Zmierzch już zapadł i wieczorne mgły opadły, kiedy przybyłem tu wczoraj, i mogłem 
sobie tylko częściowo wyobrazić ten widok, ale dziś rano wyszedłem na zewnątrz jesz-
cze przed świtem i spotkałem mojego gospodarza również na nogach. Pełen wigoru 
i zapału, starał się wznowić w obejściu prace, którą przerwała noc. Jego przykład zna-
lazł tylko kilku naśladowców, a jego zapał nie wywołał większego odzewu. Mieszkańcy 
obejścia budzili się powoli i niechętnie, jakby ich ruchy krępowały serappe lub poncha, 
które okrywały ich ciała. Nonszalancja i gnuśność licznych mieszkańców gospodar-
stwa osobliwie kontrastowała z pracowitym widokiem pól uprawnych. Tam Indianie, 
na których spoczywa praca w polu, wstawali o wschodzie słońca i ożywiali każdy za-
kamarek oznakami aktywnej pracy. Wygląd pól uderzył mnie szczególnie, ponieważ 
nigdy wcześniej nie widziałem radośniejszego widoku. Czteromiesięczna pszenica po-
kryła soczystą zielenią niczym bogata aksamitna szata, rozległe trakty ginące z oczu 
w krętej dolinie. Po drugiej stronie można było dostrzec niezwykły widok w Ameryce 
Hiszpańskiej – mnóstwo kobiet i dzieci zajętych pracą przy plonach na polu kukury-
dzy! „To rzeczywiście rzadki widok”, powiedziałem do mojego gospodarza, „jak udało 
ci się pozyskać pracę kobiet i dzieci? Udało ci się dokonać cudu, który w tym kraju jest 
uważany za niewykonalny!”. Bardziej zadowolony niż zażenowany odpowiedział: „Nie 
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oszukujmy się – wszyscy ludzie tutaj czerpią korzyści dla siebie na mocy prawa ustano-
wionego przed wiekami. Pracujący dla mnie żniwiarze zdają sobie sprawę, że szanuję 
to prawo, i zawsze, gdy nadarzy się okazja, zwiększają zbiory swoich żon, celowo po-
rzucając kolby kukurydzy na polu niby przypadkiem. Biorą jedną czwartą plonów, więc 
łącznie z drugą kwartą wypłacaną w wynagrodzeniu, można powiedzieć, że dzielimy 
się plonem pół na pół, o ile – jak mówi mój przyjaciel Gil Blas – «arytmetyka jest nauką 
ścisłą». Ale Bóg jest łaskawy i nie rujnują mnie. Plony są większe z roku na rok”. Druga 
farma, położona dwie ligi dalej, którą również odwiedziliśmy, ma ten sam rodzaj gleby 
i uprawiana jest podobnie, jeśli można tu zastosować słowo „uprawa”. Pług, wzorowany 
na pługach z czasów starożytnych, tylko nieregularnie zeskrobuje ziemię. Ziarno jest na 
niej raczej rozrzucane niż zasiewane. Brona, wiązka kolczastych gałęzi ciągnięta przez 
jednego konia, lekko drapie powierzchnię, kończąc w ten sposób pracę w czasie siewu. 
Metoda zbioru nie jest bardziej postępowa. Mały sierp, jednej trzeciej wielkości tych 
powszechnie używanych w Niemczech czy w Anglii, tnie pszenicę trochę poniżej kłosa; 
snopy, po związaniu i zebraniu, są przenoszone na osłach, mułach lub koniach na wy-
znaczone miejsce, rodzaj areny olimpijskiej, w którym konie galopem wytrząsają ziar-
no z kłosa. Czynności przewiewania i przesiewania wyglądają podobnie. Zarządzanie 
gospodarstwem odbywa się bez obliczeń, planowania i kontroli. Obarczone ciężarem 
mnóstwa leniwych darmozjadów, prezentuje w każdym zakresie niewielki porządek 
i jeszcze mniej gospodarności. Zatem obecne wydatki na uprawę pochłaniają połowę 
dochodu. Ta kwota, choć zaskakująca, była jednak niezauważana. Sam właściciel był 
zdumiony, gdy pokazałem mu to na liczbach. Było to możliwe, ponieważ zdumiewająca 
żyzność gleby pomaga pokryć i złagodzić skutki wszelkich marnotrawstw czy niedobo-
rów, które są nieodzownie związane z takim sposobem uprawy (...). 
Pszenica jest wysiewana w październiku, a kiedy zbierze się ją w maju, uprawia się ku-
kurydzę lub fasolę, a po jej zbiorach we wrześniu ponownie następuje pszenica. W ten 
sposób gleba nigdy nie odpoczywa. Przez dwadzieścia lat, dwa razy w roku zbierano 
plony, nie stosując żadnego nawożenia.
Liczba dziennych robotników na farmie to 100 mężczyzn, Indian z plemion Yaqui 
i Pima. Liczba ta jest zwiększana o 30 osób podczas żniw dwa razy do roku. Rodziny tych 
130 robotników, mieszkających na ranchach otaczających farmę, to w sumie 500 osób,  
z których wszystkie mają przywilej zbierania pokłosia i otrzymują inne dobrodziejstwa, 
które świadczą o wielkodusznym charakterze właściciela (...).
Farma nie jest narażona na żadne bezpośrednie podatki, gdyż te zostały wykupione 
trzynaście lat temu za 22 tysiące dolarów. Jej obecny przychód, na który składają się 
środki uzyskane ze sprzedaży pszenicy, kukurydzy i fasoli, wynosi 20 tysięcy, a jej kosz-
ty, w samych tylko wynagrodzeniach, są wygórowane i wynoszą 9650 dolarów.
Dom właściciela to okazała, masywna budowla, urządzona podobnie jak domy w mie-
ście, obficie zaopatrzona we wszelkiego rodzaju zapasy, a także zagraniczne wina i likie-
ry. W ogrodzie znajdują się plantacje winorośli, cytryn, pomarańczy, pigwy, brzoskwiń 
i moreli oraz różnorodne warzywa europejskie, wszystkie starannie i naukowo upra-
wiane. Wszędzie widać obfitość, wszędzie widoczne są oznaki otwartej, hojnej ręki. 
Chciwość, skąpstwo, niedostatek i cierpienie wydają się być nieznane. Zdrowie, pokój 
i zadowolenie wydają się niezakłócenie panować w tym regionie. Mój gospodarz zasłu-
żył na tak wspaniałe dary losu.
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Don Joaquim de Astiazaran jest z wyglądu, w manierach, myślach i działaniach praw-
dziwym przykładem życzliwego właściciela ziemskiego, żyjącego w harmonii z samym 
sobą i ze wszystkim wokół. Daleko od zgiełku aktywnego życia, nie zwracając uwagi na 
pragnienie sławy czy władzy, spokojnie przeżywa swoje dni w szczęśliwej monotonii 
przyjemności, jaką daje uprawa ziemi oraz pośród domowych wygód, jakie zsyła mu 
los. Bez wątpienia suwerenny na swoich ośmiu ligach kwadratowych – czym są dla nie-
go wydarzenia, poza ich granicami? Rozpadające się imperia świata! Rewolucje, które 
pochłaniają zarówno królów, jak i poddanych! Federaliści i centryści Meksyku! Cho-
ciażbyście powstali razem, wiedzcie, że jeśli kiedykolwiek echo waszej wrzawy miałoby 
zabrzmieć na tyle, by było słyszalne wśród cichych zakątków tej spokojnej farmy, to ani 
wasze dobra nie wzbudzą tam zainteresowania, ani wasze klęski współczucia, ani też 
tryumfy podziwu [Fragment Dziennika cytowany w Physical Description].

Wspomniany wcześniej Pitic to prawdopodobnie współczesne miasto Pitiquito 
nad rzeką Conception na zachód od Arizpe i Santa Ana. W książce Strzeleckiego 
znajduje się kilka odniesień do podobnych odwiedzin w meksykańskich prowin-
cjach Dolnej Kalifornii, Sonory, Sinaloa i okolicach jej stolicy Culiacan38. 

6 marca „Cleopatra” opuściła Guaymas i 10 marca dotarła do Mazatlan w pro-
wincji Sinaloa. Wizyta została przedłużona do 2 kwietnia 1838 roku, a Strzelecki 
ponownie spędził trzy tygodnie, podróżując i prowadząc badania. Okręt popłynął 
na południe i 18 kwietnia wrócił do San Blas w prowincji Jalisco. Z tego okresu 
pochodzi następujący opis ze stron 346-347 Physical Description: 

Xalisco (Meksyk), 23 kwietnia 1837 r. – Kiedy powiedziałem, że kraj, który podziwia-
łem z wyżyn Santa Cruz de Tepic jest pozbawiony historycznych skojarzeń i tradycji, 
popełniłem karygodny błąd. W Xalisco znajdują się grobowce starożytnych Indian, 
gdzie niedawno odkryto kilka artefaktów, takich jak broń, urny i ozdoby kobiece. 
W mieście znajdują się również archiwa i obszerne rękopisy związane z podbojem 
prowincji przez Hiszpanów. Dołączam kilka krótkich fragmentów tej ciekawej kroni-
ki opracowanej w 1642 roku przez doktora Don Matthiasa de la Mota Padilla, który 
pisał ją po to, aby „spełnić życzenie królów Hiszpanii i przekazać potomnym pamięć 
o chwalebnych dziełach dokonanych przez ich okręty i aby usatysfakcjonować własne 
(doktora) sumienie, opisując całemu światu czyny Hiszpanów jako zdobywców, dzięki 
którym liczne rzesze nawróciły się na łono Kościoła świętego, w nadziei, że liczba na-
wróconych będzie odtąd służyć za argument pozwalający okryć wstydem heretyków 
i obalić ich wstrętne idee”.
Jako że autor chciał opisać jedynie prowincję Xalisco, ogranicza swoje ogólne spo-
strzeżenia na temat Meksyku do tego, czego wymaga temat jego pracy, a zaczyna od 
entuzjastycznego opisu fety, którą królowa Xalisco wydała na cześć Fernando Corte-
za. Poniższy fragment opisuje gościnność, do której odnosi się niniejszy opis: „Ho-
spedado Don Francisco Cortez en su alojamiento le pareció a la Reyna, obsequiarlo 
con varios regalos; y viendo que en el exercito de los Espagnoles no habia mugeres, 
le remitió ciento”.
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Fragment ten sugeruje, że Strzelecki, oprócz tego, że był odkrywcą, prowadził 
też badania w archiwach – co oznacza, że historia również była jednym z jego wie-
lu zainteresowań. Praca w archiwach wymagała dobrej znajomości języka hiszpań-
skiego. Oczywiste jest też, że zrobił wycieczkę do Tepici i jej okolic. Trzy ostatnie 
wersy, które Strzelecki pozostawił w oryginalnym języku hiszpańskim, być może 
po to, by wzbudzić ciekawość czytelników, autor niniejszej biografii przetłuma-
czył w następujący sposób: „Podejmując Don Francisco Corteza w jego kwaterze, 
Królowa zdecydowała się pozyskać go różnymi prezentami, a widząc, że wśród 
hiszpańskich żołnierzy nie ma kobiet, wysłała mu ich sto”. 

Uważny biograf Słabczyński słusznie zauważył, że pojawił się błąd w dacie 
cytowanego fragmentu; poprawna data to 23  kwietnia 1838 roku, a nie 1837.  
Po wyjeździe z San Blas, „Cleopatra” powróciła do Valparaiso 22  czerwca 1838 
roku. Strzelecki ponownie wysiadł na ląd w Chile z nowymi planami podróży. Pa-
trzył na zachód, na kuszący ogrom Oceanu Spokojnego.
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NA WYSPACH PACYFIKU 

Strzelecki zatrzymał się w Valparaiso przez cztery tygodnie. W tym czasie kapi-
tan Grey prawdopodobnie przedstawił go swojemu koledze po fachu, kapitano-

wi Russellowi Eliottowi, który zaprosił Strzeleckiego na pokład H.M.S. „Fly”. Okręt 
opuścił Valparaiso 20 lipca 1838 roku i popłynął na Markizy. Od 21 do 23 sierpnia 
kotwiczył zaś w Zatoce Taiochae na wyspie Nuku Hiva. Według dziennika okręto-
wego „Fly”, gościł on na swoim pokładzie króla i królową1. 

Statek przybył na Hawaje 5 września2 i zarzucił kotwicę w Zatoce Hilo. Strze-
lecki dokonał wypadu na krater wulkanu Kilauea, który nazywał „Kirauea” zgod-
nie z zasadami ówczesnej pisowni. W książce Physical Description można znaleźć 
szczegółowy opis jego wrażeń i wniosków z tej wyprawy: 

Wulkan Kirauea leży po północno-zachodniej stronie Mouna Loa, w odległości około 
dwadziestu mil od szczytu tej góry i około czterdzieści mil od Zatoki Hilo. Szerokość 
geograficzna wyznaczona na miejscu wynosi 19°27’. Jego obecne rozmiary przewyższa-
ją rozmiary każdego innego znanego wulkanu, mimo że teraz nie pozostało więcej niż 
zaledwie jedna trzecia jego oryginalnej wielkości. Podobnie jak w przypadku niektó-
rych starych egipskich miast, historia Kirauea nie ma żadnych kronik swojej przeszło-
ści oprócz zapisów pozostawionych w jego starożytnych ścianach, z których część wciąż 
stoi, a część albo popadła w ruinę, albo została pogrzebana pod popiołami kolejnych 
erupcji w dalekiej przeszłości, gdzie człowiek nie sięga już pamięcią, choć wciąż można 
je rozpoznać i prześledzić ich rozkład dzięki blokom widocznym w pewnych odstępach 
stojących jak kamienie milowe.
Kiedy z ołówkiem w ręku podążymy za punktami orietacyjnymi, zbierzemy w jedną 
całość porozrzucane elementy, wypełniamy wyłomy i tym samym zrekonstruujemy 
dawny otwór krateru, widok będzie zachwycający.
Straszna i zdumiewająca musiała być aktywność tego wulkanu w czasach jego świet-
ności, kiedy to buchał ogniem z otworu o obwodzie dwudziestu czterech mil i zalewał 
okolice niszczącymi powodziami lawy. Ale każda siła nosi w sobie zaczątek własnego 
końca, więc Kirauea, niezwyciężony ze wszystkich stron, zakończył swój żywot nisz-
cząc granice, które go zamykały. Ściany południowo-południowo-zachodnie, które 

77



Na wyspach Pacyfiku 67

po zewnętrznej stronie są bardzo strome, ustąpiły jako pierwsze. Ściany na północy 
i na północnym północnym wschodzie, podtrzymywane od zewnątrz przez zastygłą 
masę wulkaniczną, która wcześniej wyrwała się z granic i wylała bezładnie na odległość 
czterdziestu mil, stoją nienaruszone i jak bezcenne pomniki historii oferują interesują-
cy temat badań podróżnika piszącego te słowa.
Na podstawie wielokrotnie przeprowadzanych obliczeń, najwyższy punkt tych ruin 
został ustalony na wysokości 5054 stóp nad poziomem morza. Ruiny te przypomina-
ją zewnętrzną krawędź kielicha, do której przylega jeszcze część wylanej materii i po-
kazują, że krater tuż przed wylaniem był wypełniony po brzegi roztopioną lawą. Tak 
ogromna materia wulkaniczna musiała jednak gromadzić się przez bardzo długi czas. 
Prastare ściany, o których piszę, wykazują warstwy materii węglowej i ziemnej ułożone 
między warstwami materii pochodzenia wulkanicznego, co sugeruje, że ściany powsta-
wały długo, a przez ten czas musiały występować różnice w intensywności temperatur 
i towarzyszących im warunków zewnętrznych. Często warstwa lawy blokowej, zwarta, 
drobnoziarnista i jednolita, następuje po warstwie popiołów wulkanicznych i substancji 
ziemnych podobnych do tufów czy raczej do piasków wulkanicznych, która z kolei na-
stępuje po warstwie lawy porowatej. Niektóre warstwy mają właściwości magnetyczne, 
niektóre nie. W niektórych przypadkach porowate wgłębienia zawierają kryształy blasz-
kowatego lub włóknistego talku. W innych na całej długości i grubości znajdują się augity, 
oliwiny i szerlity. Wydaje się nawet, sądząc po okazie, który odkryłem w rozpadlinie daw-
nego krateru, że ta sama masa musiała zostać wyrzucona i ponownie poddana działaniu 
innego jeszcze potężniejszego ognia, przez co jej powierzchnia została przeobrażona tak, 
że w jej wnętrzu znajdują się substancje ilaste, felzyt i kryształy hornblendy, podczas gdy 
warstwa zewnętrzna, która stanowiła część ściany krateru, została zeszklona i popękana, 
wykazując w szczelinach obecność siarki i chlorku amonu.
Wnętrze i dolna część pustego zbiornika, jak się okazuje, stanowią interesujące pole 
do badań. Jego rozległa powierzchnia, często w formie tarasów wyrównanych osada-
mi popiołu i pyłu wulkanicznego, wygląda solidnie, choć w rzeczywistości jest krucha 
i poprzecinana szczelinami, wyrzucającymi chmury gorącej pary wodnej, uchodzącej 
ze znaczną siłą i z ostrym gwizdem, niczym z zaworów maszyny parowej. Temperatura 
pary jest zmienna: w jednej szczelinie jest to 156° na głębokości jednej stopy od pozio-
mu otworu, a w innej, kilka kroków dalej, niewiele ponad 140°.
Nawet tutaj, na tych jałowych wysokościach, spalona i wysuszona, wymarła dla oka 
i przygnębiająca dla ducha natura, jakby z życzliwości dla tych, którzy przychodzą po-
dziwiać jej cuda, sprawiła, że wokół jednej z tych szczelin wyrosła Decandria wysoka 
na trzy stopy, która przechwytuje ulatniającą się parę i pomaga w jej kondensacji. Ten 
cenny płyn chroniony przed odparowaniem okazał się być smaczną wodą dostępną na 
tym 30-milowym pustkowiu pozbawionym wilgoci, zebraną w niecce, zawsze pełnej, 
zawsze świeżej, zawsze gotowej zwilżyć spieczone usta wędrowca.
Na dwieście kroków wokół tego gościnnego zbiornika z wodą w zatopionym piecu Ki-
rauea, zredukowanym ze swojej dawnej świetności do zaledwie ośmiu mil obwodu, 
prezentuje się jedną z najwspanialszych scen, jakie stworzyła natura, a zainteresowanie 
wywołane nią dorównuje jedynie podziwowi, jaki wzbudza.
Trudno jest przestać kontemplować ten widok i skupić się na spokojnym badaniu fak-
tów i zjawisk rozpostartych przed naszymi oczami.
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Punkt, w którym ustaliłem wysokość nad poziomem morza w północno-północno-
-wschodniej części krateru, położony jest na wysokości 4109 stóp, co najmniej 950 stóp 
poniżej krawędzi dawnego krateru. Dwa kroki od tego punktu znajduje się krawędź 
przepaści, która opada prostopadle 600 stóp niżej do wrzącej powierzchni lawy.
Zejście na ten poziom jest strome i wije się pośród setek otworów, które wydzielają 
gorącą parę z terenu pokrytego płaskimi masami dymiącej lawy. Podobnie jak kra w za-
blokowanym kanale, te masywne bloki albo sterczą pionowo, albo leżą poziomo lub  
pochyło, ukazując szczeliny nad strasznymi czeluściami rozbrzmiewającymi dźwię-
kiem podobnym do ryku wzburzonego morza.
Sześć z tych otworów ciągle drżało gwałtownie, kiedy badałem krater. Wysokość ich 
brzegów była różna. Cztery miały nie więcej niż trzy lub cztery stopy wysokości. Pią-
ty czterdzieści stóp, a szósty sto pięćdziesiąt. Ich powierzchnia też była zróżnicowana. 
Pierwsze pięć z nich miało prawie dwanaście tysięcy stóp kwadratowych każdy, pod-
czas gdy szósty miał już prawie milion. Powierzchnia ognistej materii we wszystkich 
sześciu zbiornikach utrzymywała się na tej samej wysokości, unosiła się i opadała, co 
świadczyło o tym, że należała do jednej masy płynnej lawy wypełniającej całe wnę-
trze krateru, a czeluści czy zbiorniki, jak je nazwałem, są tylko otworami z warstwami 
popękanej lawy, które blokują część krateru, stanowiąc tylko tymczasowe przykrycie, 
pomost nad ogromną masą znajdującą się poniżej.
Żadne pióro i żaden ołówek nie jest w stanie należycie opisać wspaniałości tego niepo-
wstrzymanego żywiołu i furii rozżarzonej materii, która powstaje w tych zbiornikach 
dzięki mocy i intensywności ciepła, ani tych gwałtownych i rozżarzonych fal ciągle 
uderzających i rozpryskujących się o ściany zbiorników, z pianą wyrzucaną w górę 
przez prądy powietrza, podobną do nitek babiego lata.
Magiczny wpływ tego miejsca odcisnął się nawet w sercach tubylców. Przychodzą tu 
z nabożnym podziwem i oddają mu cześć z religijnym uwielbieniem. Jest to natural-
ne. Kontemplując klęski, które erupcje lawy spowodowały na równinach i nieszczęścia, 
które w konsekwencji dotknęły mieszkańców, prymitywny człowiek widzi tylko swoją 
małość, swoją nicość – może jedynie poczuć obecność niezwyciężonej i gniewnej siły, 
którą musi ułagodzić i uczynić mu przyjazną. Oddają cześć bóstwu o imieniu Pelé, któ-
re jak Neptun panuje w tych ognistych czeluściach i ma swoje kapłanki i swoje ofiary. 
Nie ma bardziej szokującej prastarej ceremonii niż ta, kiedy mieszkańcy wyspy San-
dwich składają w ofierze ludzi i świnie w płonącej otchłani. Przerażeni ludzie udają 
się z modlitwami i ofiarami do największego z sześciu zbiorników nazywanego przez 
tubylców Hau-mau-mau i do jego czeluści wrzucają też kości wysokich kapłanów, za-
służonych wodzów i tych, którzy zasłużyli na wdzięczność swojego kraju.
Badanie tych zbiorników niesie za sobą niebezpieczeństwo. Oprócz duszących opa-
rów kwasu siarkowego, których wdychanie może skończyć się śmiercią, istnieje ryzyko 
wpadnięcia w ognistą materię, która znajduje się wszędzie pod powierzchnią skorupy. 
Rzadko ogranicza się ona do zbiorników. Często pojawia się niespodziewanie w pęk-
nięciach czarnej i chropowatej lawy, po której prowadzi ścieżka, przyjmując ten sam 
wygląd, gwałtownie zastygając i poruszając się prawie niezauważalnie w powolnych 
konwulsjach, poskręcana jak gęsta maź przeciśnięta przez dziurawą pokrywę. A z po-
wodu rodzaju lawy wytwarzanej przez ten wulkan niebezpieczeństwo jest jeszcze więk-
sze. Dzięki informacjom otrzymanym od Sir George’a Mackenziego, znanego odkrywcy 
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Hekli, doszedłem do wniosku, że lawa z Kirauea jest gatunkiem znanym jako lawa ja-
skiniowa, która dzięki intensywności swojej temperatury i obfitości elastycznych gazów 
wytwarza tutaj, tak samo jak na Islandii, bańki o grubości i delikatności porównywalnej 
do bańki mydlanej o wielkości jaskiń szerokich na dwadzieścia lub trzydzieści stóp. 
Jaskinie te rozciągają się we wszystkich kierunkach, tworząc pod powierzchnią wyspy 
podziemne kanały, przez które wezbrana lawa znajduje ujście. Są one często przykryte 
łukowatym sklepieniem, które przy stąpnięciu od razu pęka tak, że często wpadałem 
do nich, mimo wszelkich podjętych przeze mnie środków ostrożności. W trakcie eks-
ploracji ich wnętrze oferuje ciekawe inkrustacje wysublimowanych minerałów o kry-
stalicznych formach, których doskonałość trudno docenić bez mikroskopu, a przy tym 
tak delikatnych, że mogłyby rozpaść się przy najlżejszym oddechu.
Na południowej płaszczyźnie krateru występują kopce siarki, rozleglejsze niż te na Sol-
faterra, w których następujące substancje mineralne są skrystalizowane: dwie odmiany 
siarczku arsenu; ałunit i siarczan glinu; oraz dziesięć innych wtórnych form ośmiościa-
nu siarki. 
Na zachodnim zboczu krateru można odnaleźć ślady mówiące o tym, że dawna po-
wierzchnia roztopionej materii znajdowała się 300 stóp wyżej niż obecnie, oraz że 
otwór krateru Mouna Roa, który znajduje się obecnie osiem tysięcy stóp wyżej, zmie-
nił kierunek intensywnego, podziemnego żaru bijącego z krateru Kirauea lub przynaj-
mniej zmniejszył jego intensywność. Istnieje też możliwość, że materia wulkaniczna 
we wnętrzu krateru została schłodzona i zastygła w potężnym kotle, a po jakimś czasie 
podstawa, na której stała, ustąpiła pod wznowionym działaniem podziemnego gorąca 
i wtedy masa pękła i ześlizgnęła się w dół. Wydaje się również, że duża masa zastygłej 
lawy ponownie spadła w otchłań, gdzie się roztopiła, podczas gdy jej część nadal opie-
rała się na bokach kotła i obecnie tworzy skałę o wysokości 200 stóp, w której skład 
wchodzi bazalt, trachit i lawa w kilku odmianach3.

Słabczyński wspomniał, że „Fly” najpierw odwiedził zatokę Kealakekua, gdzie 
w 1779 roku zginął kapitan Cook, a 11 września rzucił kotwicę w zatoce Hilo4. 
Jeśli tak było, to mapa Słabczyńskiego na stronie 88 zaprzecza temu twierdzeniu, 
ponieważ wyraźnie wskazuje, że okręt najpierw odwiedził zatokę Hilo, a następnie 
po opłynięciu północnego wybrzeża Big Island lub Hawajów, wszedł do zatoki Ke-
alakekua. W przeciwnym razie „Fly” musiałby popłynąć z powrotem lub opłynąć 
wyspę przed wpłynięciem do Honolulu na wyspie Oahu. Słabczyński powołuje się 
na notatkę w Sandwich Islands Gazette z 29 września, stwierdzającą, że gubernator 
Adams i wódz Keopalani byli nieobecni w rezydencji, a Fly przypłynął następnego 
wieczoru do zatoki Hilo. Jest więc oczywiste, że Strzelecki odwiedził rezydencję 
w Kailua około 11 mil (17 kilometrów) na północ od zatoki Kealakekua5. 

Nie wiadomo, czy Strzelecki wspiął się na szczyt wulkanu Mauna Kea, czy też 
obserwował go podczas pobytu w zatoce Hilo ani czy wszedł na szczyt wulkanu 
Mauna Loa, czy też badał jego południowo-wschodni krater Kilauea. Cytowany 
powyżej jeden z pierwszych opisów krateru był istotnym wkładem do młodej wte-
dy nauki o wulkanach i został on wspomniany przez kilku naukowców, takich jak 
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J.D. Danę w monografii Characteristics of Volcanoes6 czy C.H. Hitchcocka w Hawaii 
and Its Volcanoes7. Ten drugi autor zwrócił uwagę, że Strzelecki był pierwszym, 
który użył określenia „Haumaumau” (obecnie pisanego Halemaumau) przyjętego 
we współczesnej wulkanologii jako nazwa płonących zbiorników lawy8. 

Badania Strzeleckiego obejmowały jego główne zainteresowania: geologię, mi-
neralogię, analizy chemiczne i klimatologię wulkanów, które badał nie tylko na 
Hawajach, ale także w Europie i Ameryce. Jego obserwacje obejmowały również 
duchowe powiązania między wulkanami a religią miejscowej ludności. Badał po-
nadto języki tubylców. 

Strzelecki poczynił następującą uwagę na ten temat:
 
W różnych relacjach dotyczących Wysp Morza Południowego nierzadko język tych 
wysp określany jest ogólnym terminem „język polinezyjski”. Z mojego doświadczenia 
wynika, że język Markizów nie ma większego związku z językiem Wysp Gambiera czy 
Friendly Isles niż ten z językiem używany na Sandwich Islands. Nie mniej absurdal-
ne jest założenie, że językiem malajskim mówi się na wszystkich wyspach malajskich, 
ponieważ Jawa, Lumbock i Bailly [Bali] również posiadają cztery mówione dialekty9. 

G. Rawson w 1953 roku pochwalił to stwierdzenie, pisząc, że Strzelecki „wy-
przedził o ponad sto lat ówczesną hipotezę wysuniętą przez przywódcę wyprawy 
Kon Tiki, Thora Heyerdahla”10. Natomiast Gasiński napisał w roku 1975: „Intere-
sujące jest to, że Strzelecki poruszył kwestię niezależnego charakteru języka ha-
wajskiego i nie dał się wprowadzić w błąd przez bliskość językową języków poli-
nezyjskich. Wygłosił opinię, która mogła zyskać aprobatę każdego współczesnego 
lingwisty”11. 

Powołując się na notatkę w „Sandwich Island Gazette” z 29  września 1838 
roku, Słabczyński pisze, że „Fly” opuścił zatokę Hilo 17 września i przybył do Ho-
nolulu na wyspie Oahu 21  września. Słabczyńskiemu udało się także pozyskać 
kilka fragmentów pamiętnika L. Chamberlaina przesłanego mu przez Hawajskie 
Towarzystwo Historyczne w Honolulu. W tych notatkach znajduje się stwierdze-
nie, że niektórzy członkowie misji odwiedzili okręt następnego dnia i spotkali się 
z kapitanem Elliotem i „Hrabią Streleskey”. 28 września miejscowi wodzowie zor-
ganizowali przyjęcie dla kapitana i oficerów Fly, na którym był również Strzelecki, 
a także notable i misjonarze z Honolulu12. 

W 1975 roku w USA ukazał się ośmiostronicowy artykuł zatytułowany A note 
on Count Strzelecki’s Visit to Hawaii autorstwa Gasińskiego oparty głównie na 
biografii napisanej przez Słabczyńskiego. Jego autor nazwał Słabczyńskiego „naj-
większym polskim autorytetem w temacie Strzeleckiego” i zauważył, że gazeta 
„Sandwich Islands Gazette” z 6 października 1838 roku opublikowała notatkę po-
święconą Strzeleckiemu zakończoną tymi słowami: „Wybitny szlachcic, syn zna-
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mienitego, ale upadłego narodu, który na krótko zawitał na tym wybrzeżu na po-
kładzie okrętu, będzie jednym z ostatnich, których pamięć nie będzie opłakiwania 
ani opiewana w pieśniach na Oahu”. Gasiński zauważył, że „przewidywania gazety 
z Honolulu nigdy się nie spełniły, a stulecie jego śmierci w 1973 roku minęło nie-
zauważone na tej wyspie”. Gasiński wspomniał, że Strzelecki spędził dwa miesiące 
na Hawajach, ale w rzeczywistości jego pobyt trwał około trzech i pół tygodnia13.

„Fly” opuścił Honolulu 1 października i przybył na Tahiti 1 listopada. Zgodnie 
z dziennikiem okrętowym królowa Pômare IV weszła na pokład pięć dni później. 
10 listopada „Fly” wyruszył w rejs i opuścił Tahiti w kierunku wyspy Pitcairn. Sir 
Henry Bartle Frere stwierdził, że „Strzelecki rozstał się z kapitanem Russellem El-
liottem na Tahiti w listopadzie 1838 roku” i że 

przybył na Tahiti w bardzo interesującym momencie określanym jako tzw. problem 
Pritcharda, który o mało co nie doprowadził do wojny między Francją a Wielką Bryta-
nią. Był tam gościem królowej Pômare i mówi się, że dał początek idei „rozpraw przed 
ławą przysięgłych” za czasów jej panowania, ponieważ zasiadał jako przewodniczący 
w pierwszej mieszanej ławie przysięgłych powołanej w tym kraju, aby osądzić Anglika 
oskarżonego o zabójstwo tubylca14. 

Havard, komentując ten temat, powiedział, że „fakty prawdopodobnie zostały 
zniekształcone”15. John Reynolds również miał pewne wątpliwości, ale na podsta-
wie informacji sir Henry’ego doszedł do przekonania, że Strzelecki, gdziekolwiek 
by nie był na świecie, okazywał współczucie rdzennym plemionom16. Heney po-
pełniła passus – jak można było się spodziewać – na temat małego prawdopodo-
bieństwa jakichkolwiek pożytecznych działań Strzeleckiego na Tahiti17. Jedynym 
biografem, który starał się dotrzeć do faktów, był Słabczyński, który konsultował 
się z co najmniej ośmioma francuskimi urzędami, bibliotekami i towarzystwami 
naukowymi w Paryżu, Noumea i Papeete, niestety bez rezultatu. Żadna z tych in-
stytucji nie mogła potwierdzić informacji przekazanych przez sir Henry’ego na te-
mat pierwszej „rozprawy przed ławą przysięgłych” na Tahiti18. 

Pobyt Strzeleckiego na Tahiti trwał jedenaście tygodni. Opuścił on wyspę 
16 stycznia 1839 roku, zabierając ze sobą list polecający od wielebnego George’a Prit-
charda do wielebnego G. Yeolanda w Sydney, z którego wynika, że Strzelecki był 
w dobrych stosunkach z dyktatorskim misjonarzem Tahiti, który reprezentował 
Londyńskie Towarzystwo Misyjne. Strzelecki pożeglował na pokładzie francuskiego 
barku „Justine” z Bordeaux pod dowództwem kapitana Bernarda. Prawdopodob-
nie bark początkowo popłynął na wschód i odwiedzał wyspy Tuamotu i Gambier 
(obecnie Mangareva)19, gdzie po wyładowaniu kilku koni zmienił kurs na zachód. 
Zwyczajowo podczas rejsu do Nowej Zelandii zawijano na Friendly lub Tonga  
Islands, skąd zabierano świeżą wodę i warzywa. Była to prawdopodobnie druga 
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wizyta Strzeleckiego na tych wyspach, ponieważ we wstępie do książki Physical 
Description wspomniał, że odwiedził już je na pokładzie H.M.S. „Fly”. 

Bark wpłynął do Bay of Islands 17 lutego 1839 roku20 i zarzucił kotwicę nie-
daleko Kororareka (obecnie Russell), która w tym czasie miała aspiracje, aby zo-
stać przyszłą stolicą Nowej Zelandii, ale liczyła zaledwie około 500 mieszkańców. 
Mniej niż dwie mile od Kororareka, po drugiej stronie zatoki, stała rezydencja 
Jamesa Busby’ego, brytyjskiego rezydenta. Strzelecki odwiedził ten wciąż istniejący 
dom znany jako Dom Traktatu Waitangi. 

W pracy On mineral ores in the British Colonies autorstwa Strzeleckiego, którą 
14 stycznia 1847 roku przekazał lordowi Greyowi, znajduje się ciekawa uwaga: 

Moje peregrynacje po Nowej Zelandii oraz badania mineralogiczne i geologiczne 
jej skał doprowadziły mnie do przekonania, że południowo-wschodnia i zachodnia 
część Wyspy Północnej zawiera substancje metaliczne. Okazy mineralogiczne z Wysp 
Południowych pozyskane dla mnie przez tubylców wykazały obecność ołowiu, żelaza 
i miedzi21. 

Ten komentarz sugeruje, że przeprowadził on badania geologiczne Wyspy Pół-
nocnej być może po raz pierwszy w jej historii. Szkoda jednak, że nie wymienił 
żadnych konkretnych metali. Pokazuje to również, że nie odwiedził on Wyspy Po-
łudniowej i że był w przyjaznych stosunkach z tubylcami. 

Strzelecki jak zwykle interesował się rdzennymi mieszkańcami, w tym przy-
padku Maorysami. Eric Ramsden w swojej książce Busby of Waitangi stwierdził: 

Papahia z Hokiangi przyznał się Pawłowi Edmundowi Strzeleckiemu, że w obronie 
Pompallier mógł zebrać od 400 do 500 muszkietów, natomiast po ostrzeżeniu przez 
Busby’ego, że nie należy podejmować żadnych działań przeciwko Francuzom, po-
wstrzymał się od podjęcia takowych: „Nic nie zrobimy, jeśli Pan Busby się temu sprze-
ciwi”, powiedział wódz polskiemu gościowi22. 

Papahia był dobrze znanym wodzem, który w lutym 1840 roku podpisał Trak-
tat Waitangi. Był przywódcą plemienia Te Rarava z portu Hokianga na zachodnim 
wybrzeżu Wyspy Północnej. To miejsce znajduje się zaledwie trzydzieści mil od 
Kororareka. Strzelecki zbadał Hokiangę i najwyraźniej przeszedł przez ten ob-
szar – zaczął od Waitangi i szedł wzdłuż brzegów jeziora Omapere. Prawdopodob-
nie odwiedził także Kerikeri, zatokę na północny zachód od Kororareka, obecnie 
ważny dystrykt rolniczy, gdzie w 1833 roku zbudowano pierwszy kamienny maga-
zyn w Nowej Zelandii. 

W Kororareka Strzelecki odwiedził biskupa François Pompaliera (1801-1871), 
pierwszego biskupa katolickiego w Nowej Zelandii. Słabczyński sugerował, że pró-
bował pomóc Francuzowi w jego trudnej sytuacji, ponieważ sympatia Strzeleckiego  
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dla Francji była dobrze znana23. Wybudowany w 1841 roku dom i drukarnia  
należące do biskupa zachowały się do dziś w Russell w Bay of Islands jako atrakcja 
turystyczna. 

James Busby opisał później swojego gościa w liście do brata Alexandra w Sydney:

Dowiedziałem się też od polskiego Hrabiego, który był tu przez jakiś czas (prawdziwy 
dżentelmen i wykształcony człowiek, któremu przekazałem listy polecające do Ciebie 
i mojego ojca), że Pan Baker powiedział mu, że Sekretarz Stanu przyznał pewne przy-
wileje dla New Zealand Association. (...) Ten polski Hrabia, z tego co wiem, opisuje 
swoje podróże i nie mam wątpliwości, że stworzy wspaniałą książkę. Wypożyczyłem 
mu raport Izby Lordów oraz inne dokumenty i przeczytałem mu mój list do Lorda 
Glenelga w odpowiedzi na list Fitzroya, którego znał. Zna on dobrze Lorda Glenelga 
i mówi o wielu innych szlachcicach angielskich, jakby był z nimi w dobrych relacjach. 
Zaprosiliśmy jego, belgijskiego lekarza i Francuza [kapitana Bernarda z Justine] na ko-
lację w zeszły piątek [5 kwietnia 1839 roku]. (...) Wspominam teraz ogólnie o moim 
zamiarze rozplanowania miasta „Wiktoria” i wydzielenia działek, jak tylko coś zostanie 
zrobione na rzecz ustanowienia władz lub policji (...) Hrabia Strzelecki przeszedł ze 
mną te tereny w sobotę i był zachwycony lokalizacją i wzgórzami. Mówi, że nie wi-
dział miejsca bardziej odpowiedniego dla miasta ani tu, ani w Hokiandze, ale dostałem 
od niego kilka cennych wskazówek. (...) Poprosiłem Hrabiego Strzeleckiego, o którym 
wspomniałem w moim liście z tego dnia, aby dostarczył Ci go osobiście, jeśli znajdzie 
Cię w Sydney lub w Cassilis, jeśli – co jest prawdopodobne – odwiedzi tę część kraju. 
Jest najwyraźniej powiązany ze śmietanką towarzyską w Anglii i sam w sobie jest bar-
dzo dobrze wykształconym i bardzo interesującym kompanem. Będziesz miał zaszczyt 
być pierwszym, który zaoferuje mu wygody Twojego klubu [najwyraźniej chodzi o Au-
stralian Club w Sydney]. Proszę Cię, zdobądź dla niego kopię mojego Dziennika. 
Twój, 
James Busby24 

10 kwietnia 1839 roku bark „Justine” wyruszył w rejs do Sydney. Z tego rejsu 
zachowała się krótka notatka z Dziennika Strzeleckiego: 

W czasie rejsu z Nowej Zelandii do Nowej Południowej Walii na „Justine” przez dwa 
kolejne dni nie mogliśmy wejść do Port Jackson z powodu silnego, gorącego wiatru. 
Odległość od brzegu na równoleżniku Sydney wynosiła sześćdziesiąt mil, a upał prze-
kraczał 90 stopni. Żagle „Justine” były pokryte drobnym pyłem, który początkowo  
został pomylony z popiołem, ale po zbadaniu okazało się, że jest to piasek zawierający 
jedną czwartą glinu i trzy czwarte krzemionki i materii metalicznej25. 
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SYDNEY I ZA GÓRY BŁĘKITNE 

W sobotę 27 kwietnia 1839 roku w Sydney Gazette z ukazała się następująca 
notatka: 

Z Bay of Islands, w zeszły czwartek, wypłynął 10 dnia bieżącego miesiąca, francuski 
bark „Justine”, 265 ton, pod dowództwem kapitana Bernarda, z 18 tonami ziemniaków 
z Nowej Zelandii i 300 buszlami chilijskiego jęczmienia. Pasażerowie: Panowie Aber-
crombie i Uhr, Monsieur le Comte Traliski (były żołnierz Wojska Polskiego) i Pan 
Rowe, były nawigator barku wielorybniczego Proteus. 

Informacji tej musiał udzielić kapitan Bernard, dla którego ładunek ziemnia-
ków i jęczmienia miał pierwszeństwo nad czterema pasażerami, w tym obcokra-
jowcem, którego nazwisko znalazło się na przedostatnim miejscu. Podobnie jak 
w przypadku Josepha Conrada (Konrada Korzeniowskiego), który w 1876 roku 
terminował na pokładzie francuskiego barku „Saint-Antoine”1 i nosił przydomek 
„hrabia”, wzmianka w druku o Strzeleckim brzmiała „Monsieur le Comte Traliski”. 
Słowa „były żołnierz Wojska Polskiego” wynikały najwyraźniej z ogólnego zało-
żenia, że każdy polski emigrant, który przybył do Francji, Anglii czy Australii, był 
weteranem wojny polsko-rosyjskiej z lat 1830-1831.

Autor niniejszej biografii nie zgadza się z uwagą Słabczyńskiego, że informa-
cja przekazana do gazety musiała opierać się na dokumentach pasażerów lub ich 
osobistych deklaracjach i że to poniekąd dowodzi twierdzeniom, że Strzelecki brał 
udział w powstaniu2. Strzelecki nie podałby swojego nazwiska jako „Traliski”. Rów-
nie wątpliwe jest, czy przedstawiłby się jako „hrabia”. 

W innej kolumnie tej samej Sydney Gazette w rubryce „Ship News” widniała 
informacja, że „Justine” po tym jak pasażerowie zeszli na ląd w Rio w grudniu 
1837 roku, udał się do Montevideo i Valparaiso, gdzie pobrał ładunek koni w celu 
przewiezienia go na Tahiti i do Nowej Zelandii. Zatem podróż Strzeleckiego na po-
kładzie „Justine” trwała ponad trzy miesiące, od Papeete przez Tuamotu, Gambier, 
Tonga, Nową Zelandię aż do Sydney. 

88
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Jego pierwsze wrażenia z Sydney były bardzo pozytywne i zostały opisane 
w jego Dzienniku:

Kwiecień 1839 r.
Od czasu mojego przyjazdu do Sydney nie mogę przestać zadawać sobie pytania, czy 
naprawdę jestem w stolicy Zatoki Botanicznej opisywanej jako „Wspólnota Zbrodnia-
rzy”, jako „najbardziej zdemoralizowana kolonia w historii narodów”, jako „posiadłość, 
która przynosi wstyd Koronie Brytyjskiej zamiast dodawać jej blasku” etc. 
Autorzy tych i podobnych epitetów zawartych w licznych pracach napisanych na te-
mat Nowej Południowej Walii mogą się pochwalić i sobie pogratulować. Całkowicie 
dałem się im zwieść. Wieczorem zszedłem na ląd w Sydney i zrobiłem to z największą 
ostrożnością, zostawiając w kajucie zegarek i pieniądze, a do obrony zabierając ze sobą 
laskę. Byłem gotów natychmiast stawić czoła niebezpieczeństwom nie do uniknięcia, 
ograniczając ryzyko do minimum! 
Tego wieczoru jednak zobaczyłem na ulicach Sydney spokój i ład, których nigdy nie 
widziałem w żadnym innym porcie w Wielkiej Brytanii. Nie widziałem pijaństwa, kłót-
ni marynarzy ani prostytutek. Przy George Street czy Regent Street stały domy i sklepy 
wzorowane na tych w Londynie, a latarnie i liczne światła w oknach, które oświetlały 
tłumy na ulicach, nie zdradzały oznak zdeprawowania społeczeństwa tak typowego dla 
ulic innych stolic na świecie. Od tamtego czasu przeżyłem wiele wieczorów podobnych 
do tego pierwszego, wypełnionych ciszą, poczuciem bezpieczeństwa i zapachem świe-
żego powietrza, niezmąconych niczym, co mogłoby zepsuć urok samotnego spaceru! 
O dziesiątej wszystkie ulice pustoszeją. Tętniący życiem dzień udaje się na zasłużony 
odpoczynek, a zazwyczaj jest to dzień pełen zmagań, pełen sukcesów lub porażek! Nie-
zwykli ludzie! Jedyni, którzy – według tego, co sami mówią o sobie – zdają się podlegać 
prawom atomów, niezmiennym i niezależnym od zmian klimatu. Gromadzą się dzię-
ki swoistemu przyciąganiu molekularnemu ciągle w tym samym porządku i tworzą 
struktury społeczne, zachowując wszędzie te cechy i zachowania, którymi obdarzyła 
ich natura.
Inne narody, jak prawdziwe dzieci swojej ziemi, identyfikują się z nią, czerpią z niej 
pożywienie, siłę i swoją tożsamość narodową. Nazywają ją ojczyzną. Kochają ją i pielę-
gnują, tulą się do jej łona – chociaż czasem kosztem własnej wolności, wygody, prawa 
własności, a nawet życia. Wygnani z niej stają się zagubionymi tułaczami i wkrótce po-
padają w ruinę. Jak róża alpejska, która po przesadzeniu nawet w przyjaźniejszy teren, 
traci swoje kwiaty i rodzi jedynie ciernie.
Wytrzymałość Anglosasów jest dowodem, który przeczy powyższej teorii. Ziemia nie 
ma wpływu na ich charakter czy tożsamość narodową. Anglosasi budują swój kraj 
wszędzie tam, gdzie wciągną na maszt flagę swej ojczyzny.
Wielka Brytania nie oddaje prawdziwego znaczenia tego, co znaczy być Anglosasem. 
Podróżnik może poczuć się tam jak ktoś żywcem pogrzebany we wnętrznościach kolo-
sa. To właśnie w Stanach Zjednoczonych, w Indiach Zachodnich, w fabrykach Ameryki 
Południowej i Chin, w Indiach Wschodnich i w Sydney w pełni dostrzega się i docenia 
niczym nieograniczoną ekspansję anglosaskiego stylu życia, jego gigantyczny wymiar 
i energię jego działań [Fragment Dziennika cytowany w Physical Description].
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Havard zauważył, że w powyższym fragmencie „opinie, które Strzelecki wy-
raził na temat swoich wrażeń z pobytu w Sydney w kwietniu 1839 roku bardzo 
przypominają to, co pisał Arago w roku 1819 oraz Darwin w roku 1836”3. Havard 
napisał również: 

Sto lat, które upłynęły od tamtego czasu, stały pod znakiem nieprzerwanej brytyjskiej 
ekspansji. W szczególności dotyczy to kolonii australijskich, które po niezbyt chwa-
lebnych początkach uzyskały status narodu oraz głos na arenie międzynarodowej. 
Strzelecki, który potrafił obserwować i klasyfikować nie tylko charakter skał, ale też 
i narodów, odkrył w Anglosasach cechę, która pozwoliła im na zbudowanie imperium 
unikalnego w historii4.

Rawson, podobnie jak Havard, uważał, że opis Sydney przedstawiony przez 
Strzeleckiego był jak najbardziej szczery: 

Miał bardzo dobrą pamięć i zdolność do zapamiętywania faktów; miał uporządkowany 
i racjonalny umysł. (...) Dzisiaj, gdyby ten prorok spojrzał w dół z niebiańskich wy-
żyn i zobaczył, jak wygląda sytuacja, jego oko rozpromieniłoby się z faktu, że to, co 
przepowiedział ponad sto lat wcześniej, spełniło się. Strzelecki, jak widać, nie był tyl-
ko nudnym badaczem skał, lecz również uważnym i dalekowzrocznym obserwatorem 
współczesnego świata5.

Zobaczmy, co francuski artysta Jacques Arago zaobserwował podczas wizyty 
w Sydney w listopadzie i grudniu 1819 roku. 

Pośród świeżej i pełnej wigoru roślinności stały małe domy o godnej podziwu archi-
tekturze. Przedmieścia stanowiły widok tak zaskakujący, że wydawało się, że musiały 
powstawać przez wiele wieków (...). 
Złodzieje plądrowali Anglię, a prostytutki niszczyły instytucję rodziny. Ta część świata, 
po drugiej stronie globu od Londynu, zaoferowała narodom bezpieczne schronienie 
przed burzami. Kilku wielorybników i doświadczony kapitan opowiedzieli mi wspa-
niałą historię tego kraju. U dobrych ludzi rodzą się szlachetne i filantropijne pomysły. 
Na statki rządowe ładuje się tych, których metropolia się wyrzekła. Trafiają do Austra-
lii [pierwotnie nazywanej Nową Holandią – przyp. tłum.] (...). Ciężką pracą bandyta 
wymazuje swoje zbrodnie, ulicznica staje się żoną i matką i pamięta o swoich błędach 
jedynie po to, by się ich brzydzić. Jej dzieci uczą się od niej uczciwości i honoru. Zie-
mia jest rozdzielana przez prawego gubernatora, sprawiedliwego i surowego, który daje 
mądrze, a odmawia stanowczo. Karczują ją silne ręce, oczekując uczciwych zysków, 
których nie trzeba będzie się wstydzić. Ogromne drzewa, które rosły z mozołem przez 
całe wieki, padają pod piłami na ziemię, która je wykarmiła. Wspaniałe budynki zastę-
pują zadymione chaty. Pełni energii i inteligentni ludzie spragnieni przyjemności udają 
się właśnie tam, gdzie wcześniej zwyrodnialcy dominowali w morderczych konfliktach. 
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Ledwo widoczne szlaki zmieniają się w szerokie trakty o wysokim standardzie. Rośnie 
miasto, powstaje kolonia. Sydney staje się zamożnym miastem6. 

Tłumacze listów Arago, Ward i Olive Havard napisali: 

Kiedy Arago zobaczył w Sydney wspaniałe budynki użyteczności publicznej, majesta-
tyczne rezydencje, niezwykle schludne i piękne domostwa, fontanny ozdobione rzeź-
bami godnymi dłuta najlepszych francuskich artystów, duże i przestronne mieszkania, 
gustowne meble, piękne konie, powozy i wolanty oraz ogromne magazyny, wydawało 
mu się, że znalazł się w jednym z najpiękniejszych miast Europy7. 

Na innej stronie Arago opisał Sydney jako wielkie, piękne miasto pełne ludzi, 
w którym są rezydencje, wspaniałe budynki użyteczności publicznej, znakomite 
ekwipaże oraz skazańcy”8. Po około dwóch miesiącach musiał opuścić Sydney 
z „wielkim żalem”9. 

Karol Darwin, który podróżował na pokładzie H.M.S. „Beagle” zapisał w swoim 
dzienniku 12 stycznia 1836 roku: 

W końcu zakotwiczyliśmy w Sydney Cove. Zobaczyliśmy mały basen portowy z wielo-
ma dużymi statkami, otoczony przez magazyny. Wieczorem przeszedłem przez miasto 
i wróciłem pełen podziwu dla tego, co zobaczyłem. To wspaniałe świadectwo potęgi 
narodu brytyjskiego. Tutaj, w tym niezbyt obiecującym kraju, dziesiątki lat zmieniły 
o wiele więcej niż stulecia w Ameryce Południowej. Moim pierwszym odruchem było 
pogratulować sobie, że urodziłem się Anglikiem. Po tym jak później zwiedziłem resztę 
miasta, moje wrażenia może i trochę opadły, ale mimo tego, jest to dobre miasto. Uli-
ce są regularnie rozłożone, szerokie, czyste i utrzymywane w doskonałym porządku. 
Domy są duże, a sklepy dobrze wyposażone. Można je porównać do przedmieść, które 
rozciągają się wokół Londynu i kilku innych wielkich miast. Ale nawet w pobliżu Lon-
dynu czy Birmingham nie widać tak szybkiego wzrostu. Liczba dopiero co wybudo-
wanych dużych domów mieszkalnych i innych budynków jest naprawdę zaskakująca. 
Niemniej każdy narzeka na wysokie czynsze i trudności w nabyciu domu. Po ulicach 
jeżdżą gigi, faetony i powozy ze służącymi w liberiach. Wśród tych ostatnich wielu jest 
wyjątkowo dobrze ubranych10. 

Inny opis Sydney z lat czterdziestych XIX wieku można znaleźć w książce Syd-
ney 1848 autorstwa Josepha Fowlesa: 

Po dotarciu do centrum miasta, zatrzymajmy się na chwilę i rozejrzyjmy dookoła. Są-
dzimy, że wśród tych, którzy znajdą się po raz pierwszy w stolicy Nowej Południo-
wej Walii, mało kto nie dozna odczucia zaskoczenia.W miejsce nędznego miasteczka, 
którego wielu z nich by się spodziewało, zobaczyliby sklepy i salony handlowe, które 
napawałyby dumą europejskie stolice, oferujące każdy możliwy produkt dla wygody 
i dla luksusu. Wszędzie widać wyraźne oznaki postępu i rozwoju. Piękne ekwipaże 
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przejeżdżające ulicami, elegancko ubrane kobiety i stylowi mężczyźni sugerują, że jest 
to miejsce pełne rozrywki i radości. Ciężko obładowane wozy, tłumy, które przemykają 
w każdym kierunku, pospieszny krok jednych, zamyślenie innych wskazują na rodzaj 
wykonywanego zajęcia. Wszystko to dookoła mówi o ożywionym handlu i niestrudzo-
nej komercyjnej aktywności.
Nie tak dawno temu grupa oszczerców zajęła się szerzeniem spekulacji przynoszących 
im dochód lub przynajmniej można domniemywać, że jest to zajęcie dochodowe, pa-
trząc na pasję, z jaką oddają się tej czynności, którzy za cel obrali sobie propagowanie 
obrzydliwych kłamstw dotyczących sytuacji społeczeństwa w Nowej Południowej Wa-
lii, a zwłaszcza w Sydney. Jakaś osoba o nazwisku Byrne, w publikacji, która ostatnio 
ukazała się w Londynie, prześcignęła większość swoich poprzedników w swojej bez-
czelności i wyimaginowanej kłamliwości (...).
Nie będziemy uciekać się do tego, aby kategorycznie zaprzeczać tym złośliwym i bez-
podstawnym kalumniom. Przytoczymy natomiast kilka zdań napisanych przez bez-
stronnego świadka, wybitnego cudzoziemca, Hrabiego P.E. Strzeleckiego, którego war-
tościowa praca na temat Nowej Południowej Walii jest zbyt wnikliwa i naukowa, aby 
zyskać popularność w bibliotekach podobną do popularności kłamliwych plotkarzy, 
o których piszemy. Hrabia Strzelecki pisał jeszcze w Sydney, będąc ciągle pod wraże-
niem widoku, jaki go otaczał, czując się równocześnie oszukany przez twierdzenia, że 
schodząc na ląd w Sydney, nie będzie mógł się czuć bezpieczny (...).
Żałujemy, że nie możemy podać więcej przykładów dowodów uznania dla ogólnej mo-
ralności i gościnności całej kolonii, wyrażonych przez osobę, której szczegółowe bada-
nia i niezwykła zdolność obserwacji czynią je tak wartościowymi, a która jednocześnie 
może być uznana za taką, która pisze bez jakichkolwiek uprzedzeń. Inny obcokrajo-
wiec, który miał wiele możliwości zapoznania się ze stanem naszego społeczeństwa – 
Pan Delessert, opublikował krótką relację ze swoich wędrówek po kolonii, opisując 
życzliwość i gościnność osadników, które wszędzie go witały oraz bardzo przychylne 
opinie o ich manierach i moralności11.

Heney popełniła cztery strony krytyki opisu Sydney Strzeleckiego, stwierdza-
jąc, że: 

Przy pierwszym czytaniu jest to opis dziwny, jak na tak spostrzegawczego człowieka, 
a do tego zupełnie nieadekwatny (...). Został opublikowany, kiedy zależało mu na 
wywarciu korzystnego wrażenia na wpływowych ludziach w Anglii, co nie mogło 
się nie udać. Miały to być jego odczucia napisane pod wpływem tych zaskakujących  
widoków. Ale brzmi to jak starannie wypracowane i bardzo polityczne studium  
sztuki narodowego pochlebstwa. Opis jest wysoce przekolorowany i wysoce niepraw-
dopodobny12.

Heney kompletnie zignorowała wrażenia Arago, pozytywne fragmenty 
dziennika Karola Darwina, a także opinię Jamesa Fowlesa. Co więcej, napisała, 
że „z wyjątkiem publikacji Macarthura jego opinia była osamotniona”13. 
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Dziwne, że zamiast przytoczonych powyżej ukrytych motywów, Żmichowska 
dostrzegła w pierwszych wrażeniach Strzeleckiego z Sydney humor i talent do by-
strych obserwacji14. A trzech innych biografów – Havard, Rawson i Słabczyński, 
nie znalazło w jego opisie żadnej „zupełnej” nieadekwatności czy „wysokiego” nie-
prawdopodobieństwa. Można by też zadać sobie pytanie, czy Jacques Arago, pisząc 
listy do Francuzów, szukał osobistych korzyści wśród „wpływowych ludzi w An-
glii”, gdzie nigdy nie zamieszkiwał? Czy Karol Darwin, który stwierdził, po raz 
pierwszy przybywając do Sydney: „Moim pierwszym odruchem było pogratulo-
wać sobie, że urodziłem się Anglikiem”, szukał dla siebie korzyści w Anglii i upra-
wiał „sztukę narodowego pochlebstwa”? Darwin napisał jeszcze jeden pochlebny 
komentarz na temat Australii w swoim Retrospect na końcu dziennika „Beagle”: 

W tej części świata rośnie w siłę Australia i można nawet powiedzieć, że już stała się 
wielkim centrum cywilizacji, które już niedługo będzie rządzić jako monarchini na 
półkuli południowej. Nie jest możliwe, aby Anglik, oglądając te odległe kolonie, nie 
odczuwał wielkiej dumy i satysfakcji. Brytyjska flaga wydaje się pociągać za sobą bo-
gactwo, dobrobyt i cywilizację15.

Inny komentarz Heney mówił, że:

Darwin, jako człowiek wrażliwy, miał tak samo lub nawet bardziej negatywne podejście 
do niewolnictwa niż Polak; był bardziej świadomy niż Strzelecki, że system kolonii kar-
nej dla skazańców różni się od niewolnictwa tylko nazwą i że w rzeczywistości w spo-
łeczeństwie będącym ciągle w początkowej fazie rozwoju oferował mniejsze szanse na 
uniknięcie trudności16. 

To długie zdanie, które kontrastuje z klarownym i eleganckim stylem Darwina, 
zostało przytoczone bez żadnego cudzysłowu czy odnośnika do źródła. W każdym 
razie czytelnik może znaleźć w dzienniku Darwina pod datą 29 stycznia 1836 roku 
następujące stwierdzenie napisane przez samego Darwina, które zaprzecza inter-
pretacji Heney: 

W odniesieniu do skazańców miałem jeszcze mniejsze możliwości wyrażenia swojej 
opinii niż w innych kwestiach. Pierwsze pytanie brzmi, czy ich zsyłka to w ogóle kara. 
Nikt nie twierdzi, że jest ona bardzo surowa. Ale to jak sądzę nie ma większego znacze-
nia, dopóki wywołuje strach pośród kryminalistów w ojczyźnie. Cielesne pragnienia 
skazańców są w miarę dobrze zaspokajane, perspektywa przyszłej wolności i dobrobytu 
nie jest odległa, a przy dobrym zachowaniu staje się pewna17. 

Wydaje się, że opisany przez Darwina system karny ogromnie różni się nie 
„tylko z nazwy” od sytuacji niewolników opisanej przez Strzeleckiego. Heney sku-
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piła się na najciemniejszych aspektach życia Sydney, powołując się na wspomnie-
nia takich osób jak angielskiego kwakra Backhouse’a, który był „zbulwersowany 
nienaturalnymi zachowaniami wynikającymi z dysproporcji między płciami” czy 
też rzymskokatolickiego księdza Ullathorne’a, który uważał Sydney za „siedlisko 
nierządu, pijaństwa, konkubinatu i molestowania dzieci”. W przeciwieństwie do 
pięknej panoramy szybko rozwijającego się miasta, zaludnionych ulic, imponu-
jących budynków, dobrze zaopatrzonych sklepów, okazałych powozów i prawo-
rządnych obywateli opisanych przez Arago, Darwina i Strzeleckiego, Heney sku-
piła uwagę czytelników na śmierdzących „truchłach gnijących na ulicach. Widok 
zdechłych zwierząt był codziennością, ponieważ wóz z ciałami świeżo zabitych 
bezpańskich psów był codziennie podstawiany pod komisariat policji”18.

Isadore Brodsky w książce Heart of the Rocks of Old Sydney zacytowała opis 
Sydney autorstwa Strzeleckiego i napisała, że „zredukowanie ilości konstabli” 
w roku 1842 „potwierdza prawdziwość komentarzy hrabiego”19. 

Nie ma żadnych informacji o tym, jak Strzelecki spędził maj 1839 roku, poza 
tym, że był na pokładzie H.M.S. „Beagle”, a następnie w porcie, i że jego kapi-
tan J. Lort Stokes, RN (Royal Navy), został jego bliskim przyjacielem. W piątek 
7 czerwca Strzelecki został zaproszony na kolację zorganizowaną przez guberna-
tora, sir George’a Gippsa w Government House. Wśród gości była lady Franklin 
z Hobart, z którą Strzelecki „dużo rozmawiał”. W odniesieniu do tego spotkania 
Heney poczyniła jedną z niewielu trafnych obserwacji na temat Strzeleckiego: 

Istotne jest doskonałe wrażenie, jakie Strzelecki zrobił na lady Franklin, która dużo 
podróżowała po świecie, była doświadczona, dobrze wykształcona i inteligentna.  
Na wiele lat miała stać się mentorką i doradczynią Strzeleckiego. Dobre wrażenie po-
zostało. Napisała o Strzeleckim ponownie w długim liście, który wysłała do sir Johna 
podczas pobytu w Sydney. Ciekawostką jest jej spostrzeżenie dotyczące sekretu niemal 
nieomylnego zmysłu towarzyskiego Strzeleckiego – tajemnicy jego popularności. Był 
świadomy wywieranego przez siebie wrażenia i intuicyjnie lub świadomie wybierał 
tematy, który interesowały jego słuchacza. Ta umiejętność była wspaniałym darem20. 

Nie wiemy dokładnie, kiedy Strzelecki poznał sir George’a Gippsa. Słabczyński 
sugerował, że Strzelecki otrzymał list polecający od Jamesa Busby’ego, brytyjskie-
go rezydenta w Nowej Zelandii do gubernatora Nowej Południowej Walii21. Lady 
Franklin pisała, że gdy w czerwcu 1839 roku spotkała Strzeleckiego w Government 
House, był on „bardzo szanowany przez sir George’a Gippsa”22, a w innym liście, że 
„sir George był mu bardzo przychylny”23. Bez wątpienia „Strzelecki przeszedł test 
pozytywnie i Gipps przedstawił go swojemu zastępcy [Charlesowi La Trobe] „jako 
człowieka nauki i z pewnością dżentelmena”24. Philip Mennell, Członek Królew-
skiego Stowarzyszenia Geograficznego, utrzymywał, że sir George Gipps „namó-
wił go [Strzeleckiego] do podjęcia badań centralnej Australii”25. 
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Strzelecki pozostał w Sydney przez trzy miesiące, w trakcie których intensyw-
nie angażował się w nawiązywanie znajomości i rozpoznawaniu terenu. Prawdo-
podobnie w połowie sierpnia Strzelecki „wyruszył w swoją pierwszą podróż z Syd-
ney (…) w towarzystwie kilku służących, byłych skazańców”26. Heney stwierdziła, 
że „dokładna trasa jego wyprawy nie jest znana” i to było wszystko, co miała do 
powiedzenia na ten temat. Jednakże, wyruszając na zachód, na pewno najpierw 
przemieszczałby się dostępnymi drogami, podróżując jak Darwin trzy lata wcześ-
niej, przez Parramattę i Penrith, a następnie przeprawiłby się promem przez rzekę 
Nepean w Emu. Następnie dotarłby do podnóża Gór Błękitnych. 

W rozdziale III Physical Description Strzelecki wyjaśnił, dlaczego odwiedził 
Australię: 

Głównym celem mojej wizyty w Nowej Południowej Walii było zbadanie jej minera-
logii. 
Wyprawy, na które wyruszyłem z myślą o tym, poprowadziły mnie przez bardzo dzi-
ki i surowy kraj, często trudno dostępny, gdzie rzadko dało się podróżować szybko 
i który nie oferował rekompensaty za wysiłek, zmęczenie i niewygody. I rzeczywiście, 
występowanie podstawowych minerałów było tak śladowe, że mogło to zniechęcić naj-
zagorzalszego i najwytrwalszego mineraloga, który poświęcił się tej nauce. Mimo że 
zakres szeroko zakrojonych badań mineralogicznych został przez to zawężony, wkrót-
ce okazało się, że kraj ten oferuje ogromne pole do bardzo ekscytujących i ciekawych 
badań geologicznych. Patrząc przez pryzmat geologii, od razu przybrały one aspekt 
historyczny, gdzie przy braku pomników i zapisów historii dawnych pokoleń, natura 
oferuje historię cudów nie tylko dlatego, że można je tak nazywać, ale ponieważ rzucają 
nowe światło na przeszłość i pochodzenie rzeczy i dają dodatkowe dowody na to, że 
struktura, z którą są powiązane, jest analogiczna do tej na całym świecie.
Podjąłem się więc chętnie badań geologicznych Nowej Południowej Walii, tej terra in-
cognita, bez przewodników czy podręczników, ponieważ nie miałem szczęścia zapo-
znać się z żadnymi wcześniejszymi obserwacjami dotyczącymi geognozji tego kraju. 
Choć cały ten kraj wydawał się równie interesującym obiektem badań, to jednak bez 
pomocy stosownej do ogromu zadania, musiałem ograniczyć zakres moich badań. 
W rezultacie, rozpoznanie geologiczne oraz mapa, o których myślałem przed wyru-
szeniem, zostały ostatecznie ograniczone do części obszaru biegnącego równolegle do 
wybrzeża o szerokości 150 mil, leżącego pomiędzy 30 i 39 stopieniem szerokości geo-
graficznej południowej27.

Kilka stron dalej Strzelecki przedstawił ogólny opis regionu, który zobaczył 
znacznie później, łącząc naukowy talent do przedstawienia obiektywnego i synte-
tycznego obrazu ze swoim talentem literackim. 

Na szerokości geograficznej 30° ten wyżynny teren przyjmuje wygląd łańcucha gór-
skiego zwieńczonego ostrymi szczytami podobnymi do zębów o ostrych krawędziach 
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lub spłaszczonymi granitowymi lub porfirowymi grzebieniami, dzięki którym można 
śledzić jego bieg wijący się z północnego wschodu na południowy zachód, aż do miej-
sca, gdzie powoli znika w oddali. Po obu stronach łańcucha teren jest pochyły, a jego 
niezliczone odnogi biegnące na wschód i zachód od łańcucha wyżłobiają teren doli-
nami i wąwozami. Wody biegną pomiędzy i równolegle do bocznych pasm, zazwyczaj 
w kierunkach do siebie przeciwnych.
W miejscu, z którego można zobaczyć cały ten widok w pełnej okazałości, czyli na 
szerokości geograficznej 30°, granitowy łańcuch oddziela źródła Peel River płyną-
cej na zachód, od źródeł Hastings River, płynącej na północny wschód w kierunku 
Port Macquarie. Dalej na południe jedno z jego wschodnich pasm oddziela Manning  
River od Hunter River, po czym, przyjmując kierunek prawie zachodni, oddziela swo-
imi zakolami różne dopływy Hunter River od tych należących do Peel. Ta część łań-
cucha nazywana jest potocznie Liverpool Range i zwieńczona jest kilkoma szczytami 
z łupka zielonego, które sięgają swoimi nagimi, stożkowymi i zdeformowanymi szczy-
tami do wysokości 4700 stóp. Z dwóch z nich, Mount Oxley i Mount M’Arthur, oczom 
ukazuje się piękna panorama surowego terenu łączącego się z jednej strony z Liverpool 
Plains, a z drugiej z żyzną doliną Hunter River. Na zachód od tych szczytów i w miej-
scu, który oddziela Goulbourn River od Talbragar River, łańcuch nagle skręca na po-
łudniowy wschód, aby potem ponownie zwrócić się na południowy zachód w miejscu, 
gdzie znajdują się charakterystyczne szczyty Coricudgy i Payan oraz źródła rzek Colo  
i Cudgegong. Przy Cullenbullen, łańcuch jest granitowy i odchodzi od niego niezwy-
kła bazaltowa odnoga w kierunku wschodnim, której ciekawe rozwidlenie tworzy ten 
cały piaskowiec potocznie nazywany Górami Błękitnymi, trudno dostępny i jeszcze  
trudniejszy do eksploracji. Mount Adine (4050 stóp), Mount Clarence (3500 stóp),  
Mount King George (3620 stóp) i Mount Tomah (3240 stóp) wieńczą północną gałąź 
tego odgałęzienia. Mount Hay (2400) i King’s Tableland (2790) zwieńczają południo-
wą. Pasma podzielone są głębokimi rozpadlinami, krętymi wąwozami i straszliwymi 
przepaściami. Wąskie, mroczne i głębokie, te ogromne blizny na łonie matki ziemi, 
otoczone są gigantycznymi ścianami piaskowca, który czasami oddala się, a czasami 
przerażająco zwisa nad ciemnymi korytarzami wąwozu i jego czarnymi, cichymi zakrę-
tami lub spienionymi strumieniami wody.
W każdym miejscu zejście do głębokiego wąwozu jest pełne niebezpieczeństw i jest 
praktycznie niewykonalne. Piszącemu te słowa, pochłoniętemu badaniami w niekoń-
czącym się labiryncie niemal podziemnych wąwozów Mount Hay i River Grose, zaję-
ło wiele dni pełnych zmęczenia, niebezpieczeństwa i głodu, zanim wydostał się wraz 
ze swoimi ludźmi na powierzchnię. Sir T. Mitchell pisał w swoim dziele opisującym 
Australię, że „można sobie wyobrazić jak zawiłe są górskie wąwozy w tej okolicy na 
podstawie trudności, których doświadczali geodeci starający się dotrzeć do Mount 
Hay. Panu Dixonowi udało się dotrzeć zaledwie do doliny Grose, nieodwiedzanej dotąd 
przez człowieka. Gdy wreszcie wydostał się z wąwozów, po których błądził przez cztery 
dni, nie docierając w końcu na Mount Hay, dziękował Bogu (używając jego własnych 
słów w oficjalnym liście), że udało mu się z nich wydostać”.
Wspinaczka na Mount Hay, kiedy uda się już pokonać te trudności, sowicie odpła-
ca za wysiłek i zmęczenie z tym związane. Z jej bazaltowego szczytu rozległe widoki 
na południe i zachód są trochę zasłonięte przez płaskowyż Kings Tableland oraz inne 
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góry wyższe niż Mount Hay. Za to na wschód wyraźnie widać wybrzeże oraz ciekawe 
dorzecze rzek Nepean i Hawkesbury, okolice rzeki Paramatty wraz z Sydney i Zatoką 
Botaniczną. Rozległy widok rozpościera się również na północ. U podnóża Mount Hay 
na pierwszym planie płynie Grose River w wąwozie z piaskowca, którego głębokość 
wynosi 1500 stóp. Po drugiej stronie rwącego potoku wznoszą się strome bazaltowe 
szczyty Mount King George i Tomah, wyraźnie od siebie rozdzielone, a poza nimi  
widać dominujące szczyty Mount Payan i Mount Coricudgy.
Wracając do eksploracji łańcucha górskiego w punkcie, z którego odchodzi boczne 
pasmo tworzące Góry Błękitne, widzimy, że zbudowany jest on ze sjenitu i granitu; 
rozciąga się na kilka mil na południowy zachód, gdzie daje początek Cox River i two-
rzy doliny Walerawang i Clywd. Idąc dalej, pasmo nazywane Honeysuckle Range 
kieruje się na południowy wschód, a średnia wysokość grzbietu z łupka zielonego 
wynosi 4050 stóp. Dwadzieścia pięć mil dalej pasmo ponownie skręca na południo-
wy zachód, osiągając wysokość 4500 stóp i tam zmienia się jego charakter. Boga-
to zalesione do tej pory góry z kamienia greenstone zmieniają się na nagie, jałowe 
i fantastycznie ukształtowane sjenitowe szczyty. Cały obszar kraju Westmoreland, 
w tym Balangola i część dolin Wollondilly, jest surowy i bardzo nierówny. Na połu-
dnie od Balangoli odchodzi boczna odnoga w kierunku północnym, która oddziela 
swoimi zakolami rzeki Macquarie i Abercromby. Szliśmy tą odnogą przez sto dwa-
dzieścia mil, w odległości osiemdziesięciu mil od głównego łańcucha. Jej bazaltowy 
grzbiet tworzy Mount Canoblas, a w odległości kolejnych pięćdziesięciu mil Mount  
Contumbus. Oba te szczyty wznoszą się wysoko do góry, ponad niekończącymi się 
połaciami ziemi leżącymi na zachodzie, a także oferują piękny widok na doliny Wel-
lington, Macquarie i Lachlan28. 

Po przeprawie przez rzekę Nepean Strzelecki prawdopodobnie podróżował 
starą drogą Bathurst, mijając dzisiejsze miejscowości Springwood, Linden i Wen-
tworth Falls. Gdy minął Wentworth Falls (Weatherboard), skręcił na północny  
wschód, a dalej kierował się na Mount Hay, gdzie najprawdopodobniej rozpoczął 
eksplorację Australii. Gdy nie udało mu się przeprawić się przez dolinę Grose  
River, cofnął się do starej drogi Bathurst, by następnie obejść Katoomba od pół-
nocy, wzdłuż grzbietu poprzez Blackheath, aż do Mount Victoria. Minąwszy Dar-
ling’s Causeway w pobliżu Hartley Pass i dzisiejszego miasta Bell, okrążył źródła  
Grose River. Idąc w kierunku południowo-wschodnim, wzdłuż grzbietu, pół-
nocnym brzegiem rzeki, dotarł do Mount Banks, znanego wówczas jako Mount 
King George. Idąc dalej głównym pasmem, mniej więcej w kierunku północno- 
-wschodnim i minąwszy Mount Charles i Mount Bell, dotarł do Mount Tomah. 
Następnie schodził w dół w kierunku północno-zachodnim, ale wciąż wzdłuż 
głównego pasma, i udało mu się znaleźć schronienie na farmie w Berambing od-
dalonej od szczytu o niewiele więcej niż kilka kilometrów. Po odpoczynku zawró-
cił i ponownie wspiął się na Mount Banks. Słabczyński dwukrotnie wspomniał, 
że Strzelecki zdobył ten szczyt trzy razy29. Jeśli to prawda, nie wiadomo, kiedy do-
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konał tego po raz pierwszy. Po ponownym okrążeniu źródeł Grose River znowu 
minął Mount Victoria i wspiął się na Mount York.

Następnie zszedł do doliny Clwydd, której nazwę zmieniono później na Har-
tley Vale, ale nie wiadomo, czy wspiął się na Mount Clarence przed czy po zejściu 
do doliny. 

Alan Andrews, redaktor historycznej monografii The Devil’s Wilderness: George 
Caley’s Journey to Mount Banks 1804, napisał:

Na początku września 1839 roku Strzelecki prawdopodobnie wspiął się na Mount Hay, 
idąc wzdłuż grzbietu od strony drogi Bathurst. Stamtąd, aby dotrzeć do Mount Banks, 
musiał się cofnąć i obejść źródła Grose (...). Jego wędrówka w strugach deszczu od 
Mount King George, przez Mount Tomah, na farmę kapitana Townsa w Berambing, 
choć bez wątpienia prowadziła grzbietem, musiała być trudna i męcząca (...). Jego ro-
mantyczne opisy w Physical Description (...) z nadwyżką rekompensują ponure zapiski 
Caleya z okolic gór Hay/Banks/Tomah30. 

Profesor David Branagan zauważył również, że Strzelecki zaprezentował bar-
dzo graficzny opis romantycznego krajobrazu po swojej wizycie w tym regionie31. 
Obaj autorzy odnosili się do następujących fragmentów Dziennika Strzeleckiego, 
opublikowanych jako przypisy do Physical Description:

Farma Kapitana Towna, Mount Tomah
8 września 1839 r.

Nurt Grose River i jej strome brzegi zniweczyły wszystkie moje wysiłki, aby ponownie 
wspiąć się na Mount King George od strony Mount Hay i zmusiły mnie do obejścia źró-
dła rzeki, przeprawiania się po drodze przez wszystkie jej dopływy i zanurzenia się na 
nowo w dzikich ostępach, które nie zmieniły się od czasu, kiedy czarni po raz pierwszy 
oddali je we władanie białych.
Kilka dni spędzonych na żmudnej wspinaczce i wędrówce przywiodło mnie wreszcie 
na Mount King George. Mount Tomah ukazała się dość blisko, ale oddzielały nas od 
niej przepastne wąwozy, a strugi deszczu prawie skrywały jej widok. Jednak nie po-
zostało mi nic innego jak iść dalej. Dlatego przyspieszyłem, szedłem raz w górę, raz 
w dół, wspinając się, ślizgając i trzymając się kurczowo skał, aż w końcu znalazłem 
się w gąszczu wysokich i grubych paproci uginających się pod ciężarem wciąż pada-
jącego deszczu, a moja wędrówka zaczęła przypominać raczej pływanie niż marsz. 
Temperatura, która do tej pory nie sprawiała większych problemów w czasie marszu, 
zmieniła się po dotarciu bliżej szczytu. Pojawił się grad, a zaraz potem mróz. Moje 
ubranie zesztywniało na ciele. Kończyny zaczęły mi drętwieć i wkrótce poczułem, 
że trzeba będzie porzucić myśli o badaniach naukowych, które zamierzałem prze-
prowadzić. Zacząłem więc schodzić z góry, niespokojnie szukałem dookoła jakiejś 
przyjaznej jaskini, w której mógłbym rozpalić ogień i wysuszyć ubranie. Trzy godziny 
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spędziłem na próżnych poszukiwaniach, zbliżała się noc i nadal padał deszcz i grad. 
Najbliższe domostwa, o których istnieniu wiedziałem, znajdowały się osiemnaście 
mil stąd, w kierunku rzeki Hawkesbury. Na szczęście dla mnie jedno z nich, o któ-
rym nic nie słyszałem, pojawiło się nagle przed moimi oczami. Kiedy je dostrzegłem, 
wydałem z siebie okrzyk radości. Zachęciłem mojego wyczerpanego i bezradnego 
służącego do ostatniego wysiłku i pobiegliśmy w jego kierunku – to wszystko wyda-
rzyło się niemal jednocześnie. Gospodarz ulżył naszym cierpieniom zaraz po naszym 
przybyciu.
Zdjął ze mnie mokre ubranie, owinął mnie w inne wyciągnięte z własnej szafy, posadził 
przed płonącym ogniem, przyniósł mi jedzenie i otoczył wygodą, ani razu nie pytając, 
kim jestem, skąd przyszedłem ani co może mnie tam sprowadzać! Nigdy wcześniej nie 
doświadczyłem zmiany tak nagłej, a zarazem tak przyjemnej. Nigdy wcześniej cierpie-
nie nie przekształciło się w ciągu kilku minut w błogość tak kompletną, nigdy wcześniej 
nie doświadczyłem gościnności tak prawdziwie bezinteresownej.

Wieczór, 10 września
W jaskini Mount King George

Gospodarz, który tak gościnnie przyjął mnie przedwczoraj i z którym pozostałem do 
dzisiaj ze względu na pogodę, jest prawdziwym synem ziemi. Urodził się na roli, tam 
zapuścił korzenie i tam zakwitł.
Przybył do kolonii dziesięć lat wcześniej jako zwykły robotnik, a teraz jest właścicielem 
aż dwóch farm. Żyje otoczony prostymi darami wsi i ma służących, choć w żadnym 
razie nie pragnie odgrywać roli pana. Wręcz przeciwnie, je przy jednym stole ze swoimi 
podwładnymi, towarzyszy im na polu, sieje i zbiera plony razem z nimi jak za dawnych 
lat, czy to z wrodzonej miłości do pracy, czy też z wdzięczności za dobra, którymi został 
obdarzony.
Opieka, którą mnie otoczył, choć nieco ponad stan, była tak samo życzliwa i prosta, jak 
dzieła natury pośród których mieszka. Jego język charakteryzowała prostota. Wczoraj 
pojawił się w moim pokoju – z głową okrytą starym kapeluszem noszonym niedbale 
na bakier, wgniecionym od góry, podwiniętymi rękawami, trzymał w jednej ręce nóż, 
a w drugiej kawał świeżej wieprzowiny i w dobrym humorze zwrócił się do mnie: „Bę-
dzie jeszcze padać – już pada w górach – więc po prostu zabiłem świnię, bo pomyślałem 
sobie, że nasz nieznajomy nie może dziś wyjechać. Zostaniesz. – Tak! Tak! Musisz zo-
stać! – Ugotujemy czy upieczemy ten kawałek?”. Po czym, nie czekając na odpowiedź, 
zawołał do swojej żony: „Matka! Zostaje, szykuj obiad!”.
Dziś opuściłem jego dom – mój plecak był wypchany świeżym prowiantem i zarówno 
ja, jak i mój sługa zupełnie zapomnieliśmy o wcześniejszym zmęczeniu i cierpieniach. 
Nie udało nam się uregulować długu wdzięczności, gdyż wszelkie starania, by skłonić 
gospodarza do przyjęcia rekompensaty pieniężnej, nie powiodły się. Należy on do klasy 
społecznej, która jest zazwyczaj oczerniana, najczęściej biednej i wszędzie uważanej 
za znajdującą się na samym dole drabiny społecznej, ale wśród której – czy to wśród 
pogan, czy chrześcijan, bałwochwalców, czy prawdziwie wierzących – gościnność i mi-
łosierdzie są postrzegane jako jedna i ta sama rzecz, i są praktykowane jako najwyższe 
obowiązki32. 
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Z Mount King George (Mount Banks) Strzelecki udał się w kierunku zachod-
nim i zszedł do doliny Clwydd, znanej później pod nazwą Hartley Vale. Nie wiemy, 
czy schodził w dół starą trasą przez Mount York do Collits’ Inn, czy też nowszą 
przez Victoria Pass dalej na południe. Na pewno prowadził badania na Mount 
York i na Mount Clarence33.

Podczas pobytu w dolinie Clywdd, Strzelecki nadał nazwę Mount Adine gó-
rze, która według obliczeń Alana Andrewsa znajdowała się w bliskim sąsiedztwie 
obecnej Mount Clarence. Dokładna identyfikacja szczytu jest trudna, gdyż Strze-
lecki w swoim Physical Description podał dwie różne wysokości Mount Adine.  
Na stronie 42 podał wysokość 3736 stóp i zapisał: „Mount Adine, na zachód od 
Reedy Valley”, a na stronie 57 podał wysokość zupełnie inną – 4050 stóp. Wpro-
wadził jeszcze większe zamieszanie, na tej samej stronie napisał bowiem: „Mount 
Clarence (3500 stóp)”. Na stronie 129 wspomniał o „wychodniach węgla, które od-
krył w małej dolinie zwanej Reedy Valley (Dolina Clywdd), na północ od Mount 
York i na wschód od Mount Clarence”. Obecna oficjalna wysokość Mount Clarence 
wynosi 3846 stóp, czyli 1172 m. Sir Thomas Mitchell na swojej Mapie kolonii No-
wej Południowej Walii z 1834 roku oznaczył Mount Clarence nieco bardziej na 
południe od obecnej Mount Clarence oraz szacunkowe położenia Mount Adine. 
Mitchell nie odnotował wysokości góry, ale ten płaskowyż na współczesnych ma-
pach leży na wysokości od 3650 do 3700 stóp. Strzelecki opublikował nazwę Mo-
unt Adine na swojej mapie geologicznej w Physical Description. W ten oto sposób 
Strzelecki nazwał swoją pierwszą górę w Australii na cześć młodej damy, która 
była obiektem jego uczuć w dalekiej Polsce. Nazwa ta, choć nie przetrwała do dziś, 
pojawiała się w niektórych australijskich publikacjach nawet pod koniec lat sześć-
dziesiątych XIX wieku34. Zaskakujące jest to, że „Geelong Advertiser” z 5  maja 
1956 roku w artykule Strzelecki – Patriot and Pioneer anonimowego autora wciąż 
wspomina nazwę Mount Adine. 

Minąwszy obecną miejscowość Lithgow, Strzelecki prawdopodobnie szedł tra-
są współczesnej Great Western Highway do Walerawang i farmy Jamesa Walkera.  
W Bibliotece Mitchella zachował się list Strzeleckiego napisany do jego bliskiego 
przyjaciela Stuarta Donaldsona z Sydney. List ten, datowany na 17 września 1839 roku,  
z pewnością zasługuje na przytoczenie w całości: 

Drogi Donaldsonie,
po moich wędrówkach i wspinaczkach po górach, Walerowang Pana Jamesa Walke-
ra jest pierwszym napotkanym i cywilizowanym miejscem, które oferuje sposobność 
pisania listów. Pióro, wosk do ich pieczętowania to luksusy, których mi brakowało 
najbardziej w ciągu ostatnich czterech tygodni. To dziwne, że przy moim stanie zdro-
wia, które teraz nie jest najlepsze i wyraźnie się pogarsza, byłem w stanie wytrzymać 
niedostatki i zmęczenie, które powaliły dwóch moich najsilniejszych służących. Przy-
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byłem tu teraz z Mount George przez najgorsze, najbardziej kręte i ostre pasmo gór, 
z palcami u nóg wystającymi ze zniszczonych butów. Mokłem każdego dnia i prawie 
zamarzłem na Mount Tomah. Raz zamarzło na mnie moje ubranie, ponieważ gdy wę-
drowałem wzdłuż szczytów gór, nagła zmiana temperatury zamieniła je w lód tak, że 
gdy przedzierałem się przez nieprzystępne trzciny i paprocie, grzechotało na mnie jak 
skóra grzechotnika. Cieszę się, że zbadałem tę część grzbietu, ponieważ nic na świecie 
nie skłoniłoby mnie do przejścia jeszcze raz tą trasą, chyba że miłość. Jedynie kobieta 
byłaby w stanie wysłać mnie w wąwozy na pastwę głodu i wyczerpania. Ale w tym 
cudownym kraju nie ma ryzyka takiej motywacji. Ich umysły, ich serca są zbyt stłumio-
ne i ograniczone przez biblijne rozważania, retrospekcje i poszukiwania, które szanuję 
tak, jak szanuję postawę Szejkersów i każdą rzecz związaną z uczuciami religijnymi. 
(...) Odkąd opuściłem Sydney, widziałem ich tu wielu. Wszyscy byli do siebie podobni. 
Mężczyźni czy dżentelmeni, jeśli wolisz, tak samo jak w Sydney odizolowali się herme-
tycznie w ciasnym kręgu użyteczności i w piekielny sposób zaszczepili się zarazkiem 
domowego szczęścia. Wszystko to jest jak najbardziej w porządku i godne pochwały, 
ale dla biednego samotnego wędrowca, takiego jak ja, taki sposób życia nie daje nawet 
odrobiny szczęścia, jakim oni się cieszą. Co u Ciebie i McKenzie? Czy Wy – bliźniacy 
wspominaliście od czasu do czasu Waszego nieobecnego przyjaciela-wędrowca? Je-
śli nie, to jesteście łotrami spod ciemnej gwiazdy, którzy zasługują na ekskomunikę.  
Bo ja wspominałem i to częściej niż myślicie i niż Wam się wydaje. Co słychać u naszych 
wspólnych przyjaciół? Nie otrzymałem żadnych informacji od nikogo. To bolesna, ale 
naturalna konsekwencja moich wędrówek. Od jutra znów będę w drodze do Bathurst, 
Goulbourn River, Hunter River i Port Stephens, a stamtąd w kierunku Sydney. O co 
chodzi w szybkiej zmianie gabinetu Torysów? Wydaje się, że stało się to błyskawicznie. 
Dziwne rzeczy się teraz dzieją. Wszędzie dookoła diaboliczne przypadki. Należy się 
spodziewać wszystkiego i nie dziwić się temu, co może się wydarzyć. Mam nadzieję, że 
szczęśliwie podążasz bardzo odmiennymi od siebie ścieżkami miłości i interesów, ale 
którymi mimo wszystko podążacie znakomicie i tak umiejętnie, że jeśli los każe mi ob-
jąć tron Maroka, to powołam Cię na stanowiska Ministra Skarbu i Mistrza Ceremonii. 
Żegnaj Przyjacielu (...). Napisz do mnie do stacji Lesliego w Goulbourn lub do Jonesa, 
do której niedługo się udam. Powiedz mi, co u Ciebie i u McKenzie. I co u Barneya i ro-
dziny. Ucałuj gorąco Jonesów i Plunketów, oczywiście Panie, a pozdrowienia serdeczne 
przekaż dla Panów. Przekaż kapitanowi Kingowi, że napiszę do niego z Bathurst i prze-
ślę mu mój raport geognostyczny. Mam mało czasu, więc piszę w pośpiechu. Proszę 
pozdrów serdecznie McKenzie ode mnie. 

Adieu,
E.P. Strzelecki

Kiedy kończyłem ten list, Pan James Walker powrócił z buszu z trzema zbiegłymi ska-
zańcami, którzy siali strach i zamieszanie w tej okolicy, a których dziś rano o świcie 
udało mu się pojmać z pomocą dwóch policjantów. Jeden z nich, jak mówią, to słynny 
Lambert the Famous, a jeśli chcesz wiedzieć z czego słynie, zwróć się do kronik opisu-
jących im podobnych bandytów [Oryginał tego listu znajduje się Bibliotece Mitchella 
w Sydney].
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Z tego listu wynika, że Strzelecki zamierzał wyruszyć następnego dnia do 
Bathurst. To, czy w ciągu następnych dwóch i pół miesiąca udało mu się dotrzeć 
do Port Stephens, jest raczej wątpliwe. 

Dla Havarda list ten był „odkrywczy z wielu powodów”. Rawson określił go 
jako „plotkarską relację z podróży, a nieformalny ton listu ukazał przyjazną relację, 
jaką miał z nowym przyjacielem”. Słabczyński z kolei określił go jako „nieskrępo-
waną, przyjacielską korespondencję ozdobioną dowcipem i sarkazmem”. Jednak 
dla Heney cytowany list ujawnił „niepewność, którą starał się ukryć przed samym 
sobą”35. Stwierdziła również, że w żadnym razie nie miał prawa narzekać na swoje 
zdrowie, chociaż na innych stronach nie przedstawiła go jako supermana. 

Należy tu podkreślić, że żaden z biografów nie skupił się wystarczająco na tra-
sach wypraw badawczych Strzeleckiego. Havard twierdził, że:

Podróżował przez kraj zarówno na południowy zachód, jak i północny zachód od 
Bathurst. (...) Oprócz Bathurst wspomina jeszcze o Woodstock (odwiedził Thomasa 
Icely’ego w Coombing), Guwong [Guyong?], farmie Nicholsona, Summer Hill, Frede-
rick Valley, Boree Plains, Mount Canoblas, Stacji Boree kapitana Ryana, Molongorang 
(należącą do Pana Passemore’a), Heregal (stacja Pana Maxwella) oraz o Guatewang, na 
północny wschód od doliny Wellington36. 

Nazwy tych miejsc zostały oczywiście zaczerpnięte z Physical Description Strze-
leckiego. Heney zacytowała miejscowości wymienione przez Havarda i stwierdzi-
ła, że „pod koniec miesiąca wrócił do Sydney”. To stwierdzenie jest mylące, ponie-
waż ostatnią datą wymienioną na poprzedniej stronie jej książki był 17 września. 
Jednak po opuszczeniu Wallerawang badania prowadzone przez Strzeleckiego 
w kierunku zachodnim trwały około dwóch i pół miesiąca, a nie dwa tygodnie37.

Słabczyński napisał, że:

Po jednym lub dwóch dniach pobytu na farmie J.T. Walkera Strzelecki wyruszył w dro-
gę wzdłuż zachodniej strony gór, a następnie wzdłuż rzeki Fish do niedawno założo-
nego miasta Bathurst. W tym regionie zapuścił się dość daleko na zachód, północny  
zachód i południowy zachód, dotarł do gór Canobolas i Contumbus [Catombal], a także 
do kraju położonego między górnymi częściami rzek Macquarie a Lachlan.

Dalej Słabczyński zacytował nazwy miejscowości wymienione przez Havarda, 
Rawsona i Heney, ale zasługuje on na uznanie za opublikowanie niewielkiej mapy 
naszkicowanej przez samego Strzeleckiego, z objaśnieniami i tytułem w języku 
francuskim Carte Geologique de la Nouvelle Galle et Van Diemen’s38. Mapa zawiera 
trzy różne trasy wypraw badawczych na kontynencie australijskim oraz sieć tras 
wypraw po Tasmanii. Trzy trasy mają za punkt wyjścia Sydney. Problem nadal 
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komplikuje fakt, że szlak południowy prowadzący z Sydney do Melbourne tylko 
częściowo zgadza się z oficjalną mapą Route from Yass Plains by the Australian Alps 
and Gipps Land to Port Phillip by E.P. Streleski, 1840. Polecenie wydrukowania tej 
mapy zostało wydane przez Izbę Gmin 9 marca 1841 roku. (W tamtym okresie 
swego życia Strzelecki używał zmodyfikowanej pisowni swojego nazwiska, która 
była bliższa poprawnej wymowie niż australijska pisownia „Strezleki”. Najwyraź-
niej w Australii znany był wówczas raczej jako Edmund niż Paweł). 

Oprócz trudności w prawidłowym określeniu tras jego wypraw badawczych, ko-
lejnym zaskoczeniem są kolorowe obszary na jego mapie geologicznej przygotowa-
nej przez Johna Arrowsmitha i opublikowanej w Physical Description w 1845 roku.  
Alan Andrews w 1990 roku porównał pomniejszoną kopię oryginalnej mapy (7,5 m 
długości i 1,5 m szerokości), znajdującej się w Bibliotece Mitchella z tą opubliko-
waną i znalazł pewne różnice w kolorystyce obszarów, które miały być dokładnie 
zbadane przez Strzeleckiego. Na przykład na dużej mapie znajduje się kolorowy 
region na północ od Canobolas sięgający trzydziestego trzeciego równoleżnika na 
północ i rozciągający się na zachód, w formie przybliżonej do kwadratu o wy-
miarach 30 na 30 mil. Kolejny obszar niepokolorowany na opublikowanej mapie 
znajduje się na zachód od doliny Wellington i sięga prawie do 148° 30’ długo-
ści geograficznej, pomiędzy dwoma potokami wpadającymi do rzeki Macquarie, 
a mianowicie Paddys Creek na zachodzie i Little River na wschodzie39. Wiadomo 
również, że Strzelecki zidentyfikował złoża gliny porcelanowej (kaolinu) 25 mil 
(40 km) na południowy zachód od Canobolas40. 

Mała mapa (Carte Geologique) wskazuje, że Strzelecki wyruszył z okolic Wal-
lerawang, podróżował na zachód w kierunku Bathurst i dalej do gór Canobolas 
na południu (z lekkim odbiciem w kierunku zachodnim) od Frederick Valley – 
lokalizacji Orange. Następnie trasa prowadziła na północ do doliny Wellington – 
miejsca, które zaoferowało Strzeleckiemu wiele naukowych atrakcji. Trasa dalszej 
podróży na północ wiodła do farm nad rzeką Talbragar, a następnie zawracała 
na południe do Boree nad przełomem Lachlan River. Jeden ze szlaków przebiega 
na wschód od południka 149°, gdzie Strzelecki odwiedził Guntawang (być może 
nawet Mudgee), a drugi na zachód  – ten wiedzie przez Molong i jaskinie Wel-
lington. Strzelecki prawdopodobnie wspiął się na Mount Catombal (Coutombals 
Mount dla Mitchella, natomiast Mount Contumbus dla Strzeleckiego) na połu-
dnie od Wellington i zbadał obszar bezpośrednio na zachód od niej. Jego notatki 
geologiczne zawierają wpisy dotyczące miejsc położonych nie dalej na zachód niż 
długość 148°30’, ale na małej mapie znajdują się linie wyznaczające szlaki położone 
dalej na południe, które sięgają na zachód prawie do 147° długości geograficznej. 
Linie wyznaczające trasy (bo takie jest przypuszczalnie ich znaczenie) przebiegają 
od skrzyżowania rzek Lachlan i Belubula (w okolicach Goolagong). Pierwsza pro-
wadzi na północny zachód przez okolice Parkes do pasma tworzącego południo-
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wy brzeg Bogan River, następnie na południowy zachód do Lachlan w dole rzeki. 
Druga prowadzi od skrzyżowania na południowy zachód i zachód – to trasa, która 
przebiegałaby w pobliżu obecnego Grenfell i na północ od West Wyalong. Razem 
mogą one tworzyć okrężną trasę zaczynającą się od skrzyżowania. 

Pierwsza ekspedycja geologiczna Strzeleckiego zakończyła się w Sydney około 
28 listopada 1839 roku. Trwała trzy i pół miesiąca i w linii prostej wyniosła około 
200 mil (300 kilometrów) w głąb lądu od Sydney. Biografowie Strzeleckiego nie-
wiele napisali o tych bardzo owocnych naukowo miesiącach. 

W pracach słynnego profesora sir Richarda Owena znajdują się fragmenty su-
gerujące, że Strzelecki spędził trochę czasu w dolinie Wellington, gdzie badał ja-
skinie po wschodniej stronie Bell River, w części doliny najbardziej wysuniętej na 
południe. W „Annals and Magazine of Natural History” z października 1844 roku, 
Owen opublikował następujący komentarz:

Opis skamieniałego zęba trzonowego mastodonta odkryty przez Hrabiego Strzeleckie-
go w Australii. – Opisany poniżej skamieniały ząb z Australii został przyniesiony Hra-
biemu Strzeleckiemu przez tubylca w czasie, kiedy ten przedsiębiorczy i utalentowany 
podróżnik badał jaskinie w dolinie Wellington. Tubylec twierdził, że skamielina została 
znaleziona w jaskini znajdującej się dalej w głębi lądu niż Wellington, a do jej zbadania 
zniechęciła Hrabiego Strzeleckiego wrogość plemienia kontrolującego wówczas tam-
te okolice. Dzięki szczegółowej relacji Hrabiego Strzeleckiego, którą uzyskałem, kiedy 
przekazywał skamielinę na moje ręce, jak również wcześniejszemu śladowi istnienia 
dużego czworonoga przypominającego mastodonta w formie kości udowej przekazanej 
mi przez sir T. Mitchella z Darling Downs, nie ma podstaw, aby wątpić w australijskie 
pochodzenie tego zęba trzonowego41.

Inna wzmianka o znaleziskach Strzeleckiego została opublikowana przez tego 
samego autora w Researches on the Fossil Remains of the Extinct Mammals of Au-
stralia, tom 1, opublikowanej w Londynie w 1877 roku42. R.A. Keble opublikował 
artykuł w „Proceedings of the Royal Society of Victoria”, 1945, Część 1, zatytułowa-
ny The Stratigraphical Range and Habitat of the Diprotodontidae in Southern Au-
stralia, w którym zacytował następujący list sir Richarda Owena do dr. Edmunda 
Hobsona z 26  sierpnia 1844 roku: „Zaprezentuję przegląd faktów na spotkaniu 
Towarzystwa w York, zilustrowany skamielinami dostarczonymi przez pułkowni-
ka Mitchella i Pana Mayne’a, wraz z kilkoma (w tym prawdziwego mastodonta) 
przywiezionymi przez hrabiego Strzeleckiego, który dostarczył wielu ciekawych 
informacji ze swoich badań Australii”43. 

To odkrycie, które tak zainteresowało naukowców, zostało skomentowane 
przez samego Strzeleckiego na stronie 312 jego książki Physical Description, gdzie 
stwierdził, że zakupił przedmiot od tubylca w Boree na południowy zachód od 
Molong. 
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W „Sydney Gazette” z 7  listopada 1839 roku zamieszczono następujący ko-
mentarz na temat eksploracji Strzeleckiego za Górami Błękitnymi: 

NAUKA. Poinformowano nas, że Hrabia Strzelecki, zagraniczny szlachcic, pasjonat mi-
neralogii i geologii, od pewnego czasu podróżujący po kraju na zachód w kierunku Do-
liny Wellington, zajął się badaniem mineralogii kolonii. Jak nam powiedziano, Hrabia 
na razie ogranicza swoje badania do obszaru około sześćdziesięciu mil [szerokości], ale 
rozważa, jak tylko pomyślnie ukończy zadanie, któremu się poświęcił, wyprawę w Alpy 
Australijskie i inne części kolonii, które mogą zaoferować mu nowe pola do badań na-
ukowych. Pieszo, w towarzystwie tylko jednego sługi, który pomaga mu w noszeniu 
prowiantu i zebranych okazów, Hrabia prowadzi swoje badania, zmagając się z bardzo 
poważnymi trudnościami. Ale nie poddaje się bez zdobycia informacji, które ostatecznie 
przyniosą korzyści dla nauki i interesów tej społeczności. Oszust dr John Lhotsky po-
zostawił po sobie wśród osadników poczucie nieufności wobec zagranicznych uczonych 
i nie powinniśmy się zbytnio dziwić, słysząc, że Hrabia Strzelecki na skutek tego cierpi. 
Ufamy jednak, że ten artykuł rozwieje wszelką nieufność – gdyby takowa istniała i skłoni 
naszych osadników do przyjęcia Hrabiego ze swoją zwyczajową gościnnością, a także do 
udzielenia mu wszelkiej pomocy w jego niebezpiecznym przedsięwzięciu.

John Lhotsky (1795-1866), urodzony we Lwowie, absolwent Uniwersytetu 
w Jenie z tytułem doktora, badał okręg Monaro w 1834 roku. Chociaż miał z po-
zoru trudny charakter, Lhotsky z pewnością nie był naukowym „oszustem”. Więcej 
szczegółów można znaleźć we wstępie redaktora Alana Andrewsa do A Journey 
from Sydney to the Australian Alps undertaken in 1834 by Dr. John Lhotsky (Blubber 
Head Press, Hobart, 1979). Ten sam artykuł został przedrukowany w „Port Phil-
lip Gazette” z 7 grudnia 1839 roku, bez ostatniego akapitu dotyczącego dr Johna 
Lhotsky’ego. 

Wspomniana wyprawa geologiczna przyniosła kilka interesujących odkryć 
mineralogicznych i geologicznych. W „Sydney Herald” z 19  sierpnia 1841 roku 
ukazał się Report by Count Strelrski (sic):

Moje badania nad ekonomicznym aspektem mineralogii Nowej Południowej Walii 
wykazały istnienie tylko kilku rodzajów rud i kilku prostych lub złożonych minerałów. 
To nikły wkład w codzienną produkcję wytwarzaną przez okoliczny przemysł nie dla-
tego, że natura odmówiła tej części świata skarbów mineralnych, ale dlatego, że pech 
odkrywcy nie pozwolił mu na ich odkrycie. W czasie poszukiwań nie szczędziłem 
pracy, wysiłku ani pomysłów. Nie starczyło jednak czasu, co zniweczyło najoptymi-
styczniejsze nadzieje, które miałem przy każdej próbie. 

Ten akapit pokazuje, że bardzo skromnie podchodził do swoich odkryć, a na 
pewno nie chwalił się nimi i naprawdę był przekonany o bogactwie mineralnym 
tego kontynentu. Wspomniał o odkryciu złota w „Vale of Clywdd, South Cox’s 
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River”. Najprawdopodobniej znalazł drobiny złota w rozłożonych pirytach, ale 
przemilczał „żyły” złota, które odkrył w skałach w pobliżu Bathurst. Kwestia od-
krycia przez niego złota w 1839 roku zostanie omówiona w następnym rozdziale. 
Kolejny metal, o którym wspomniał, to srebro znajdujące się w okolicach „Ho-
neysuckle Range, od strony Piper’s Flat”. Piper’s Flat znajduje się na współczes-
nej drodze z Wallerawang do Portland. Według profesora T.G. Vallance’a naj-
bardziej prawdopodobną lokalizacją tego znaleziska jest obecne miasto widmo 
Sunny Corner po zachodniej stronie Gór Wododziałowych, gdzie od czasów 
Strzeleckiego pojawiały się wzmianki o występowaniu rodzimego srebra44. The 
Official Year Book of the Commonwealth of Australia Nr 1 (1908) uznał zasługi 
Strzeleckiego jako pierwszego odkrywcy tego metalu szlachetnego w Australii45. 
Następnie wspomniał o żelazie „o zawartości metalu od 50 do 70 procent, na-
dającym kutemu żelazu najwyższą jakość twardego, ciągliwego żelaza i dającego 
znakomitą stal w ilościach wystarczających do przeprowadzania dalszych poszu-
kiwań. Lokalizacja: Molony [Molong], Boree, Dystrykt Wellington”. Wspomniał 
o „dużej ilości siarczku żelaza lub pirytów żelaza, o cennej rudzie dostarczającej 
siarczanu żelaza wykorzystywanego przez wytwórców w Europie i Stanach Zjed-
noczonych. Lokalizacja: Vale of Clwydd, Bathurst, Frederick’s Valley, Trlabragar 
[Talbragar], okolice rzek Grose i Hunter”. Strzelecki zwrócił również uwagę na 
„piasek żelazowy, odmianę magnetycznego tlenku żelaza, bogaty, dający 70 lub 
80 procent metalicznego żelaza (...). Spotykany w dużych ilościach w górnym 
biegu Hunter River, na dnach dolin i brzegach potoków”. Wspomniał również 
„ziarnisty, iłowy tlenek żelaza osadzający się obficie w zagłębieniach i szczeli-
nach skał wtórnych, o zawartości żelaza od 25 do 40 procent. Główna lokalizacja 
znajduje się na wschód od górnego biegu Hunter River; na północ od Mount 
Wingen; na zachód od Mount Canoblas [Canobolas]; na wschód od Mount Hay; 
na wschód od Mount Tornah [Tomah]”. 

Oprócz tych znalezisk wymienił kilka odkryć mineralogicznych, jak na przy-
kład, że „węgiel z doliny Clwydd, na północ od Mount York oraz na północny 
wschód od Mount Clarence, po zachodniej stronie Reedy Valley, to bardzo duże 
złoże”. Zlokalizował złoża „kaolinu”, czyli gliny porcelanowej „25 mil na północny 
zachód od Canoblas [Canobolas]” oraz opisał złoża białego marmuru, który „był 
porównywalny z marmurem karraryjskim. Lokalizacja: Wollondilly, Westmore-
land [Wombeyan?]”.

W książce Physical Description, na stronie 142 Strzelecki wspomniał rów-
nież o fosforanach i arsenianach żelaza, tlenkach tytanu i molibdenianach oło-
wiu, nie podając ich lokalizacji. Arsenian żelaza znany jako arsenopiryt lub 
mispikel jest bardzo powszechny w dorzeczu Sydney i poza nim. Molibdenian 
ołowiu jest znany obecnie jako wulfenit i można go znaleźć w Broken Hill46, 
ale Strzelecki nigdy nie odwiedził tego obszaru. Niektóre informacje na temat 
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lokalizacji mogły zostać pozyskane od innych odkrywców lub naukowców. Nie 
wskazał też, gdzie znalazł kamienie szlachetne i półszlachetne, takie jak opale, 
karneole i agaty. 

Opisując geologiczny wynik swojej pierwszej wyprawy jako „bardzo umiar-
kowany”, Strzelecki dokonał sprawiedliwego i realistycznego osądu. Profesor  
T.G. Vallance skomentował następująco:

trzeba pamiętać, że Strzelecki był tak naprawdę tylko amatorem w tej dziedzinie, a spo-
sób, w jaki podróżował, oznaczał, że jego sprzęt był bardzo prosty. Zapewne butelka 
z kwasem, pilnik, szkło powiększające, a może dmuchawka, węgiel drzewny i młotek. 
Nawet w rękach eksperta takie wyposażenie w najlepszym razie umożliwi jedynie pro-
wizoryczną identyfikację. (...) Strzelecki, podobnie jak inni nasi pionierzy, powinien 
być oceniany w swoim kontekście. Jak na tamten czas i miejsce Strzelecki wykazy-
wał się niezwykłą wiedzą z zakresu geologii terenowej i mineralogii. To, co dostrzegł, 
i wnioski, jakie z tego wyciągnął, są niezwykle interesujące47. 

Ponieważ Strzelecki powrócił do Sydney około 28 listopada 1839 roku, z pew-
nością odnotował przybycie eskadry amerykańskiej marynarki wojennej 29  li-
stopada, składającej się z dwóch fregat – „Vincennes” i „Peacock” – oraz dwóch 
mniejszych okrętów pod dowództwem komandora Charlesa Wilkesa. Eskadra 
weszła do portu w nocy i zaskoczyła wszystkich. Eskadra była w drodze na wody 
arktyczne w celach badawczych i miała na pokładzie młodego, ale genialnego geo-
loga – Jamesa Dwighta Dana’ę, późniejszego profesora historii naturalnej i geologii 
na Uniwersytecie Yale. W dzienniku księdza W.B. Clarka, australijskiego geologa, 
pojawiła się notatka mówiąca, że w piątek 20 grudnia 1839 roku został przedsta-
wiony „Hrabiemu Streletzki” w namiocie Eskadry Amerykańskiej, w obecności 
Jamesa Dana’y. Strzelecki „powiedział, że był w Górach Błękitnych, a ich geologia 
była «bardzo umiarkowana»”48. Później obaj geolodzy nawiązali w swoich pracach 
do Strzeleckiego i jego znalezisk. 

Więcej informacji na temat tego spotkania można znaleźć w biografii The Re-
markable Reverend Clarke autorstwa Eleny Grainger. Namiot Eskadry Amerykań-
skiej, w którym komandor podjął obiadem stu gości, był w rzeczywistości boga-
to zdobioną markizą wzniesioną za Fortem Macquarie. Clarke był rozczarowany 
przedstawionym przez Strzeleckiego opisem geologii Gór Błękitnych, ale Elena 
Grainger stwierdziła, że: 

być może Strzelecki nie miał tego dnia głowy do geologii. W towarzystwie amerykań-
skich republikanów jego myśli skoncentrowane były na ojczyźnie, a w odpowiedzi na 
toast: „za Polskę i wolność”, opowiedział w długiej przemowie „po angielsku z cieka-
wym akcentem” o krzywdach Polski i osobistej wdzięczności dla „Anglosasów z Wiel-
kiej Brytanii, Ameryki i Nowej Południowej Walii” za wsparcie wolności49. 
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W Sydney Strzelecki poznał Jamesa Macarthura z Parramatty, syna znanego 
hodowcy owiec Hannibala Macarthura. James powrócił do Sydney z Hobart w lip-
cu lub sierpniu 1839 roku na H.M.S. „Pelorus”. Podczas tego rejsu mocny wiatr 
z północnego zachodu zniósł okręt z kursu na zachód od Cape Howe. Macarthur 
zauważył podczas żeglowania wzdłuż wybrzeża, że pasma gór znacznie się cofały 
w głąb lądu w kierunku Wilson’s Promontory. Nabrał podejrzeń, że „pomiędzy 
górami a wybrzeżem istniał obszar idealnie nadający się na pastwiska”. Dlatego też 
zdecydował się „zorganizować wyprawę z Sydney, by zbadać rejon między Omeo 
a Port Phillip”. Znacznie później powiedział: „Po przyjeździe do Sydney spotka-
łem Hrabiego Strzeleckiego, badacza naukowego o dużym doświadczeniu, które 
zdobył w innych częściach świata. Wspomniałem mu o moich zamiarach, a on 
obiecał, że dołączy do mnie, gdy tylko będę gotów”50. 

Strzelecki przyjechał do Sydney nie po to, by siedzieć w fotelu i zabawiać damy, 
ale miał ustalony od dawna plan eksploracji terenów w kierunku Gór Śnieżnych, 
Port Phillip i Tasmanii. Dlatego dyskusyjne jest, czy to on dołączył do Macarthura, 
czy też było na odwrót. Nie ma jednak wątpliwości, że zgodzili się na wspólną po-
dróż i umówili się na spotkanie na stacji Hannibala Macarthura, Ellerslie, nieda-
leko obecnego Adelong. Podczas podróży nawiązali bliską przyjaźń, która trwała 
do końca ich życia. 

W Sydney Strzelecki mieszkał w Australian Club, uprzednio Pulteney Hotel, 
na rogu ulic Bent i O’Connell. Najwyraźniej to Stuart Donaldson wprowadził go 
do klubu. Odkrywca został mianowany członkiem honorowym. Członkowie ho-
norowi łączyli Australian Club z resztą świata i nowymi ideami, a także odpo-
wiadali za „stały napływ wybitnych gości oddając w ten sposób przysługę intere-
som członków, gości i kolonii”. J.R. Angel, autor monografii The Australian Club 
1838-1988, zacytował Henry’ego Stuarta Russella, który odwiedził Sydney w latach 
czterdziestych XIX wieku i wypowiedział się na temat Australian Club: 

Był tam dobry stół bilardowy oraz pokoje gościnne. Można było się tam zatrzymać i nie 
zostać zrujnowanym finansowo, co zdarzało się nad wyraz często w hotelach, a nawet 
od czasu do czasu na dobrych kwaterach, których zresztą brakowało. Normalne potrze-
by życiowe – gotowanie, sprzątanie, pokoje – były bardzo drogie, a niewiele było rzeczy, 
poza winem, które byłyby mniej niż dwa razy droższe w porównaniu z Anglią51. 

Suzanne Mourot w swojej książce This Was Sydney przytoczyła wrażenia Johna 
Hooda, który odwiedził Klub w lutym 1842 roku: 

To jedyne miejsce spotkań z dżentelmenami z miasta i spoza niego, nie ma tam nikogo 
poza dżentelmenami z kolonii. (...) To jedyny klub w Sydney, gdzie można spotkać się 
w doborowym towarzystwie (...), nie ma tu hazardu, nie ma nieumiarkowanego picia, 
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ale jest (...) spokój, prawdziwy komfort, przyjemne towarzystwo, gazety, wiadomości 
i książki52. 

Sobotę 21 grudnia Strzelecki spędził na ostatnich przygotowaniach do podró-
ży. Wieczorem usiadł przy swoim stoliku w Australian Club przy oknie, prawdo-
podobnie z widokiem na Sydney Harbour i statki stojące na kotwicy. Zaczął pisać 
swój ostatni list w 1839 roku:

Drogi Donaldsonie,
czuję nieopisany żal, że nie spotkałem się z Tobą i nie znalazłem Cię w Sydney. Wycze-
kiwałem spotkania z Tobą i byłem wielce rozczarowany, gdy usłyszałem, że wyjechałeś. 
Jak to się stało, że mając moje najlepsze życzenia, zostałeś przykuty do łóżka w Port 
Phillip? Wolałbym zobaczyć Cię jak utknąłeś gdzie indziej. W jakiej części Twojego 
ciała zamieszkał diabeł? Czy to francuskie aux pays bas czy juste milieu?
Ponownie przesyłam Ci klucz do mojego kufra podróżnego. W przypadku mojego 
nagłego zejścia z tego świata wyślij proszę dokumenty z fioletowej teczki do Domu 
Bankowego Panów André & Cottier w Paryżu, poinformuj ich o wielkiej stracie, jaką 
poniósł świat przez moje odejście. Natychmiast spal grubą czerwoną teczkę oraz całą 
korespondencję, szczególnie tę z kobietami. Uczyń co chcesz ze zbiorem notatek i ksią-
żek. Nie pozwól, aby wpadł w niepowołane lub obce ręce. Jestem, jak widzisz, zawsze 
jedną nogą w strzemieniu, ale bez pośpiechu i chęci podniesienia drugiej nogi i zadania 
koniu ostrogi. Tymczasem jestem gotów na odejście, które im później nastąpi, tym le-
piej. Adieu mój Drogi Donaldsonie – niech Twoje życie trwa jak najdłużej.

Szczerze oddany,
P.E. Strzelecki

Właśnie wyruszam w Góry Śnieżne, a stamtąd do Port Phillip, Launceston i Hobart 
Town i z powrotem do Sydney. Bóg jeden wie jak długo zajmie mi ta wędrówka. Mam 
nadzieję, że dane mi będzie uścisnąć Twą dłoń w okolicach maja [Oryginał tego listu 
znajduje się Bibliotece Mitchella w Sydney].

Zgasił lampę naftową i poszedł spać, świadomy lub nieświadomy, że następne-
go dnia rozpocznie najważniejszą podróż swojego życia. 
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SPÓR MIĘDZY ODKRYWCAMI 
ZŁOTA

Historia nauki obfituje w przypadki rywalizacji o honor odkrywcy, z których każdy może 
być do pewnego stopnia uznany, nie naruszając zasadności roszczeń pozostałych.

P.E. Strzelecki. Gold and Silver, Londyn, 1856 r.

Odkrycie przez Strzeleckiego złota w Australii stanowi obecnie mało istotny, 
jednowierszowy zapis w setkach książek. Paradoksem jest, że to wydarzenie, 

które miało tak niewielki wpływ na historię Australii, zostało na wieki związane 
z nazwiskiem Strzeleckiego w tak wielu publikacjach. Natomiast jego prawdziwy 
i znacznie ważniejszy wkład w rozwój narodu jest rzadko wspominany. 

Głównym osiągnięciem Strzeleckiego w Australii było poszerzenie wiedzy 
przyrodniczej i geograficznej1. 

Zamiarem autora niniejszej książki nie jest prezentowanie osobistej opinii 
na temat odkrycia złota w Australii przez Strzeleckiego, ale przedstawienie moż-
liwie wszystkich faktów i wskazanie wszystkich ważnych sporów i argumentów, 
którymi posługiwali się różni autorzy i historycy w ciągu ostatnich stu pięćdzie-
sięciu lat. 

Istnieją dwa ważne dokumenty odnoszące się do odkrycia przez Strzeleckiego 
złota na początku października 1839 roku. Pierwszy z nich został opublikowany 
w „Sydney Morning Herald” z 17 maja 1851 roku i został poprzedzony następującym 
listem do redakcji tejże gazety: 

Panowie, 

po mojej dzisiejszej, popołudniowej lekturze głównego artykułu w Państwa gazecie, za-
tytułowanego Złoto, jestem przekonany, że Hrabia Strzelecki zasługuje w nim na więcej 
uznania jako odkrywca rudy złota w tej kolonii niż mu się przypisuje. Jestem pewien, 
że jeszcze przed rokiem 1840 on sam informował mnie o jej istnieniu na terenach na 
zachód od Gór Błękitnych.
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Gdy przeglądałem tego wieczoru moją starą korespondencję, szczęśliwie natknąłem się 
na list napisany do mnie przez hrabiego w 1839 roku, który – jak sądzę – dowodzi, że 
w pełni wierzył on w istnienie rudy złota, która została przez niego odkryta w naukowy 
sposób oraz że wiedział o jej istnieniu. Jeśli chodzi natomiast o jego sławę jako geologa, 
jest to – jak sądzę – sednem sprawy i ma większe znaczenie, niż gdyby przypadkiem 
natknął się on na okaz tego szlachetnego metalu.
Pragnę oddać sprawiedliwość temu wysoko postawionemu i cenionemu dżentelme-
nowi oraz człowiekowi nauki, wobec którego mieszkańcy kolonii mają ogromny dług 
wdzięczności za jego żmudne i nieodpłatnie przeprowadzone badania oraz prace z za-
kresu geologii Australii, dlatego będę zadowolony, jeśli opublikuje Pan fragment jego 
listu do mnie. 
– Pozostaję – Panowie, Waszym sługą uniżonym,

Thomas Walker
Fort Street, 15 maja 1851 r.

Wellington, 16 października 1839 r.
[Do Wielmożnego Pana Thomasa Walkera]

Mój Drogi Panie, 
piszę do Pana z Wellington i to na kolanie, jako że pragnienie napisania listu naszło 
mnie w miejscu pozbawionym stołu, ale za to pełnym skamieniałych kości, które wy-
kopuję tu rękami – kości – być może hipopotama albo jakiegoś innego gatunku, który 
kiedyś żył w tej części świata, a obecnie nie istnieje. Jaskinie w Wellington znacznie 
przewyższają te w Boree i są szalenie interesujące, niemniej straszliwie pochłaniają mój 
czas. Używam słowa straszliwie, bo wzdragam się kiedy myślę o tym, jak niewiele jesz-
cze zobaczyłem w kolonii, a co nadal pozostaje do odkrycia.
Tutejsze odległości również rozbudzają moją wyobraźnię; dla przykładu droga pomię-
dzy Wellington i Sydney to zaledwie 180 mil, ale dla mnie było to 420 mil błądzenia 
kręconymi drogami, a także wspinaczki i okazjonalnego głodowania. Natomiast wiele 
zobaczyłem, zbadałem barometrycznie wspaniałą trasę oraz sporządziłem mnóstwo 
notatek z dziedziny mineralogii i geognozji. Każdy centymetr trasy pokonałem na wła-
snych nogach, dźwigając ciężar dwudziestu kilogramów.
Może Pan mi wierzyć, że między Sydney a Górami Wododziałowymi, w kierunku 
Bathurst, na szerokości sześćdziesięciu mil, nie ma metali z wyjątkiem żelaza; nie ma 
minerałów o jakimkolwiek znaczeniu poza ałunem w jego naturalnej postaci, węgli-
kiem żelaza (grafitem) oraz mnóstwem węgla. Niedaleko Mount Hay znajduje się ter-
malne źródło wody żelazistej, silnie nasyconej kwasem węglowym – bardzo korzystnej 
dla zdrowia osłabionego przez dyspepsję lub nerwice, ale – o ironio – grożące śmiercią 
z wyczerpania podróżą każdemu, ktokolwiek spróbuje do niego dotrzeć.
Po tej stronie Gór Wododziałowych można napotkać minerały w skałach osadowych – 
wskazuje to na możliwość występowania żył srebra i złota. Jednak brak środków – to 
znaczy czasu i ludzi – nie pozwolił mi na ich odnalezienie we właściwych miejscach. 
Dlaczego rząd nie wysłał tu człowieka nauki ze znajomością tajników minerałów i gór-
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nictwa, aby otworzyć te źródła bogactwa, które nadal są ukryte pod nami, a które mogą 
okazać się równie korzystne dla państwa i obywateli, jak reszta gałęzi przemysłu kolo-
nialnego? 
– Szczerze oddany,

P.E. Strzelecki2

Ostatni akapit tego listu został przedrukowany w „Votes & Proceedings” 
Rady Ustawodawczej Nowej Południowej Walii z 5 października 1853 roku wraz 
z drugim ważnym dokumentem odnoszącym się do odkrycia złota i srebra przez 
Strzeleckiego. Był to fragment listu napisanego przez Strzeleckiego do Jamesa Mac 
Arthura, MLC (seniora, syna Johna), ze stemplem pocztowym z 26 października 
1839 roku. James Macarthur przeczytał ten fragment przed członkami Rady:

Posiadam próbki znakomitego węgla, drobnoziarnistych serpentynitów z azbestem, 
interesujący rodzimy ałun i brązowy hepatyt [hematyt], skamieniałe kości i rośliny, 
które wykopałem w jaskiniach Boree i Wellington, ale w szczególności okaz rodzimego 
srebra, w skale z hornblendą, a także drobiny złota w krzemianie – oba stanowią silne 
dowody na występowanie tych metali szlachetnych w Nowej Południowej Walii. Nie 
byłem w stanie zlokalizować ich żył ani ocenić ich rozmiarów. Zrobiłbym to z przyjem-
nością, pro publico bono, ale miałem zbyt mało czasu oraz rąk do pracy. Żałuję, że rząd 
po przejęciu wszystkich kopalń dla swoich własnych korzyści nie wysłał tam człowieka 
nauki, prawdziwego górnika i mineraloga, aby odsłonić te ukryte zasoby, które mogą 
okazać się równie korzystne dla państwa i obywateli, jak reszta gałęzi przemysłu kolo-
nialnego.

Macarthur natomiast

pamiętał, że już w 1839 roku Hrabia Strzelecki odkrył próbki złota w hrabstwie Wel-
lington. Zaprezentował je różnym osobom w Sydney, w tym Sir George’owi Gippsowi, 
ówczesnemu gubernatorowi. Hrabia Strzelecki wielokrotnie opowiadał mu w prywat-
nych rozmowach, że w okręgu Bathurst istnieje rozległe pole złotonośne, ale Sir George 
Gipps prosił go o zachowanie tego faktu w tajemnicy, gdyż z uwagi na ówczesny stan 
karny kolonii, ujawnienie takiego odkrycia mogłoby mieć poważne konsekwencje (...).
Pamiętał on (Macarthur) dokładnie, że pytał Strzeleckiego, dlaczego nie kontynuował 
dalej prac nad swoimi odkryciami. Hrabia odpowiedział, że gubernator kolonii ostrzegł 
go przed intrygami, które mogą mieć miejsce w takich czasach i zaapelował do niego, 
aby zdecydowanie nie rozpowszechniał tego odkrycia3. 

Był jeszcze trzeci list o odkryciu złota z 1839 roku, napisany przez Strzelec-
kiego w Wellington w marcu 1854 roku, adresowany do kapitana Phillipa Parkera 
Kinga, który przekazał go na ręce ks. Williama Bramwhite’a Clarke’a w roku 1854. 
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Był on „bardzo podobny do listu od hrabiego odczytanego przez Jamesa Macar-
thura w trakcie debaty na Radzie Ustawodawczej Nowej Południowej Walii w paź-
dzierniku 1853 roku”. Na skutek listu Kinga, Clarke, który wysunął „roszczenie 
o uznanie go za pierwszego odkrywcę” i utrzymywał, że „odkrycie Strzeleckiego 
ograniczało się do odkrycia w Dolinie Clwydd, ale nie rudy złota, a złotonośnego 
siarczku żelaza”, uświadomił sobie swój błąd i w kwietniu 1854 roku wysłał do 
Strzeleckiego list z przeprosinami i amende honorable4. 

Wspomniani wcześniej trzej przyjaciele Strzeleckiego, Macarthur, Walker 
i King, nie byli jedynymi osobami, którym Strzelecki mówił o swoim odkryciu zło-
ta. Australijski pionier, William Adams Brodribb, który spotkał się ze Strzeleckim 
osobiście co najmniej dwukrotnie, napisał w Leaves from my Journal since 1835, że 
Strzelecki „często zwracał uwagę swoim przyjaciołom z kolonii, że Australia jest 
krajem złotonośnym”5. Inną osobą w Sydney, która wiedziała o odkryciu złota, był 
sekretarz kolonialny Edward Deas Thompson, na co wskazuje list Strzeleckiego do 
Kinga. 

Należy wspomnieć, że już wcześniej krążyły historie o znalezieniu złota przez 
skazańców i chłostach im wymierzanych w celu wydobycia tajemnicy. A przy-
najmniej jedna z nich zasługuje na przypomnienie. Elizabeth Macquarie, żona 
gubernatora, dołączyła do listu z 7 kwietnia 1817 roku adresowanego do swojej 
ulubionej siostrzenicy mały kawałek złota znaleziony na drodze do Bathurst oraz 
kosmyk włosów swojego syna. Pani Macquarie chciała, aby złoto zostało przero-
bione na biżuterię. List ten wspomniano w biografii Johna Ritchiego – Lachlan 
Macquarie6. 

W wielu australijskich książkach odkrycie złota jest przypisywane zastęp-
cy rządowego geodety – Jamesowi McBrienowi, który w swoim dzienniku po-
lowym 15  lutego 1823 roku zanotował: „Kiedy przeprawiałem się przez rze-
kę Fish (...), znalazłem liczne drobiny złota na piasku, na wzgórzach tuż przy 
rzece”7. Istotne jest to, że „odkrycie” McBriena pozostało kompletnie nieznane 
aż do 1853 roku. Percival Serle, redaktor pierwszego Dictionary of Australian 
Biography, miał pewne zastrzeżenia co do nazwania McBriena pierwszym od-
krywcą złota w Australii i napisał: „Odkrycie, które pozostało nieznane wiele 
lat później, nie jest godne tej nazwy”8. Słabczyński argumentował również, że 
McBrien nie był geologiem, jego próbki nigdy nie zostały nikomu pokazane 
i nigdy nie zostały zbadane przez eksperta. Słabczyński zaznaczył również, że 
mika (w ciemniejszych odmianach, w których występuje dzięki zjawisku ple-
ochroizmu) w niektórych przypadkach na pierwszy rzut oka była mylona w Au-
stralii ze złotem9. Podobnie Elena Grainger w swojej książce The Remarkable 
Reverend Clarke wyraziła swoje wątpliwości, stwierdzając, że „nie ma pewno-
ści, czy McBrien był wystarczająco doświadczony, aby odróżnić drobiny złota 
od innych substancji, takich jak mika czy piryty”10. Prawdopodobnie niektórzy 
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czytelnicy nie zgodzą się z opiniami tych trzech autorów. Wiadomo, że złoto 
występuje w rzece Fish i McBrien i jako pomocnik geodety winien on mieć wy-
starczającą wiedzę na ten temat. 

Niektórzy autorzy przypisują pierwsze odkrycie złota w Australii Johnowi 
Lhotsky’emu. W biografii Lhotsky’ego odniesienie do złota było raczej niejasne 
i wątpliwości pojawiają się nie dlatego, że nie upublicznił rzekomego odkrycia, 
ale z powodu jego własnego stwierdzenia, że „rząd ukrywa wiedzę o dużych 
kopalniach złota i srebra, i analogicznie międzyzwrotnikowa część kontynentu 
musi też takowe posiadać”11. Jeśli Lhotsky odkrył złoto w Alpach Australijskich, 
to dlaczego wtedy wskazał na „międzyzwrotnikową część kontynentu”, której ni-
gdy nie badał, a nie na Nową Południową Walię? Czy jego niewielka ilość złotego 
piasku pochodziła z Australijskich Alp, czy z Minas Gerais w Brazylii? Dlaczego 
zwlekał ponad ćwierć wieku  – do 1860 roku  – ze swoim pierwszym roszcze-
niem? Dlaczego Lhotsky milczał, gdy Strzelecki opublikował w Londynie swój 
Physical Description of New South Wales and Van Diemen’s Land (1845) oraz 
Gold and Silver (1856)? Lhotsky mieszkał wtedy w Anglii i z pewnością znał treść 
tych książek. Heney zapewniła w Dictionary of Australian Biography, że z próbek 
Lhotsky’ego „wydobyto w Sydney złoto”. Jeśli tak, to dlaczego nie był w stanie 
spłacić swoich długów i rachunków, utrzymując się ze sprzedaży kapusty i wy-
stawiania swoich zdjęć na loterii? 

W swojej książce A Journey from Sydney to the Australian Alps 1834 Lhotsky 
(na stronie 64) wspomina o „różnych rodzajach kwarcu” i twierdzi, że „znalazł 
jeden z niewielu śladów rudy” składający się z „małych ziaren, z których niektóre 
zbliżają się do formy dwunastościanów. Niektóre z nich są srebrne lub tombakowo 
białe, inne zdecydowanie złote. Nie jest to ani siarczek żelaza, ani siarczek mie-
dzi, jednak przeprowadzenie szczegółowego badania jest dla mnie niewykonalne 
w tych okolicznościach”. Dlatego też jego obserwacje opierały się wyłącznie na ko-
lorze i nie zostały potwierdzone analizą chemiczną. To stwierdzenie, które Lhotsky 
uważał za pierwsze naukowe odkrycie złota, zostało dodatkowo osłabione przez 
jego inny komentarz na stronie 94: „Ludzie zwrócili moją uwagę na złoto, które – 
jak twierdzili – znajduje się w Creeks itp. Jednak zawsze wiedziałem, że mówili 
oni o metalicznych łuskach miki”. Profesor Vallance dokonał dokładnej analizy 
wszystkich dostępnych dowodów odnoszących się do rzekomego odkrycia złota 
przez Lhotsky’ego w Alpach Australijskich w 1834 roku, wykazując niespójność 
jego późniejszych stwierdzeń z lat sześćdziesiątych XIX wieku. Vallance doszedł 
do „właściwej konkluzji w sprawie dostępnych dowodów”, mówiąc, że „nie zostały 
one potwierdzone”. Niemniej dwa lata później Alan Andrews „uznał za prawdopo-
dobne, że niektóre drobiny, które «zbliżają się do formy dwunastościanów» są zło-
tem”, ale zaznaczył, że „profesor Vallance nie wykluczając takiej możliwości wzywa 
do ostrożności”12. Piętnaście miesięcy po Strzeleckim, 25 lutego 1841 roku, złoto 
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znalazł ks. Clarke, jak sam to określił „w granitowych i kwarcowych łupkach na 
zachód od Hartley, w pobliżu źródeł rzeki Cox i strumienia Winburndale”, a póź-
niej w 1842 roku – „na Wollondilly”13. „W 1844 roku pokazał swoje drobiny złota 
Sir George’owi Gippsowi, nie wiedząc, że Strzelecki wcześniej zrobił to samo”. Ten 
drugi raport poważnie zaniepokoił gubernatora: „Proszę to schować Panie Clarke 
albo wszystkim nam poderżną gardła!” i poprosił o zachowanie tajemnicy w tej 
sprawie14. 

W tym czasie oficjalna postawa rządu brytyjskiego i gubernatora Nowej Połu-
dniowej Walii wyrażała co najmniej niechęć do przyznania się do jakiegokolwiek 
odkrycia złota i z pewnością nie zachęcała do dalszych badań nad odkryciami 
ujawniającymi jego obecność. Takie poglądy wyrażało wielu brytyjskich i austra-
lijskich historyków, takich jak Ernest Scott, G.V. Portus, J.D. Rogers, A.G.L. Shaw 
i Marjorie Barnard. Lynette Ramsay Silver omówiła tę kwestię w swojej książce 
A Fool’s Gold? i wskazała na ogólne zamieszanie panujące w kolonii Nowej Połu-
dniowej Walii w odniesieniu do brytyjskich przepisów dotyczących kopalń, gór-
nictwa i górników15. 

Powyższe stwierdzenia nie idą w parze z poszukiwaniami złota w południowej 
Australii i otwarciem kopalni złota Victoria Gold Mine, w pobliżu Adelajdy, około 
1846 roku. 

W 1961 roku Geoffrey Blainey, historyk obdarzony, talentem literackim tak 
jak również dowcipem i ironią, zapoczątkował nowe podejście do tematu w swoim 
artykule Gold and Governors, opublikowanym w Historical Studies: Australia and 
New Zealand. Teoria Blaineya głosiła, że przed 1851 rokiem nie istniała żadna re-
alna przeszkoda w odkryciu złota, oraz że Paweł Edmund Strzelecki i ksiądz Clar-
ke wysunęli nieuzasadnione roszczenia do swoich odkryć, a następnie sfałszowali 
dowody, gdy zaczęto wspominać o nagrodach za takie odkrycia. 

Blainey napisał, że „Strzelecki w 1856 roku naginał swoją wyobraźnię do nie-
dorzecznych granic, kiedy stwierdził, że powiedział Gippsowi o «złotonośnym 
polu»; kilka kamieni nadających się do muzeum nie świadczy o polu złotono-
śnym” i że „ze wszystkich zgłoszonych znalezisk złota przed 1850 rokiem, jego 
było jednym z najmniej ważnych pod względem ekonomicznym”. Można tutaj 
stwierdzić, że trudno się zorientować, w jaki sposób znalezisko Strzeleckiego 
mogło nabrać znaczenia ekonomicznego, gdy na samym początku zostało za-
tuszowane. Wydaje się równie pewne, że kieszenie czy torba Strzeleckiego nie 
mogły pomieścić więcej niż kilka kamieni. Blainey również napisał: „Człowiek, 
który przekręca zapiski tak często, jak robi to Clarke, prawdopodobnie ma wy-
biórczą pamięć, a pamięć Clarka o jego rozmowie z gubernatorem z pewnością 
taka była”16. Blainey twierdził, że wersja rozmowy przeprowadzonej przez Strze-
leckiego z Gippsem, miała wpływ na wypowiedzi Clarke’a i odwrotnie. Twier-
dził, że obaj wymyślili fikcyjne historie: 
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Jego pierwszą relację z rozmowy z Gippsem przeczytał zapewne w następnych latach 
Strzelecki. Ponieważ Strzelecki przeprowadził podobną rozmowę z Gippsem i miał po-
dobne motywy do forsowania własnych roszczeń o uznanie jego odkrycia, miał on odwa-
gę niebezpiecznie naciągać relacje z własnej rozmowy sprzed lat. Zrobił to w 1856 roku, 
twierdząc, że polecono mu „utrzymać sprawę w tajemnicy w obawie przed poważny-
mi konsekwencjami”. Clarke z kolei musiał przeczytać tę przekolorowaną wersję, nato-
miast w 1860 roku opowiedział o doświadczeniach Strzeleckiego i następnie opisał swoje 
własne podobnym językiem17. 

W podręczniku dla studentów historii stwierdzono, że „profesor Blainey jest 
odpowiedzialny za istniejące obecnie wątpliwości co do dowodów Strzeleckiego 
i Clarke’a”18. Należy tu podkreślić, że teoria Blaineya, która stała się tak popu-
larna wśród wielu pisarzy, jest tylko jego własnym założeniem. Z kilku książek 
Blaineya wynika, że nie żywił on zbyt wielkiej sympatii do Polaka. Nie ma bez-
stronnych historyków i biografów. Każdy problem lub osobę można ocenić po-
zytywnie lub negatywnie, a dowody wybrać na poparcie obrony lub ataku na 
daną teorię lub tezę. 

Po pierwsze, Blainey zignorował dwa listy napisane przez Strzeleckiego 
w 1839 roku. Listy te są najważniejszym świadectwem, ponieważ zostały napisa-
ne w momencie odkrycia, gdy ich autor nie był jeszcze pod wpływem rozmowy 
ani dyskusji z sir Georgem Gippsem. Prezentowały rozumowanie Strzeleckiego 
zaraz po dokonaniu odkrycia. Należy powtórzyć, że w październiku 1839 roku 
Strzelecki napisał: „Żałuję, że rząd po przejęciu wszystkich kopalń dla swoich 
własnych korzyści nie wysłał tu człowieka nauki, prawdziwego górnika i mine-
raloga, aby odsłonić te ukryte zasoby, które mogą okazać się tak korzystne dla 
państwa”. Gdyby Strzelecki uważał, że jego odkrycia nie są ważne, jak mógłby 
pisać o „tych źródłach bogactwa?”.

Po drugie, w 1939 roku Havard wskazał w swoim opracowaniu na ogólną dez-
orientację australijskich historyków, co do miejsca i czasu odkrycia złota przez 
Strzeleckiego19. Bardzo często nie rozróżniają oni dwóch różnych odkryć. Pierw-
sze z nich miało miejsce we wrześniu w Hartley Vale, nad brzegiem rzeki Coxs, 
gdzie wśród pirytów znalazł on kilka drobin złota. Strzelecki nie uważał tego od-
krycia za istotne, gdyż nie wspomniał o nim w listach do Walkera i Macarthura, ale 
pisał o złocie w „krzemianowych” skałach i „żyłach”, które znalazł. 

Dokładna lokalizacja drugiego odkrycia nie jest znana, ponieważ opis „tej stro-
ny Gór Wododziałowych” (oczywiście zachodniej) nie mówi wiele, ale Macarthur 
twierdził, że znajduje się ona w rejonie Bathurst. Blainey wskazał na „prowincję 
Wellington” i utrzymywał, że „do dziś nie wydobyto na tym obszarze złota z jakim-
kolwiek zyskiem”20. Jednak ta informacja jest nieprawdziwa, ponieważ w Welling-
ton do lat pięćdziesiątych XX wieku prowadzono rozległe prace nad wydobyciem 
złota w rzece Macquarie21. Skąd zatem można mieć pewność, że odkrycia nie do-
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konano na południowy wschód od Wellington, w rejonie Burrandong-Orange, 
gdzie wydobywano złoto? 

Blainey pisał o Strzeleckim, że „zaskakujące jest nie to, że odnalazł minerały, 
ale że znalazł ich tak mało”22. Odmienna interpretacja tego samego tematu została 
podana w monografii The British Empire in Australia: An Economic history 1834-
1939 Briana Fitzpatricka, który zauważył, że „polski geolog, Strzelecki, znalazł do-
wody na obecność wielu metali w Nowej Południowej Walii i Port Phillip”23. 

Blainey zacytował następujący list Strzeleckiego z książki Jamesa Fentona 
A History of Tasmania: 

Sir George Gipps uważał odkrycie złota (podobnie do mnie) bardziej za ciekawostkę 
mineralogiczną niż ekonomiczną wartość i nakłaniał mnie, abym nie mówił nic o jego 
istnieniu z obawy przed wywołaniem niepotrzebnych perturbacji w kolonii i utrudnia-
niem utrzymania dyscypliny wśród populacji skazańców24. 

Jeśli Blainey uważał książkę Fentona za wiarygodne źródło dowodów, to dla-
czego nie wspomniał, że ten sam James Fenton stwierdził w dwóch swoich książ-
kach, że Strzelecki „znalazł ślady złota i miedzi”25 w Asbestos Ranges w Tasmanii? 
Zatem Strzelecki znalazł złoto w czterech miejscach. 

Blainey twierdził, że Strzelecki „kontynuował swoją wędrówkę wzdłuż Gór 
Wododziałowych, a gdy znalazł kolejny małowartościowy okaz złota w skale że-
lazistej, niedaleko zachodniej drogi w Hartley, opisał go dokładnie w swoim ofi-
cjalnym raporcie dla Gippsa”. Havard zauważył, że „ten komentarz sugeruje, iż 
Strzelecki starał się chronić swoją reputację mineraloga, nie wzbudzając przy tym 
zainteresowania opinii publicznej jego odkryciem”. Blainey wyraźnie się z tym nie 
zgadza26. Autor niniejszej biografii uważa, że to odkrycie było chronologicznie 
pierwsze. Zostało dokonane, gdy Strzelecki dotarł do Doliny Hartley z Gór Błę-
kitnych, a nie w czasie podróży powrotnej, jak sugerował Blainey. Po trzech mie-
siącach poszukiwań, wracając do Sydney, Strzelecki wjechałby w Góry Błękitne 
dopiero na wschód od Hartley przez wcześniej zbadany już rejon. 

Blainey kontynuował: 

Po pierwsze, wydobycie złota było bez wątpienia nieopłacalne, ponieważ do dziś nie 
wydobyto na tym obszarze złota z jakimkolwiek zyskiem. Ponadto Strzelecki nie oba-
wiał się wzbudzać ciekawości w zakresie metali szlachetnych, gdyż w następnym zda-
niu tego samego raportu sugerował, że należy zbadać srebro, które znalazł w Honesuc-
kle Range27.

Blainey opisuje tutaj czytelnikom lub studentom, że trasa Strzeleckiego wiodła 
przez kraj, w którym „do dziś nie wydobywa się złota z zyskiem na tym obszarze”. 
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Ale w rzeczywistości, Strzelecki przeszedł przez serce pól złotonośnych Nowej Po-
łudniowej Walii. Na zachód od Honeysuckle Range i Wielkich Gór Wododzia-
łowych musiał zbliżyć się, a nawet przekroczyć południowy obszar Sunny Cor-
ner, gdzie „żyły (...) były najpierw eksploatowane przy wydobyciu złota”, a później 
okazało się, że ich „główną wartością” jest „srebro”28. To najprawdopodobniej jest 
miejsce, gdzie Strzelecki znalazł srebro. 

Podążając na zachód przez Bargo Brush i Bathurst, Strzelecki przeszedł na po-
łudnie od Peel nad Winburndale Creek, który później zasłynął jako ważne pole 
złotonośne. Przekroczył potoki Lewis Ponds i Frederick Valley (znany również 
jako Summer Hill Creek) oraz teren Orange, w którym na początku lat pięćdzie-
siątych XIX wieku wystąpiła spektakularna gorączka złota. W swoim Physical De-
scription podał, że wysokość Summer Hill wynosiła 3010 stóp. Wydaje się, że Bla-
iney, podobnie jak inni autorzy, pomylił odkrycie złota przez Strzeleckiego wśród 
pirytów w Hartley Vale nad brzegiem rzeki Cox z jego drugim odkryciem złotych 
żył w kwarcu w samym środku złotonośnego regionu na zachód od Gór Wodo-
działowych. Jest pewne, że jego złoto nie zostało wykopane w jaskiniach Boree 
i Wellington. 

Przykład zmiennego podejścia do odkrycia przez Strzeleckiego złota moż-
na znaleźć w tekstach Heney. W swojej pracy napisała: „Strzelecki był faktycznie 
człowiekiem, któremu jako pierwszemu należy się uznanie za odkrycie złota”29. 
W swojej książce stwierdziła: „Odnośnie do faktycznego pierwszeństwa w odkry-
ciu złota Strzelecki był trzeci w kolejności; w przypadku srebra, za które otrzymał 
niewielkie uznanie – pierwszy; ale w każdym przypadku odkrycie miało charakter 
czysto akademicki30. W Australian Dictionary of Biography Heney przyznała, że 
„po publikacji jego Gold and Silver (Londyn, 1856), jego naukowe pierwszeństwo 
zostało uznane”31. Zatem jako pierwszy naukowy odkrywca (1937) został zdegra-
dowany do trzeciego miejsca (1961) i ponownie powrócił na pierwsze miejsce 
(1967). Napisała również, że „kiedy ponownie odwiedził Nową Południową Wa-
lię, nie próbował znowu pojechać na zachód, a zabrał ze sobą jedynie próbki”32. 
Czytelnik miał więc wrażenie, że bezpośrednio z Sydney Strzelecki udał się do 
Indonezji i Chin. Wygląda na to, że Heney zapomniała lub nie wiedziała o jego 
trzeciej wyprawie w głąb kontynentu na północny zachód od Sydney obejmującej 
Hunter Valley oraz Liverpool Range w Nowej Anglii. Wyprawa ta trwała około 
trzech miesięcy. 

Pod koniec listopada 1839 roku Strzelecki powrócił do Sydney i odbył rozmo-
wę z gubernatorem sir George’em Gippsem. Jak słusznie zauważył Blainey: „To, 
co zaszło w czasie rozmowy, nie jest do końca jasne”33. Istnieje jednak kilka wersji 
tego wydarzenia. W wielu publikacjach mówi się, że pokazał swoje okazy Gippso-
wi, który nakazał mu nie rozpowszechniać tych informacji. Roger Therry, były 
sędzia Sądu Najwyższego Nowej Południowej Walii, w swoich Reminiscences of 
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Thirty Years’ Residence in New South Wales and Victoria zacytował następujące 
słowa Strzeleckiego: 

Ostrzeżono mnie – pisze hrabia – o odpowiedzialności, którą mógłbym ponieść, gdy-
bym nagłośnił to odkrycie, ponieważ, jak twierdził gubernator, ogłaszając Kolonie 
jako regiony złotonośne, utrzymanie dyscypliny wśród 45 000 skazańców, którzy za-
mieszkiwali Nową Południową Walię, Tasmanię i Wyspę Norfolk, stałoby się prawie 
niemożliwe; a jeśli kodeks karny nie zostałby zmieniony w kraju, zesłanie stałoby się 
nagrodą za przestępstwo, a nie karą. Te względy polityki państwowej miały dla mnie 
duże znaczenie i chętnie zgodziłem się opóźnić informacje o moich odkryciach na 
prośbę gubernatora generalnego, mimo że były one sprzeczne z moim prywatnym 
interesem34.

Inna wersja tego zdarzenia została zrelacjonowana przez Strzeleckiego 
w 1856 roku: 

W 1839 roku wspomniałem o istnieniu pola złotonośnego w dystrykcie Bathurst Sir Geo-
rge’owi Gippsowi, ówczesnemu gubernatorowi generalnemu Nowej Południowej Walii, 
który poprosił mnie o utrzymanie tej sprawy w tajemnicy z obawy przed poważnymi 
konsekwencjami, których – biorąc pod uwagę stan i populację kolonii – można było się 
spodziewać. Oczywiście przychyliłem się do tej prośby i uznałem za swój obowiązek, nie-
zależnie od motywów, milczenie na ten temat w mojej książce i w mojej formalnej ko-
munikacji ze stowarzyszeniami naukowymi w Europie; chociaż nie wyobrażałem sobie, 
że nie mogę wspomnieć o tym prywatnym przyjaciołom Sir George’a Gippsa oraz moim 
własnym w Sydney35.

Istnieje też komentarz na ten temat napisany własnoręcznie przez Strzeleckie-
go w prywatnym liście do kapitana Phillipa Parkera Kinga z 4 czerwca 1854 roku: 
„Zostałem zastraszony przez sir George’a Gippsa i zamknięto mi usta, nie dając mi 
nic w zamian. Ale moje dokumenty oraz memorandum sir George’a Gippsa muszą 
znajdować się w aktach Departamentu Kolonii – oni wiedzieli o wszystkim, ale 
milczeli. Zostałem podstępem pozbawiony nagrody za moje odkrycie”36. 

Należy zauważyć, że w swoim dzienniku  – wpis z Melbourne z 26  czerwca 
1840 roku, który wysłał do Gippsa, a później opublikował w „Sydney Morning 
Herald” 19 sierpnia 1841 roku, Strzelecki porównał złoto w Dolinie Clywdd, które 
odkrył we wrześniu 1839 roku, do tego na rosyjskiej Syberii. W książce Physical 
Description na stronie 85 wydanej w maju 1845 roku, Strzelecki pisał o podobień-
stwie między górami Ałtaju w Imperium Rosyjskim (według opisu Aleksandra 
Humboldta), a górami Nowej Południowej Walii. Słabczyński wspomniał, że słyn-
ny angielski pisarz i krytyk sztuki John Ruskin (1819-1900) pisał do ojca z Wenecji 
20 października 1851 roku: 
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Dżentelmen znany mi z Londynu, którego nazwisko – co ciekawe – widziałem wczoraj 
w Gelignani [„Gelignani’s Messenger”, anglojęzyczny dziennik wydawany w Paryżu] – 
we fragmencie wypowiedzi Sir R. Murchisona na temat geologii Sydney; Hrabia Strze-
lecki został wymieniony jako pierwszy odkrywca podobieństwa pomiędzy australijski-
mi i rosyjskimi regionami złotonośnymi37. 

Kiedy Strzelecki wrócił do Londynu pod koniec października 1843 roku, prze-
kazał swoją kolekcję próbek australijskich skał sir Roderickowi Murchisonowi. 
Słabczyński był przekonany, że w ich skład wchodziły „próbki kwarcu złotonośne-
go”38. Murchison, jako Prezes Królewskiego Towarzystwa Geograficznego w Lon-
dynie, wygłosił 27 maja 1844 roku doroczne przemówienie, w którym stwierdził: 

Pasmo australijskie przypomina ponadto Ural, ponieważ według Strzeleckiego składa 
się z osi skał wylewnych lub magmowych – niektórych skał metamorficznych z niekwe-
stionowanymi złożami paleozoicznymi na obu krańcach. Jeszcze bardziej przypomina 
ono Ural w swojej wysokości i całkowitym braku swobodnie przemieszczających się 
bloków lub głazów, przy czym wszystkie aluwia lub deluwia są lokalnego pochodzenia; 
ale jak dotąd różni się ono od Uralu i wielu innych łańcuchów południkowych, ponie-
waż jak na razie nie zaoferowało jeszcze żadnego śladu istnienia złota ani żył złotono-
śnych39.

Z tego stwierdzenia nie wynika jasno, jak bardzo próbki i sposób myślenia 
Strzeleckiego wpłynęły na teorię Murchisona o podobieństwie gór australijskich 
i rosyjskich, która z kolei miała francuskiego poprzednika w postaci prac Elie de 
Beaumonta. Wyrażenie „brak śladu istnienia złota lub żył złotonośnych” jest za-
stanawiające, jeśli Strzelecki kontaktował się z Murchisonem. Ten ostatni posiadał 
również wiedzę na temat okazów złota przesłanych mu przez Tipple’a Smitha. 

Do cytowanego wcześniej fragmentu pojawiło się kilka interesujących komen-
tarzy australijskiego historyka – Erica W. Dunlopa w artykule The Golden Fifties 
opublikowanym w 1950 roku: 

Wiele pochwał, jakie należały się Strzeleckiemu, padło na ręce wybitnego naukowca 
Sir Rodericka Impeya Murchisona, Prezesa Królewskiego Towarzystwa Geograficz-
nego. Murchison rzekomo przewidział w 1844 roku odkrycie złota w Australii dzięki 
porównaniu budowy geologicznej Uralu i gór australijskich. Otrzymał głośne po-
chwały za niezwykłe indukcyjne rozumowanie, a odkrycie złota opłacalnego w wy-
dobyciu zostało okrzyknięte zadziwiającym triumfem metody naukowej. Tak na-
prawdę w pracy Murchisona nie było nic niezwykłego. Po pierwsze w 1844 roku nie 
przewidział on jednoznacznie odkrycia złota. W 1852 roku Murchison twierdził, że 
przewidział odkrycie złota w swoim wystąpieniu przed Królewskim Towarzystwem 
Geograficznym 27 maja 1844 roku. To, co naprawdę zrobił, to wskazał – do pewne-
go stopnia – na strukturalne i geologiczne podobieństwo między Uralem a górami 
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w Australii, wyłącznie jako kwestię o znaczeniu geograficznym. Następnie w krót-
kim zdaniu podsumowującym do tej części swojego wystąpienia zauważył, że góry 
australijskie „bardzo różnią się od Uralu i wielu innych łańcuchów południkowych, 
ponieważ nie zaoferowały jeszcze żadnego śladu istnienia złota ani żył złotonośnych”. 
Tymi słowami Murchison pokazał, że nie prognozuje niczego. Nie zasugerował, że 
złoto zostanie znalezione lub że go nie będzie (...)40.
Wracając do naszych rozważań na temat Murchisona, jest bardzo prawdopodobne, 
że jego „indukcyjne” rozumowanie wcale nie było indukcyjne. Chociaż powszechnie 
twierdzi się, jak to czynili Komisarze w 1861 roku, że Murchison dokonał swojej „prze-
powiedni z 1844 roku”, „nie wiedząc o znalezieniu okazów metalu szlachetnego przez 
hrabiego Strzeleckiego i ks. W.B. Clarke’a”. Można przypuszczać, że naprawdę wiedział 
o znalezisku Strzeleckiego. Porównanie, które opisał Murchison w 1844 roku, było 
możliwe dzięki Strzeleckiemu, „którego zbiory skał, skamielin i którego szczegółowe 
mapy oglądałem”. Wśród okazów najprawdopodobniej znajdował się „złotonośny siar-
czan żelaza” i prawdopodobnie też „drobiny złota w krzemianie”, ponieważ Strzelecki 
mógł je pokazać małej grupie naukowców, nie zdradzając zaufania Gippsa. Murchison 
nie złożył żadnych późniejszych oświadczeń, że nie widział tychże okazów, co w prze-
ciwnym razie zrobiłby, aby dowieść słuszności swojego twierdzenia41.

Słabczyński w przypisach do Pism wybranych Strzeleckiego stwierdził również, 
że „Murchison musiał wiedzieć w tym czasie o odkryciu złota przez Strzeleckiego, 
bo jego teza i wnioski ukształtowały się po powrocie Strzeleckiego z Australii i po 
zbadaniu próbek złota, które ten przywiózł”42. Dunlop zakończył swoje rozumo-
wanie następującymi słowami, może trochę przesadzonymi: „Należy się uznanie 
dla pracy Strzeleckiego, bez której Murchison nie mógłby nic zrobić”43. 

12 lutego 1851 roku Edward Hargraves po powrocie z kalifornijskich kopalń 
złota dokonał historycznego odkrycia na północny wschód od Orange, u zbiegu 
Summer Hill Creek i Lewis Ponds Creek, znanego jako Yorkey’s Corner, a później 
nazwanego Ophir. Zaczęła się australijska gorączka złota, a także kontrowersje, kto 
był prawdziwym odkrywcą kruszcu w Australii i kiedy to odkrycie miało miejsce. 
Sędzia Roger Therry zauważył ironicznie, że „roszczący sobie prawo do tego od-
krycia są prawie tak liczni jak miasta, które rościły sobie prawo do narodzin Ho-
mera”44. Hargraves wyraził swoją opinię na temat odkrycia Strzeleckiego w książce 
Australia and Its Gold Fields (1855): 

Jednak zanim Pan Clarke przypadkowo odnalazł swoje złoto, Hrabia Strzelecki w roku 
1839 przeprowadził staranne badania geologiczne obecnych regionów złotonośnych. 
Choć opublikował pełną i dokładną relację o ogólnej formacji geologicznej kraju i choć 
zebrał te właśnie okazy, z których Sir R. Murchison wyciągnął wnioski, nie mówi w ca-
łej swojej pracy o Australii jako kraju złotonośnym. Na podstawie dowodów, które nie-
dawno wyszły na jaw, wydaje się jednak, iż był on w pełni świadomy, że skały kwarcowe 
zawierały złoto, ale nie – jak sądził – w stopniu mogącym mieć jakąkolwiek wartość 
komercyjną45.
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Therry napisał w swoich Reminiscenes, że Hargraves otrzymał od rządu nagro-
dę w wysokości 10 000 funtów za „odkrycie złota w Nowej Południowej Walii jako 
pierwszy”. Niemniej raport Komisarzy Międzynarodowego Kongresu na temat 
Statystyk Australijskich, który odbył się w Londynie w lipcu 1860 roku, przyznał 
„palmę pierwszeństwa w związku z naukowym odkryciem (…) Hrabiemu Strze-
leckiemu”46. 

Wśród prawdziwych odkrywców złota byli geolog, ks. Clarke, który spotkał 
się ze Strzeleckim na początku grudnia 1839 roku oraz William Tipple Smith, 
szlifierz drogich kamieni z Sydney z pewnym, prawdopodobnie niewielkim 
przeszkoleniem w zakresie mineralogii. Smith, po przeczytaniu w „Sydney Mor-
ning Herald” z 28 września 1847 roku artykułu na temat geologii zatytułowane-
go Comparison of Russia and Australia napisanego przez sir Rodericka Murchi-
sona, wyruszył w kierunku Bathurst, gdzie znalazł pewną ilość złota w kwarcu. 
Wysłał próbki do Murchisona 15  lutego 1848 roku. W kwietniu tego samego 
roku znalazł więcej złota w Lewis Pond Creek i Yorkey’s Corner, w tym samym 
miejscu, w którym Hargraves dokonał później swojego odkrycia47. Smith napisał 
listy do Murchisona, prosząc najwyraźniej o wyjaśnienie praw przysługujących 
górnikom. Murchison starał się pomóc Smithowi i wysłał 5 listopada 1848 roku 
list do sekretarza stanu  – hrabiego Greya, w którym wspomniał na początku 
o wydanej przez Strzeleckiego książce o budowie geologicznej wschodniej Au-
stralii i własnych wyobrażeniach o „złotonośnym” charakterze „wschodnich kor-
dylierów”. Dodał również: „Przyszło mi do głowy, że być może uważają Państwo 
za pożądane, aby takie badanie surowców mineralnych w regionie zostało prze-
prowadzone, co przy korzystnym wyniku mogłoby doprowadzić albo do szeroko 
zakrojonych robót publicznych, przy których zatrudniani byliby skazańcy, albo 
do złożenia oświadczenia przez rząd o oddaniu pola osadnikom, po opłaceniu 
pewnych należności”48. 

Należy zauważyć, że Strzelecki przekonywał, że powinno się przeprowadzić 
oficjalne badanie geologiczne Nowej Południowej Walii i Tasmanii trzy lata 
wcześniej, na co wskazywał jego list z czerwca 1845 roku napisany do kapitana 
Kinga z Sydney49. Podobno Murchison przedstawiał pomysł Strzeleckiego jako 
swój własny. Najwyraźniej w tym czasie stosunek rządu brytyjskiego do gór-
nictwa był raczej negatywny. Grey polecił swojemu podsekretarzowi Hawesowi 
odpowiedzieć Murchisonowi w liście z 13  listopada 1848 roku następującymi 
słowami: „Mając na uwadze prawdziwe bogactwo kolonii, wolałbym, aby nie 
występowały tam ani złoto, ani srebro, aby nie odciągać osadników z innych 
gałęzi przemysłu, których wyniki są o wiele bardziej pewne – choć mniej spek-
takularne”50. 

29 czerwca 1849 roku Murchison odpowiedział Smithowi, stwierdzając mię-
dzy innymi: 
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Starałem się spełnić Pańskie życzenia pisząc do Hrabiego Greya i zwracając uwagę Jego 
Lordowskiej Mości na chęć jasnego zrozumienia przez mieszkańców kolonii praw Ko-
rony do metali szlachetnych w Australii. Powtórzyłem też swoje przekonanie, że zło-
to prawdopodobnie zostałoby pozyskane w dużo większej ilości, gdyby prace te były 
wspierane. Z przykrością muszę stwierdzić, że choć mój list został uprzejmie przyjęty 
do wiadomości, nie przyniósł żadnych rezultatów, a istnieje prawdopodobieństwo, że 
Rząd Jej Królewskiej Mości nie chce zachęcać do wydobycia rud złota i srebra w Wa-
szych regionach rolniczych”51. 

Kiedy rozpoczęła się gorączka złota w Australii, Murchison napisał kolejny 
list do Lorda Greya datowany na 27 listopada 1851 roku oraz odwołujący się do 
jego korespondencji z 1848 roku. W tym liście znalazło się pouczające zdanie: 
„Uznałem, na podstawie wcześniejszego milczenia Waszej Lordowskiej Mości, 
że z zasadnych powodów, które teraz poznałem, chciał Pan słyszeć jak najmniej 
o australijskim złocie”52. Później, w corocznym przemówieniu do Królewskiego 
Towarzystwa Geograficznego w Londynie, Murchison przypomniał również, że 
hrabia Grey „obawiał się, że odkrycie złota będzie bardzo kłopotliwe dla kolonii 
produkujących wełnę”53. 

Odkrycie złota przez Williama Tipple’a Smitha w latach 1847-1848 znacznie 
pomogło teorii i twierdzeniom Murchisona, że to on jest „naukowym” odkrywcą 
złota w Australii wyprzedzającym o siedem lat szczęśliwy traf Hargravesa. Smith 
zmarł 3 grudnia 1852 roku, „nie otrzymawszy należnego uznania za odkrycie, któ-
re uformowało podwaliny roszczenia Murchisona do naukowych przewidywań”54. 
Pozostawił więc po sobie gorzkie pole kontrowersji dotyczącej prawdziwego od-
krywcy złota w Australii trzem głównym konkurentom: Murchisonowi, Clarke’owi 
i Hargravesowi. Strzelecki milczał przez pięć lat i właściwie nie brał udziału w pu-
blicznych dyskusjach i kłótniach. 

Po śmierci Tipple’a Smitha jego konkurenci nie zostawili go w spokoju. Lynette 
Silver skarżyła się, że Hargraves i jego „kolega górnik w Kalifornii” Simpson Davi-
son opublikowali „oszczercze zarzuty”, a ten ostatni „dokończył systematycznego 
niszczenia osoby Smitha i wartości jego odkryć”55. Typowym oskarżeniem było, 
że: „Pan Smith zakupił złoto, które wysłał do Sir R. Murchisona w Anglii, ponie-
waż nigdy sam nie odkrył żadnego złota w Australii”56. 

Dunlop skomentował to następująco: „Nie ma wątpliwości, że kilku rywali-
zujących ze sobą pretendentów do zaszczytu starało się przywłaszczyć sobie coś 
więcej niż tylko swoją część chwały, co można było uczynić jedynie poprzez świa-
dome lub nieświadome usiłowanie podważania i obalania twierdzeń innych”57. 
Silver zauważyła więc, że „historia opierała się na opublikowanych dziełach bardzo 
konsekwentnych krytyków Smitha – Edwarda Hammonda Hargravesa i Simpsona 
Davisona. Ich obciążający osąd wobec skromnego człowieka dał podstawę wielce 
niedokładnym dziełom historycznym”58. Nie zauważył jednak, że Geoffrey Blainey 



Spór między odkrywcami złota 115

polecił studentom historii publikację Simpsona Davisona The Discovery and Geo-
gnosy of Gold Deposits in Australia, mówiąc, że „jest to znakomita książka, zarów-
no krytyczna, jak i twórcza”59. 

Davison był orędownikiem praktycznych odkryć, a w szczególności odkryć 
Hargravesa. Dlatego też nie był on również zbyt uprzejmy dla Strzeleckiego, które-
go określił mianem „geodety amatora o wysoce naukowym charakterze”. Na jego 
stosunek do Strzeleckiego najlepiej wskazywały słowa: „Im mniej mówić, tym le-
piej dla odkryć złota Hrabiego Strzeleckiego”. W swoich inteligentnych rozważa-
niach Davison starał się marginalizować odkrycie przez Strzeleckiego złota w ska-
łach pod Bathurst, „do którego nawiązuje Pan Macarthur”. Davison zwraca uwagę 
swoich czytelników na złotonośne piryty Doliny Clwydd, które nie zostały w ogóle 
wymienione w liście Strzeleckiego do Macarthura60. 

Robert A. Stafford w swojej biografii Sir Rodericka Murchisona, Scientist of 
Empire, napisał:

Murchison chwalił się do końca życia, że jego „naukowa” prognoza z 1844 roku, spraw-
dzona przez W.T. Smitha w latach 1847-1848, wyprzedziła znalezisko Hargraves’a o sie-
dem lat (...). Murchisonowi udało się jednak zmarginalizować roszczenia Strzeleckie-
go za pomocą dżentelmeńskiej umowy, odciąć się od oferty Clarke’a o pełne uznanie 
w Londynie, ograniczyć oficjalnie nagrodzone roszczenia Hargravesa do szczęścia 
przypadkowego poszukiwacza, a także zarezerwować dla siebie lwią część uznania 
świata nauki dla tego, co w rzeczywistości było fortunną przepowiednią61. 

Davison stwierdził, że „sam Hrabia Strzelecki nie rości sobie praw do odkrycia 
złota w takim sensie, w jakim jest ono zazwyczaj rozumiane”62. Jest w tym stwier-
dzeniu pewna prawda, gdyż jego pierwsza opublikowana wzmianka o odkryciu 
pojawiła się w 1856 roku, pięć lat po roszczeniu Hargravesa, w przedmowie do 
Gold and Silver. Twierdzenie o pierwszeństwie Strzeleckiego jako naukowego od-
krywcy złota w Australii pojawiło się w postaci wydrukowanych listów jego au-
stralijskich przyjaciół z 1839 roku. Thomas Walker, James Macarthur z Camden 
i kapitan Phillip Parker King głośno wspierali jego roszczenie, ale on sam nie brał 
udziału w publicznych dyskusjach, dysputach i polemikach zapoczątkowanych 
przez Clarke’a, Davisona, Hargravesa i Murchisona. 

Istotne może być nietypowe zdarzenie, które Robert Stafford określił jako 
„dżentelmeńską umowę”. W drugim wydaniu swojej słynnej książki Siluria 
z 1859 roku Murchison napisał: 

Okazało się więc, że sam Hrabia Strzelecki odkrył ślady złota w 1839 roku, ale po zre-
lacjonowaniu tego faktu niektórym przyjaciołom i gubernatorowi Nowej Południowej 
Walii, Sir G. Gippsowi, nakazane zostało mu dochowanie tajemnicy i Hrabia już nigdy 
więcej nie powrócił do tematu – nawet w swojej pracy z 1845 roku. Wygląda też na to, 
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że ksiądz Clarke napisał do przyjaciela w kolonii (1841) wspominając, że znalazł rudę 
złota, niemniej ta okoliczność pozostała tak samo nieznana mnie i wszystkim euro-
pejskim naukowcom jak ta poprzednia. Moje poglądy, bez względu na ich wartość, 
ukształtowały się więc niezależnie od takich postępowań, o czym świadczy następujący 
fragment listu mojego przyjaciela hrabiego Strzeleckiego do mnie otrzymany w czasie, 
gdy pierwsze wydanie ukazywało się w prasie, który szczerze wyznaje: „Nic nie może 
dać mi większej przyjemności i pociechy, niż złożenie mojego skromnego świadectwa 
o indukcyjnych mocach, które okazał Pan przy okazji swojej prognozy dotyczącej ist-
nienia złota w Australii; w związku z tym mogę teraz potwierdzić, tak jak to uczyniłem 
i robię, gdy tylko zachodzi taka konieczność, że nigdy nie wspomniałem Panu o moim 
odkryciu lub rzekomym odkryciu australijskiego złota, ani przed Pańskimi publikacja-
mi na ten temat, ani po ich opublikowaniu”63.

Sprytny i czasem nikczemny Davison nie przegapił okazji do zwrócenia uwagi 
na ten akapit: 

Hrabia Strzelecki w opublikowanej korespondencji zaadresowanej do Sir R. Murchi-
sona zaprzecza jakoby poinformował (jak twierdzili niektórzy z wymienionych ano-
nimowych pisarzy), iż Australia wydaje się być krajem bogatym w złoto, a sam Sir 
R. Murchison rzekomo wywnioskował złotonośny charakter australijskich kordylierów 
z okazów skał, które przedstawił mu Hrabia”64. 

Davison zacytował również „The Times” ze stycznia 1858 roku, w którym 
Murchison stwierdził: „Nigdy nie byłem w Australii, nie mógłbym więc postawić 
pierwszej hipotezy, gdybym nie zobaczył licznych formacji skalnych w 1844 roku, 
które przywiózł mi mój wybitny przyjaciel Hrabia Strzelecki”65. 

Jak to się stało, że „oświadczenie” Strzeleckiego pojawiło się w słynnej książ-
ce Siluria? Najwyraźniej Murchison czytał artykuł o odkryciach złota w Australii 
w „The Times” z 16 stycznia 1854 roku na stronie 8, gdzie znalazł, co następuje: 
„W 1844 roku Sir Roderick Murchison doszedł do wniosku na podstawie badań 
naukowych nad budową geologiczną Australii, a także porównania okazów dostar-
czonych mu przez hrabiego Strzeleckiego z innymi pozyskanymi przez niego z Ura-
lu, że w Australii znajdują się rozległe pola złotonośne”. Twierdzenie to „zezłościło” 
Murchisona, który napisał tego samego dnia w liście do Strzeleckiego: „Niemożliwe 
jest, aby ktokolwiek kto czytał „The Times” tego dnia nie mógł (przynajmniej) wy-
wnioskować, że zapożyczyłem ten pomysł od Ciebie (...). W związku z tym satysfak-
cjonujące będzie dla mnie – jako Twojego wieloletniego przyjaciela, jeśli publicznie 
oświadczysz, że nigdy nie mówiłeś mi o złocie i że to, co napisałem było całko-
wicie moim własnym pomysłem”. Murchison pragnął tylko „kilku linijek” napisa-
nych „do redaktora The Times”. Konkludując swoją prośbę, wyraził przekonanie, że 
„Twój otwarty i szczery charakter skłoni Cię do sprostowania tego, co może zostać 
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nałożone na mnie jak piętno przez złych ludzi”66. Następnego dnia Strzelecki odpo-
wiedział, informując już w pierwszej linijce, że nie napisze do prasy: „Nie brałem 
udziału w tej kontrowersji i raczej nie powinienem tego robić”. Mimo to napisał 
„oświadczenie” cytowane w Silurii. Przypomniał Murchisonowi o wszystkich do-
wodach swoich odkryć złota w Australii w 1839 roku i zamknął list komentarzem, 
że „nie wydaje mi się, ani nikomu innemu, jakoby artykuł w „The Times” z wczoraj 
przekazywał lub sugerował wrażenie, jakie Ty mu przypisujesz. Kiedy się spotkamy 
przyznasz, że mam rację, zostawiając sprawę w jej obecnym kształcie. – W mię-
dzyczasie możesz wykorzystać tę notatkę w dowolny sposób”67. Mając wolną rękę, 
Murchison zdecydował się wydrukować fragment tego listu w swojej Silurii. 

Najbardziej intrygujący jest komentarz własny Strzeleckiego na ten temat 
w liście napisanym do Phillipa Parkera Kinga 4  czerwca 1854 roku: „Ukazał 
się artykuł o tym w The Times z dnia 16. tego miesiąca [stycznia]; następnego 
dnia Murchison zwrócił się do mnie o Poświadczenie, że po powrocie do Anglii 
w 1844 roku nie przekazałem mu informacji o moim odkryciu!!”68. Podwójny 
wykrzyknik sugeruje, że takie informacje przekazywał. Byłoby dziwne i dość 
nienaturalne, gdyby obaj geolodzy uniknęli tematu złota w swoich dyskusjach, 
ale być może Strzelecki cenił przyjaźń Murchisona bardziej niż własne osobiste 
ambicje, dlatego spełnił prośbę tego ostatniego i napisał „pokorne oświadczenie”. 

Robert Stafford skomentował później: „Clarke potwierdził dowody Strzelec-
kiego, że system sylurski Murchisona został stworzony w kolonii. (...) Spór z Clar-
ke’iem (...) przedstawia niesamowitą zazdrość twórcy Silurii o uznanie świata 
nauki, jak również jego zwyczaj podejmowania prób zmiany historii w celu glory-
fikacji samego siebie”69. Eric Dunlop wskazał, że w Silurii Murchison, kiedy cyto-
wał swoje własne wystąpienie z 1852 roku, „słowa „jak dotąd” zostały wydrukowa-
ne kursywą”70, co nieco zmieniło znaczenie zdania. 

Thomas Walker opublikował wspomniany wcześniej list Strzeleckiego z 16 paź-
dziernika 1839 roku w „Sydney Morning Herald” z 17 maja 1851 roku. Strzelecki 
odpowiedział mu listem z Klubu Ateneum w Londynie z 25 listopada 1852 roku. 
Treść tego listu została opublikowana przez Walkera w „Sydney Morning Herald” 
14 czerwca 1853 roku:

Drogi Panie Walker,
nie wiem, komu mam dziękować za „Sydney Herald” z maja 1851 roku, który został 
wysłany do mnie do Ateneum, a który otrzymałem po powrocie do Anglii. Ale wiem 
to, że w pełni i szczerze przyznaję się do moich zobowiązań wobec Pana za życzliwy 
sposób, w jaki podjął Pan obronę moich roszczeń do pierwszeństwa odkrycia złota 
w Australii.
To, że zachował Pan jeden z moich listów z 1839 roku, który tak mocno potwierdza 
fakt, który Pan podtrzymuje, jest dla mnie zaskakujące i satysfakcjonujące. Miałem 
wrażenie, aż do chwili, gdy zobaczyłem go w druku, że jedyną osobą, z którą komu-
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nikowałem się na temat złota, był nieżyjący już Sir George Gipps, któremu wręczy-
łem okazy zarówno przedstawiające złoto związane w skale, jak i od niej oddzielone. 
Sir George Gipps uważał odkrycie złota (podobnie do mnie) bardziej za ciekawostkę 
mineralogiczną niż ekonomiczny element wartości i kazał mi nie mówić nic o jego 
istnieniu z obawy przed wywołaniem niepotrzebnych perturbacji w kolonii i utrud-
nianiem utrzymania dyscypliny wśród populacji skazańców. Po moim powrocie do 
Anglii w 1843 roku taka była również opinia władz centralnych, na które naciskałem, 
aby pilnie wysłały wykwalifikowaną osobę do Nowej Południowej Walii i innych kolo-
nii, takich jak Kanada, w celu zbadania i złożenia sprawozdania na temat jej zasobów 
mineralnych, tak aby wcześniej przygotować działania, które zmieniłyby lub mogłyby 
zmienić konsekwencje perturbacji, których tak bardzo się obawiano.
Ale zostałem uciszony przez powody i argumenty, które uznałem za ważne na tyle, że 
skłoniły mnie do pokłonienia się interesom społeczności i trzymania języka za zębami, 
a także do ograniczenia się do wspomnienia o tych zdarzeniach kapitanowi Kingowi 
i niektórym przyjaciołom tutaj w Anglii. Nie byłem więc zaskoczony, gdy kolejne bada-
nia innych osób upubliczniły odkrycie złota: byłem jednak zdumiony i zaskoczony bo-
gatymi złożami, które znaleźli i które, choć przekraczały wszelkie oczekiwania, nie wy-
woływały w rzeczywistości takich perturbacji, jakich się wtedy obawiano. Prawdą jest, 
że wydarzenie to miało miejsce jedenaście lat później i okazało się, że kolonia dorosła 
jako samorząd i jest wystarczająco silna, aby kontrolować sama siebie nawet wtedy, gdy 
jest odurzona sukcesem. Ze wszystkich stron otrzymuję bardzo satysfakcjonujące in-
formacje na temat rozwoju australijskich kolonii i nie mam najmniejszych wątpliwości, 
że ta część świata, jedna z ostatnich, która została zasiedlona przez rasę anglosaską, 
będzie stanowić jeden z najbardziej dumnych pomników kolonizacji Wielkiej Brytanii.
Nic nie sprawiłoby mi teraz większej przyjemności niż wizyta w Nowej Południowej 
Walii i kontemplacja zmian, które zaszły; ale moim zdrowiem, które niegdyś było solid-
ne i odporne na klimat, zmęczenie i niedostatki, wstrząsnęła tyfusowa gorączka, którą 
złapałem podczas wykonywania obowiązków publicznych w Irlandii. Byłem tam od 
1846 aż do 1850 roku, a przez ostatnie dwa lata byłem na liście chorych, przebywając 
w bardziej łagodnych klimatach, pozbawiony sił, aby ubiegać się o wykonywanie no-
wych obowiązków.

Szczerze oddany,
P.E. Strzelecki

James Fenton włączył fragment tego listu do swojej History of Tasmania71. List 
ten ma kilka bardzo ciekawszych punktów. Po pierwsze, Strzelecki potrzebował 
półtora roku, aby zareagować na tak ważny list. Czyżby był niechętny do udziału 
w publicznej dyskusji na temat pierwszeństwa odkrycia złota w Australii? Czy jego 
pamięć o tych wydarzeniach – po trzynastu latach – była niezbyt dobra? Po drugie, 
ten list w rzeczywistości przeczy entuzjastycznym opiniom z roku 1839, kiedy pra-
gnął „otworzyć te źródła bogactwa, które nadal są ukryte przed nami, a które mogą 
okazać się równie korzystne dla państwa i obywateli, jak reszta gałęzi przemysłu 
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kolonialnego”. W liście pada stwierdzenie, że po powrocie do Anglii Strzelecki po-
informował władze brytyjskie o swoim odkryciu. Po trzecie, Strzelecki twierdzi, 
że roszczenie co do jego pierwszeństwa odkrycia złota zostało zainicjowane przez 
jego przyjaciół w Australii i nie zostało w żaden sposób zapoczątkowane przez 
niego samego. 

Wracając do listu z 4 czerwca 1854 roku, napisanego do Phillipa Parkera Kin-
ga, Strzelecki po słowach „nie poinformowałem go o moim odkryciu!!” (w odnie-
sieniu do prośby Murchisona) kontynuuje: 

Mój gniew skierowany jest przeciw rządowi kolonialnemu zarówno w Sydney, jak 
i tutaj, że nie podjęli działań i nie oczyścili mnie z zarzutów moich przyjaciół, jako-
by w czasie eksploracji mineralogicznej kraju nie odkryłem złota, które jest teraz tak 
ważnym elementem dobrobytu kolonii. Dlaczego? – Co bym wtedy zrobił! Zostałem 
zastraszony przez Sir George’a Gippsa i zamknięto mi usta, nie dając nic w zamian. Ale 
moje dokumenty i memorandum Sir George’a Gippsa muszą być w aktach Departa-
mentu Kolonii – oni wiedzieli o wszystkim, ale milczeli. Zostałem podstępem pozba-
wiony nagrody za moje odkrycie72. 

Nie ma wątpliwości, że Strzelecki był zły, gdy Hargraves został nazwany 
„pierwszym odkrywcą złota w Australii”, co nie było prawdą. Jeszcze bardziej roz-
gniewał się, gdy w styczniu 1854 roku dotarła do Londynu wiadomość, że Har-
graves otrzymał oficjalne uznanie, w postaci pokaźnej nagrody przegłosowanej 
przez Radę Ustawodawczą Nowej Południowej Walii. Duma Strzeleckiego została 
głęboko zraniona. Heney zasugerowała, że szukał pieniędzy i powiedziała: „Bra-
kowało mu pieniędzy, a nagroda zaoferowana młodszemu człowiekowi bardzo by 
mu się przydała”73. 

Pieniądze są zawsze użyteczne, ale Heney we wszystkich swoich pracach wyka-
zywała się niewielką wiedzą na temat finansów Strzeleckiego. Od czasu opuszcze-
nia Polski w 1829 lub 1830 roku nigdy nie brakowało mu pieniędzy. Uszło uwadze 
Heney, że po dziesięciu latach podróżowania po świecie nadal był w stanie zain-
westować w British National Debt Office pokaźną sumę, którą zapłacił w dwóch 
ratach, odpowiednio 1 grudnia 1843 roku i 2 lipca 1844 roku74. Inwestycja ta dała 
mu dożywotnią rentę w wysokości 400 funtów; była to bardzo przyzwoita kwota 
dla jednej osoby. Oprócz dożywotniej renty pełnił funkcję prezesa i dyrektora zarzą-
dzającego spółki Peel River Land and Mineral Company w latach 1853-1857, otrzy-
mując pensję w wysokości 600 funtów. Do tego Strzelecki miał 25 akcji tej spółki. 
Te szczegółowe dane zostały zebrane w trakcie badań Słabczyńskiego w 1957 roku 
i opublikowane w roku 196075. W okresie, kiedy Strzelecki zarządzał spółką, jej 
akcje o wartości nominalnej po 5 funtów każda, odnotowały w 1854 roku fanta-
styczny sukces na londyńskiej giełdzie papierów wartościowych osiągając wartość 
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16 funtów każda. Strzelecki miał również duży pakiet akcji Australian Agricultural 
Company, której spółką zależną była spółka Peel River Company. Pomimo tych 
faktów, Heney we wszystkich swoich dziełach przedstawiała Strzeleckiego jako 
biedaka. Podczas gdy w rzeczywistości był on człowiekiem bogatym, z dochodami 
przekraczającymi wówczas 1000 funtów rocznie. Miał więcej pieniędzy, niż po-
trzebował, aby żyć komfortowo. Był dobrze sytuowany finansowo, mimo że nie 
otrzymał żadnych nagród za odkrycie złota. 

Jak już wcześniej wspomniano, Strzelecki nie brał osobiście udziału w publicz-
nej dyskusji na temat pierwszeństwa odkrycia złota w Australii, dopóki w kwiet-
niu 1856 roku nie wydał niewielkiej książeczki pod tytułem Gold and Silver: Sup-
plement to Strzelecki’s Physical Description of New South Wales and Van Diemen’s 
Land. Tytuł ten jest wymieniony w Bibliography of Australia Johna Fergusona76, ale 
niektóre katalogi odnoszą się do innego tytułu na okładce tej samej publikacji – 
Discovery of Gold and Silver in Australia. W tym miejscu znajduje się przedmowa 
do tejże publikacji:

Celem publikacji tego Suplementu jest w mniejszym stopniu roszczenie sobie prawa do 
honoru lub uznania jako odkrywcy złota w Australii, a bardziej ochrona przed przy-
pisywaniem mi zaniedbania lub braku umiejętności jako geologowi i mineralogowi.
Jeśli mapy, odcinki i okazy skał, które przedstawiały moje badania Nowej Południowej 
Walii i Ziemi Van Diemena były takiej jakości, że ich badanie w Londynie, a następnie 
porównanie z analogicznymi dowodami z Uralu doprowadziło do naukowego wnio-
sku, że w niektórych regionach Australii złoto istniało i to prawdopodobnie w dużych 
ilościach, to musiałem całkowicie nie nadawać się do tegoż przedsięwzięcia, na któ-
re zdecydowałem się sam, jeśli po przeprowadzeniu badań, które kosztowały mnie  
5000 funtów i pięć lat pracy, żadne słowo uznania za tak ważne odkrycia nie trafiło do 
mnie. Kolejne strony pokażą jednak, że w 1839 roku, będąc na miejscu, doszedłem do 
tych samych wniosków, do których pięć lat później doszedł wybitny autor Silurii, który 
nie zbadał ziemi osobiście.
Długo odkładałem tę publikację w nadziei, że uda mi się ją uzupełnić o oficjalne źródła, 
ale ponieważ pozostały one dla mnie zamknięte, jestem zobowiązany polegać przede 
wszystkim na opisywanych debatach w kolonialnej władzy ustawodawczej. – Można 
z nich wnioskować, że w 1839 roku wspomniałem o istnieniu pola złotonośnego w dys-
trykcie Bathurst Sir George’owi Gippsowi, ówczesnemu gubernatorowi Generalnemu 
Nowej Południowej Walii, który poprosił mnie o utrzymanie tej sprawy w tajemnicy 
z obawy przed poważnymi konsekwencjami, których, biorąc pod uwagę stan i popu-
lację kolonii, można było się spodziewać. Oczywiście przychyliłem się do tej prośby 
i uznałem za swój obowiązek, niezależnie od motywów, milczenie na ten temat w mojej 
książce i w mojej formalnej komunikacji ze stowarzyszeniami naukowymi w Europie; 
chociaż nie wyobrażałem sobie, że mógłbym nie wspomnieć tego, co się wydarzyło 
prywatnym przyjaciołom Sir George’a Gippsa oraz moim własnym w Sydney.
Nie jest to miejsce, aby spekulować na temat słuszności podejścia przyjętego przez 
gubernatora, ale trzeba przyznać, że gdyby zarządził on lub zezwolił na natychmia-
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stowe przeprowadzenie wymaganych badań w kierunku wskazanym przeze mnie, to 
dobrobyt, w którym kolonia się teraz odradza wraz z odzwierciedlonymi korzyściami, 
z których korzysta ojczyzna, zostałby przyspieszony o kilka lat i (co mnie szczególnie 
dotyczy) nigdy nie pojawiłyby się żadne wątpliwości co do pierwszeństwa lub prece-
densu odkrywców.
Niewielki zapał, jaki okazywałem do wysuwania swoich roszczeń (jakiekolwiek by one 
nie były) sprawia, iż zbędne jest stwierdzenie, że nie kieruje mną chęć kwestionowania 
lub deprecjonowania wartości czy oryginalności naukowej dedukcji, która poprzedziła 
i umożliwiła stworzenie i dowiedzenie moich poglądów. Energia, biegłość i wybitne 
osiągnięcia Sir Rodericka Murchisona nigdy nie były bardziej widoczne ani użyteczne 
w przykuwaniu uwagi do ukrytych bogactw Australii; a historia nauki obfituje w przy-
padki konkurujących ze sobą roszczeń do honoru odkrycia, z których każde może być 
do pewnego stopnia uznane bez naruszania zasadności lub oryginalności pozostałych 
odkrywców.

P.E. Strzelecki
Londyn, kwiecień 1856 r. 

Przedmowa była wystarczająco rozsądna i została zakończona zdaniem peł-
nym godności. Widać też lekką podpowiedź, że Murchison badał próbki skal-
ne Strzeleckiego przed uformowaniem swojej teorii o złotonośnej Australii, ale 
z drugiej strony fragment ten można odczytać jako komplement dla „wybitnych 
osiągnięć” Murchisona. Pozostała część tej trzydziestoczterostronicowej broszury 
zawierała trzy przedruki: Proceedings Rady Ustawodawczej Nowej Południowej 
Walii z 5 października 1853 roku; artykuł z londyńskiego „The Times” z 16 stycz-
nia 1854 roku oraz recenzję książki Murchisona – Siluria, pióra sir Davida Brew-
stera opublikowaną w North British Review z sierpnia 1854 roku. 

Warto zacytować przynajmniej ostatni akapit wyżej wymienionego artykułu 
z „The Times”: 

Jak już opisaliśmy tę sprawę, nie ma nic sprzecznego w roszczeniach różnych odkryw-
ców. Skazaniec to sobie wyobraził; Hrabia STRZELECKI i Pan CLARKE ustalili to po-
przez badania; Sir R. MURCHISON wywnioskował to z teorii, a Pan HARGRAVES 
odkrył to na nowo i nadał temu rozgłos oraz praktyczną formę. Jeśli chodzi o współza-
wodnictwo między tymi osobami, to nie ma tu nic więcej do powiedzenia, ale pojawia 
się kilka refleksji dotyczących innego aktora tego niezwykłego dramatu. Jak potoczyła-
by się historia i jaki byłby stan świata w tej chwili, gdyby Sir George Gipps z uwagi na 
najbardziej ograniczone, tymczasowe i nietrwałe względy nie zataił wielkiego odkrycia, 
które przekazał mu Hrabia STRZELECKI? Jaki postęp w handlu, jaki wzrost gospodar-
czy, jaki bodziec dla światowego pokoju, jaki wzrost ogólnego szczęścia rodzaju ludz-
kiego! Populacja Australii prawdopodobnie byłaby dziesięć razy większa niż obecnie, 
a handel z tak dużą liczbą ludności skierowałby strumień prawie bezgranicznego bo-
gactwa na nasze brzegi. Kto może powiedzieć jaki mógł być efekt tego odkrycia w cza-
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sie klęski głodu w Irlandii lub jak wielu robotników, którzy zmarli w obozach pracy na 
zachodzie, mogłoby teraz wytwarzać w dobrym zdrowiu i dostatku wszystkie elementy 
dobrobytu? To melancholijna refleksja, że wszystkie te korzyści i tysiąc innych, które by 
z nich wypłynęły, były ukryte dla świata przez tak długi czas, a wszystko ze strachu, że 
kilku złodziei skorzystałoby z tego odkrycia!

Dla Heney był to „bardzo nierzetelny artykuł”77, choć ostatni akapit mówił 
prawdę, że odkrycie złota przez Strzeleckiego mogło zmienić historię Australii, 
gdyby tylko sir George Gipps i rząd kolonialny zaakceptowali sugestie odkrywcy 
wskazane w listach z października 1839 roku. Wielka fala poszukiwaczy złota, któ-
ra wypełniła pustą ziemię Kalifornii i stworzyła wspaniałą metropolię San Franci-
sco, udałaby się do Nowej Południowej Walii i Wiktorii. W takim przypadku hi-
storia rozwoju Australii jako narodu byłaby z pewnością inna, ale przeznaczeniem 
odkryć Strzeleckiego było pozostanie jednowierszowym zapisem w zakurzonych 
księgach. 

Treść Raportu Komisarzy Międzynarodowego Kongresu Statystyk Australij-
skich z 1860 roku w akapicie 95 (zatytułowanym History of the Discovery of Gold 
in Australia), wskazuje, że Strzelecki był „pierwszym znanym odkrywcą metalu 
szlachetnego (...) w 1839 roku”. Raport ten skłonił Strzeleckiego po raz drugi do 
napisania o odkryciu. Zrobił to w prywatnym „Memorandum” wydrukowanym 
na trzech stronach78 i rozprowadzonym wśród kilku członków rządu brytyjskiego. 

Żaden z biografów Strzeleckiego nie odniósł się do „Memorandum”, w którym 
Strzelecki stwierdził, że dokonał „odkrycia Złotych Pól w hrabstwach Bathurst 
i Wellington w 1839 roku”. Nie wspominano o Dolinie Clwydd i Asbestos Ranges 
w Tasmanii. Następnie powtórzył to, co sędzia Therry zacytował w swoich Remini-
scences dotyczących ostrzeżenia sir George’a Gippsa, aby tę sprawę utrzymać w ta-
jemnicy. „Memorandum” kończy się trzema następującymi akapitami: 

Sir George Gipps zmarł kilka dni po przybyciu do Southampton. Jego śmierć w połą-
czeniu z trudnościami jakich doświadczyłem w dostatecznym zwróceniu uwagi rządu 
Jej Królewskiej Mości na moje roszczenia, skłoniły mnie do poważnego zastanowienia 
się nad powrotem do Australii w celu praktycznego wykorzystania posiadanej przeze 
mnie wiedzy o australijskich polach złotonośnych. Ale głód w Irlandii, który wybuchł 
w 1846 roku, spowodował, iż bez wahania podjąłem decyzję o udzielaniu pomocy pu-
blicznej w tym kraju w miejsce realizowania moich prywatnych interesów w Australii. 
Misja, którą podjąłem na własny koszt i dla zaspokojenia własnego poczucia obowiąz-
ku nigdy nie zostałaby tutaj wspomniana gdyby nie fakt, że w ciągu czterech lat, gdy Ir-
landia była najważniejszym tematem moich przemyśleń, tajemnica jaką było odkrycie 
złota wydostała się na zewnątrz, a ci, którzy otworzyli pola złotonośne dla prywatnych 
przedsiębiorstw, czerpali z nich nagrody i korzyści.
Jakkolwiek przygnębiające mogło być pojawienie się niekorzystnych okoliczności, po-
cieszające było dla mnie to, że w debacie, która odbyła się w 1853 roku podczas Zgro-
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madzenia Ustawodawczego Nowej Południowej Walii w sprawie przyznania nagrody 
publicznej za odkrycie terenów złotonośnych, różne osoby zabierające głos i członko-
wie Rady, a także dokumenty, które opracowali, wyraźnie wskazały na moje pierwszeń-
stwo odkrycia. Chociaż nagroda w wysokości 10 000 funtów trafiła do tego, który na-
uczył górników jak kopać i płukać złoto, a nie do mnie, który odkrył obecność metalu 
szlachetnego, to jednak moja zasługa jako topografa i geologa była nieoceniona.
Ponadto uznanie moich roszczeń co do odkrycia australijskich pól złotonośnych przez 
Kongres Statystyczny Europy, który w ubiegłym roku obradował pod przewodnictwem 
Jego Królewskiej Wysokości Księcia Małżonka w Londynie, a także wyrażone współczu-
cie w listach i artykułach, które otrzymałem na ten temat od mężów stanu i ludzi nauki 
w tym kraju, dają mi poczucie większej świadomości, iż nie oddano należytej sprawie-
dliwości mojej pięcioletniej pracy i mojemu poświęceniu czasu i pieniędzy, które zaowo-
cowały tak ogromnymi korzyściami materialnymi dla populacji Australii i dla ojczyzny.

P.E. Strzelecki
Londyn, 1861 r.79 

Najciekawsze punkty tego „Memorandum” to fakt, że chciał on wrócić do Au-
stralii w 1846 roku i że w 1861 roku nadal domagał się „sprawiedliwości”, oczy-
wiście na własnych warunkach i według własnego uznania. Autorowi niniejszej 
biografii wydaje się, że byłoby lepiej, gdyby Strzelecki nie wdawał się w spór. 

Prawdopodobnie ostatnie słowo w sporze z poszukiwaczami złota padło 
w przemówieniu wygłoszonym przez Murchisona 22 maja 1865 roku na posiedze-
niu Królewskiego Towarzystwa Geograficznego w Berlington House. Murchison 
mówił między innymi na temat wschodniej Australii: 

W orędziu Prezesa z 1844 roku po raz pierwszy zastosowałem w tym zakresie termin 
„kordyliera wschodnia”, tak dobrze opisany przez Strzeleckiego. (...) Wkrótce po zało-
żeniu nowej kolonii, obecnie zwanej Wiktorią, mój wybitny przyjaciel Hrabia Strze-
lecki był przez pięć lat, i to całkowicie na własny koszt, zajęty eksploracją niemal całe-
go górzystego regionu wschodniej Australii, od góry na południu, której nadał nazwę 
Góry Kościuszki (...) do traktów północnych stanowiących obecnie część nowej kolonii 
Queensland. W swojej doskonałej pracy opisującej budowę geologiczną Nowej Połu-
dniowej Walii, a także Tasmanii, nie wspomniał o istnieniu złota i teraz wiemy dlacze-
go. Odkrył złoto, ale został związany tajemnicą przez gubernatora Sir G. Gippsa, który 
obawiał się skutków ogłoszenia takiego odkrycia wśród ludności wiejskiej i pasterskiej, 
wśród której było wielu skazańców.
W tym czasie podróżowałem przez Rosję i Ural. Na Uralu miałem pełną możliwość 
przebadania charakteru skał złotonośnych. Poznając po powrocie Hrabiego Strzelec-
kiego, ku mojemu zadowoleniu zaprezentował mi wszystkie charakterystyczne okazy 
skał Australii wschodniej opisane w jego pracy, która miała zostać wkrótce opubliko-
wana (1844); od razu wyraziłem mu swoje przekonanie, że poprzez podobieństwo do 
Uralu Australia wschodnia okaże się regionem złotonośnym (...).
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Dowodem mojej niewiedzy z 1844 roku o odkryciu złota w Australii są moje słowa, 
które wypowiedziałem tamtego roku będąc wtedy Waszym Prezesem, wyrażające zdzi-
wienie, że nie odkryto jeszcze złota w skałach, a co per analogiam winno było nastąpić. 
Słuszne jest również, aby wypowiedź ta była dość jasna, by oddać sprawiedliwość za-
równo dla mojego cenionego przyjaciela Hrabiego Strzeleckiego, jak i dla ks. W.B. Clar-
ke’a, bo obaj – jak się później okazało – naprawdę odkryli złoto, choć żaden z nich nie 
opublikował tego faktu, a oni z pewnością nie dali mi żadnej wskazówki na ten temat. 
Obowiązek utrzymania tajemnicy narzucony przez gubernatora Nowej Południowej 
Walii był przestrzegany i była to sprawą honoru dla Hrabiego Strzeleckiego80. 

Ze stwierdzenia Murchisona można wywnioskować, że po „obejrzeniu wszyst-
kich charakterystycznych okazów skał Australii Wschodniej” powiedział on: „Ja 
od razu wyraziłem jemu [Strzeleckiemu] swoje przekonanie, że (...) Australia 
wschodnia okaże się regionem złotonośnym”. Ale na koniec Murchison utrzymy-
wał, że „oni [Strzelecki i Clarke] z pewnością nie dali mu żadnej wskazówki na 
ten temat”. Trudno uwierzyć, że Strzelecki nigdy nic nie powiedział, podczas gdy 
Murchison „od razu przedstawił mu swoją teorię”. 

Autor tej biografii omówił ten temat ze zmarłym profesorem Thomasem 
G. Vallancem i otrzymał taki komentarz: 

Nie widzę powodu by wątpić, że Strzelecki był szczery w rozmowach z Murchisonem 
od czasu ich pierwszego spotkania. Późniejsza niechęć Murchisona do uznania zasług 
Strzeleckiego stanowi przejaw próżności; publicznie i w świecie nauki Murchison za-
wsze kreował się jako autorytet. Wspierał interesy tych, którzy łechtali jego próżność. 
Jego biograf Archibald Geikie (Life of Sir Roderick I. Murchison), u którego notabene 
czytamy: „Hrabia Strzelecki wydaje się być pierwszym, który ustalił faktyczne istnienie 
złota w Australii”81, jest tego godnym uwagi przykładem; został on ostatecznym na-
stępcą Murchisona. Ale co Murchison dostał od Strzeleckiego w latach czterdziestych 
XIX wieku? Wystarczy, że ośmielę się wspomnieć o Rosji. Murchison był tam, widział 
niektóre złoża mineralne i wiedział o poglądach Francuza Elie de Beaumonta, że łańcu-
chy górskie o podobnym układzie mają podobny układ geologiczny. Jednak ani Strze-
lecki, ani Murchison nie potrafili szczegółowo dowieść rzekomej australijskiej analogii; 
góry wschodniej Australii i Uralu mają niewiele wspólnego poza kierunkami. Ale Ural 
był źródłem cennych minerałów i z pewnością myśli o analogii wywołałyby pytania 
o podobne zasoby w Australii. Jeśli Murchison nie zadawał takich pytań, tym bardziej 
zaskakują jego komentarze wydrukowane w Transactions of the Royal Geological Society 
of Cornwall (1846)86 wzywające bezrobotnych kornwalijskich górników do poszukiwa-
nia nowych rejonów do pracy w Australii. Murchison potrzebował Strzeleckiego, ale 
i Strzelecki potrzebował Murchisona, do patronatu. Strzelecki nie mógł sobie pozwolić 
na obrażanie Murchisona, jeśli chciał pozostać w dobrych stosunkach z londyńskim 
społeczeństwem. (...) A czyż Gold and Silver Strzeleckiego (1856) nie jest tak naprawdę 
pieczołowicie wyrażonym roszczeniem do części zasług, które pomógł Murchisonowi 
wziąć na siebie? (...) Być może Strzelecki w latach pięćdziesiątych XIX wieku chętnie 
powalczyłby o swoje roszczenia, ale jego wysiłki okazały się ostatecznie nieskuteczne. 
Odciągają one uwagę od bardziej znaczących osiągnięć Strzeleckiego83. 
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PRZEZ GÓRY ŚNIEŻNE 

Opierając się o fontannę na rogu ulic Bent i O’Connell, reporter Australasian 
Chronicle obserwował wczesnym rankiem wysoki budynek Australian Club 

w Sydney. Była niedziela, 22 grudnia 1839 roku. Kiedy zobaczył ruch przy bramie, 
wyciągnął notes i napisał: 

Przyrodnik Hrabia Strzelecki wyruszył w niedzielę rano z Australian Club do Golbo-
urn [sic], zabierając ze sobą kryty wóz, dwa konie i służącego. Ma zamiar przeprowa-
dzić badania kraju na południe od Yass aż do Port Phillip. Następnie uda się do Launce-
ston badając po drodze centralny obszar Ziemi Van Diemena. Planuje powrót z Hobart 
Town do Sydney za około cztery miesiące, kiedy to – mamy nadzieję – będziemy mogli 
przedstawić naszym czytelnikom kilka cennych informacji dotyczących południowej 
części kolonii. Hrabiemu w części wyprawy będzie towarzyszył Pan James Macarthur. 

Notatka ta została przedrukowana przez „Port Phillip Gazette” w Melbourne 
w środę 8 stycznia 1840 roku w kolumnie Sydney News. Ma ona duże znacze-
nie, ponieważ podaje dokładną godzinę i dzień wyjazdu Strzeleckiego z Sydney. 
Każdy z jego biografów podał błędną datę, od 21  grudnia do Wigilii Bożego 
Narodzenia. Ciekawe jest to, że Strzelecki zabrał ze sobą dwa konie. Cytowany 
wcześniej w rozdziale ósmym list do Donaldsona, wspominający o „jednej stopie 
w strzemieniu” sugeruje, że jeden z nich był koniem wierzchowym. James Mac 
Arthur w liście do „The Argus” z 14 marca 1856 roku stwierdził, że Strzelecki 
przybył do Ellerslie „z jednym koniem jucznym”. Jeśli to prawda, to Strzelecki 
stracił lub pozostawił drugiego konia oraz wóz gdzieś pomiędzy Sydney i Yass. 
Dlaczego tak się stało? Nikt chyba nie będzie w stanie odpowiedzieć na to py-
tanie. W każdym razie zabieranie wozu na wyprawę w góry na pewno nie było 
zbyt praktyczne. 

W związku z tym, że konie były wówczas bardzo drogie, a ich wartość wynosi-
ła od 55 do 75 funtów za sztukę, można obliczyć, że początkowe wydatki Strzelec-
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kiego obejmujące instrumenty naukowe, kryty wóz i zapasy prowiantu dla dwóch 
mężczyzn i dwóch koni na co najmniej dwa miesiące musiały mieścić się w prze-
dziale 250-300 funtów. Całkowicie błędne jest stwierdzenie Heney, że Macarthur 
„zorganizował i pokrył koszty wyprawy, do której Strzelecki dołączył nieodpo-
wiednio wyposażony”1. W zakończeniu Physical Description na stronie 460 Strze-
lecki napisał, że „konie juczne oraz ładunek o wartości blisko 700 funtów” musiały 
pozostać w Gippsland. Nikt nie zanegował tego stwierdzenia, nawet James Macar-
thur i James Riley, którzy z pewnością czytali tę książkę. Strzelecki zdecydowanie 
nie podróżował za pieniądze Macarthura. 

Ciekawe jest też to, że Strzelecki spodziewał się wrócić do Sydney „za około 
cztery miesiące”, podczas gdy w rzeczywistości powrócił po trzydziestu czterech 
miesiącach. Niektórzy autorzy nazywali Strzeleckiego ironicznie „pieszym hrabią”, 
ale podróżowanie konno byłoby praktyczne chyba tylko na wyprawie czysto geo-
graficznej. Dla geologa lub botanika zsiadanie i wsiadanie na konia za każdym 
razem, gdy chciał zbadać kamień lub roślinę, byłoby kłopotliwe i niepraktyczne. 
Dlatego też Strzelecki jako geolog wolał podróżować pieszo z lupą w jednej ręce, 
w której nie musiał trzymać wodzy. Geoffrey Blainey słusznie zauważył, że „po-
dróżując na piechotę, ma się większe szanse na odkrycia minerałów”2. 

Po opuszczeniu Bent Street Strzelecki udał się w kierunku zachodnim i po-
dążył starą drogą w kierunku Liverpoolu. Prawdopodobnie dotarł do tego mia-
steczka wieczorem i zatrzymał się w gospodzie na noc. Do dziś krąży legenda, 
że „polski odkrywca mieszkał w Liverpoolu”3, ale nie ma dowodów na to, że kie-
dyś powrócił w to miejsce. Wznowił podróż następnego dnia i po południu lub 
wieczorem 23 grudnia dotarł do Camden Park, majątku Jamesa Macarthura, syna 
Johna. Był on kuzynem wspomnianego wcześniej Jamesa Macarthura z Parra-
matty, syna Hannibala. W drodze do Camden Strzelecki zapisał swoje obserwacje 
i przemyślenia, które później zawarł w książce Physical Description: 

Po przeprawie przez rzekę Nepean w drodze do Camden i Argyleshire, rolnictwo – 
z pewnymi wyjątkami – nie wygląda najlepiej. Głównym zajęciem jest hodowla owiec. 
Na liście wspomnianych wyjątków wyróżnia się posiadłość Camden, która ustępuje 
jedynie farmom Australian Agricultural Company. Posiadłość jest własnością Panów 
Jamesa i Williama Macarthura, których nazwisko i rodzina są na stałe kojarzone z roz-
wojem przemysłu kolonialnego. Okolice posiadłości są malownicze, jej geologiczny 
charakter, położenie nad rzeką Nepean i bliskość rynku zbytu w Sydney są niezwy-
kle korzystne dla działalności rolniczej. Poczyniono tam już ogromne postępy, o czym 
świadczą gospodarstwa i pola, sady i winnice, które otaczają schludną rezydencję. Ale 
wciąż pozostaje do wykonania dzieło najważniejsze. Mam na myśli w szczególności iry-
gację, do czego potrzebny jest czas i tania siła robocza. Cała kolonia ma dług wdzięcz-
ności wobec Pana Macarthura za sprowadzenie na własny koszt kilku niemieckich 
rodzin z regionów winiarskich wyłącznie w celu wprowadzenia najlepszego sposobu 



Paweł Edmund Strzelecki. Podróżnik – odkrywca – filantrop130

upraw winorośli na rodzynki i na wino. Obydwa produkty odniosły niezwykły sukces 
i czy to fermentowane, czy destylowane, winogrona te dają wino i brandy najwyższej 
jakości4.

Lśniąco biała, dwupiętrowa rezydencja, z gankiem od frontu pokrytym zie-
lonymi pnączami, przypominała Strzeleckiemu młodość spędzoną we dworach 
wiejskiej szlachty. Dobrze wpasował się w rodzinę Macarthurów, której głową była 
starsza i szanowana lady Elizabeth, wdowa po Johnie. James Macarthur senior był 
tylko o rok młodszy od Strzeleckiego; nawiązali przyjaźń na całe życie. Kilku au-
stralijskich autorów pomyliło dużo młodszego Jamesa Macarthura z Parramatty, 
syna Hannibala i przypisało uczestnictwo w eksploracji Gór Śnieżnych Jamesowi 
Macarthurowi z Camden. 

Zachował się na szczęście fragment z dziennika Strzeleckiego w formie przypi-
su do cytowanego wcześniej fragmentu Physical Description: 

Camden (Nowa Południowa Walia), 26 grudnia 1839  r. – Camden, ogromna posia-
dłość Pana Jamesa Macarthura leżała po drodze z Sydney i oferowała wytchnienie od 
nużącej monotonii tej ziemi. Znalazłem tam wszystko to, co lubi się miastach. Towa-
rzystwo, książki, ładny dom, ogród, mnóstwo owoców oraz życzliwych, sympatycznych 
i mądrych gospodarzy. Ale mimo tych wygód, tak rzadko spotykanych w nowym kraju, 
zobaczyłem rzeczy, które zakłócały moją radość i wywoływały we mnie uczucie melan-
cholii.
Poszedłem razem z moim gospodarzem, aby przyjrzeć się gospodarstwu, polom i win-
nicy, w sąsiedztwie których stało w rzędzie sześć schludnych domów, otoczonych 
ogródkami warzywnymi i zamieszkałych przez sześć rodzin niemieckich winiarzy, 
którzy dwa lata temu wyemigrowali do Nowej Południowej Walii czy to z konieczno-
ści, czy to w nadziei zdobycia fortuny, pokoju i szczęścia, być może też sprawiedliwo-
ści i wolności. Powitanie w języku niemieckim, którym obdarzyłem najbliżej stojącą 
grupę, stało się niczym sygnał, który natychmiast ożywił całą kolonię. Ojcowie, matki 
i dzieci przybiegli ze wszystkich stron, aby zobaczyć, pozdrowić i porozmawiać z kimś, 
kto przyjechał z Niemiec. Wzięli mnie za swojego rodaka i byli szczęśliwi, mogąc zapy-
tać mnie o Niemcy, Ren i ich rodzinne miasto. Nie miałem zamiaru ich rozczarować. 
Szczere, serdeczne uciski dłoni, ponieważ myśleli, że jestem Niemcem, były zbyt za-
chwycające, aby pozwolić zniszczyć im tę iluzję. Czułem się jak ich prawdziwy przy-
jaciel i chciałem, aby nazywali mnie swoim rodakiem, aby tak mnie traktowali, aby 
poczęstowali mnie świątecznym ciastem, przedstawili swoje dzieci i powiedzieli: „Ten 
Pan pochodzi z Niemiec. Jest Niemcem, tak jak my”, po czym nastąpiłaby niezliczona 
ilość ukłonów i całowania rąk! Wszyscy się uśmiechali. Mimo to, w ich zadowolonych 
obliczach zauważyłem coś nieokreślonego, co miało więcej wspólnego ze smutkiem niż 
z radością. Oparłem się o werandę otoczony przez nich, a oni słuchali z wielkim zain-
teresowaniem odpowiedzi na zadawane przez nich pytania. Wydawało się, że kobiety 
zapomniały o karmieniu swoich dzieci, mężczyźni przestali palić. Oczy wszystkich były 
zwrócone na mnie, jakby obawiali się, że zniknę im z oczu, albo jakby w moich oczach 
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mogli odczytać swoje przeznaczenie. Po zakończonej rozmowie na różne tematy, wszy-
scy jednocześnie krzyknęli: „Czy nie przyjechałeś tu, żeby z nami zostać? Zostań! Nie 
będziemy już tacy samotni!”.
Nigdy nie zapomnę wyrazu ich twarzy po tym, jak usłyszeli moją przeczącą odpowiedź. 
Patrzyli po sobie jakby chcieli powiedzieć: „Trzeba to zrozumieć, ma swoje powody by 
wracać do Niemiec. My niestety nie mamy żadnych poza tymi, które zmusiły nas do 
opuszczenia kraju!”.
A jednak z materialnego punktu widzenia  ich obecne położenie jest szczęśliwsze. 
Obfitość, zdrowie, bezpieczeństwo, wolność i sprawiedliwość są tym, czego nie za-
znali w swojej ojczyźnie.
To właśnie żal, z jakim każdy emigrant spogląda na ojczyznę, którą opuszcza, w połą-
czeniu z samotnością ciąży mocno na sercach tych biednych winiarzy. Przeniesienie się 
do nowego kraju w liczbie wystarczająco dużej, aby stworzyć tam naród lub wspólnotę, 
znacznie łagodzi problemy emigracji. Ale opuszczenie swojego kraju dla innego, gdzie 
ludzie nie mają nic wspólnego z nami poza tym, że też są ludźmi, oznacza wyrzeczenie 
się naszej narodowości i naszej rasy – dwóch rzeczy, których człowiek nie może po-
rzucić, kiedy tylko będzie miał na to ochotę. Język, który jest zdeterminowany przez to 
pierwsze i charakter, który rodzi się z tego drugiego, są barierami nie do pokonania dla 
asymilacji oraz powodem ciągłej izolacji. Możemy starać się zmienić nasz charakter, 
dostosować się do kraju, w którym żyjemy, a który nie jest nasz. Możemy starać się 
osiągnąć pewną doskonałość w języku, którym umiemy mówić, ale który nie jest na-
szym językiem ojczystym. Ale mimo tego, przy najmniejszej okazji poczujemy się obco, 
z dala od naszej własnej ojczyzny.
Mówimy już znośnym angielskim, mówili Niemcy, ale mimo to bardzo trudno jest nam 
wyjaśnić wszystko tak, jakbyśmy chcieli. Nikt tutaj nie rozumie niemieckiego. Ach! 
Gdyby Pani Macarthur, która jest taka miła, gdyby Pan Macarthur, który jest tak hojny, 
rozumieli nas, to przynajmniej wiedzieliby jak bardzo jesteśmy im wdzięczni.
Ileż to razy byłem obiektem czyjejś życzliwości na obcej ziemi. Rozumiałem ich i wie-
działem, jak się czują! Ileż to trudności pokonałem w nauce języków, które nie mają nic 
wspólnego z moim! A jednak, gdy tylko serce i dusza były poruszone, jakże trudno było 
mi znaleźć słowa, żeby opisać to, co mnie poruszyło. To właśnie przy takich okazjach przy-
wołuje się pamięć o kraju i odradza się poczucie sentymentu do własnej narodowości5.

Fragment ten pokazuje, że Strzelecki biegle posługiwał się językiem niemiec-
kim i że nie mówił w tym języku z obcym akcentem. Jego stosunek do ludzi pracy 
był przyjazny i miły. Strzelecki mówił też o uczuciach wspólnych dla większości 
emigrantów, o nostalgii za ojczyzną i ojczystym językiem. Najwyraźniej rozumiał 
jak można czuć się wśród obcych, mimo powierzchownej asymilacji, i w głębi serca 
zachował poczucie własnej narodowości. Nie wiadomo dokładnie, kiedy Strzelecki 
opuścił Camden, ale musiało to być przed 1 stycznia 1840 roku. W książce Physi-
cal Description wyraźnie wspomina, że zebrał liczne próbki geologiczne w rejonie 
Illawarry i Wollongong. Illawarra została wspomniana w jego książce co najmniej 
szesnaście razy, a Wollongong dwa6. 
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Droga Strzeleckiego na wschodnie wybrzeże mogła prowadzić z Camden do 
Appin i dalej albo przez Old Mountain Road do Bulli, albo przez nowszą drogę  
Mitchella Mount Keira Road. Jego mapa geologiczna wspomniana w rozdziale 
ósmym pokazuje linię grzbietu gdzieś od okolic Lupton’s Inn do jeziora Illawarra, 
a następnie, przed przejściem przez Bargo Brush do Goulburn, kolejną linię gra-
ni w kierunku północno-zachodnim, do źródeł rzeki Abercrombie nad jeziorem 
Burra Burra. Prawdopodobnie ta wyprawa rozpoczęła się w Arthursleigh Hanni-
bala Macarthura nad rzeką Wollondilly, a jeszcze inna też stamtąd ale w kierunku 
wschodnim. Mapa pokazuje, że Strzelecki dotarł do wybrzeża w pobliżu zatoki 
Jervis. Materiały źródłowe sugerują, że wyprawa ta prowadziła przez Glenrock 
i Barbers Creek. Być może też przez Meryla Pass aż do dolnego biegu Shoalhaven, 
ale na to nie ma dowodów w tekstach źródłowych. 

Wygląda na to, że po powrocie na planowaną trasę w Goulburn Strzelecki 
szedł już zwykłą drogą na zachód, między Mount Fitton a Breadalbane Plains aż 
do Yass Plains oraz z Yass na południe do zachodniego brzegu jeziora George i do 
Bungendow (Bungendore). 

Według Havarda „w trakcie wędrówki w kierunku południowym, Strzelecki ba-
dał ogólny fizyczny i geologiczny aspekt regionu w okolicach rzek Wollondilly i Sho-
alhaven oraz odwiedził jeziora George i Bathurst”7. Gdy prześledzimy trasę wędrów-
ki Strzeleckiego z Bungendore na mapie geologicznej Carte Geologique, zobaczymy 
na niej dość ostre zakręty, które wprowadzają sporo zamieszania. Jeszcze więcej po-
jawia się ich w Gippsland. Alan Andrews sugerował, że linie te mają raczej charak-
ter poziomic na mapie i wskazują, że Strzelecki dotarł do znanego już sobie terenu, 
ale nie podróżował dokładnie ich szlakiem. I rzeczywiście nie byłby w stanie tego 
zrobić. Oznaczałoby to, że podróżował na wschód i zachód, przeprawiając się przez 
wody Shoalhaven, oraz przez południowe dopływy górnego biegu Murrumbidgee. 
Prawdopodobnie dotarł do Araluen Valley, być może był też w górnej części rzeki 
Murrumbidgee oraz w regionie Monaro. Na pewno podróżował wzdłuż środkowe-
go biegu rzeki Murrumbidgee poniżej Yass8. Podczas wędrówki zauważył obecność 
wysokiej jakości białego marmuru w dolinie rzeki Wollondilly i czarnego marmuru 
w dolinie Amprier [Arnprior] i Shoalhaven. Odnotował, że odkrył „naturalne złoża 
siarczanu magnezji” zawierające „śladową ilość siarczanu żelaza”, a także ałun9. 

Trasa Strzeleckiego przedstawiona na mapie dołączonej do jego raportu wy-
drukowanego w British Parliamentary Papers w 1841 roku pokazuje zupełnie inną 
marszrutę. Trasa ta zaczyna się od Yass Plains i Jugiong Creek, mija Gundagai 
i prowadzi mniej więcej na południe wzdłuż 148 południka do masywu Kościusz-
ki. To bez wątpienia wskazuje na ogólną trasę w kierunku południowym. Jednak 
poniższy fragment Physical Description dowodzi, że Strzelecki znał południową 
część Nowej Południowej Walii, której ta trasa nie obejmowała. Nawet jeśli przebył 
te tereny w pośpiechu, prowadził tam uważne obserwacje. 
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Niedaleko Mount Fitton, w okolicach źródeł Wollondilly i na szczycie jeziora George, 
formacja się nieco zmienia. W tej ostatniej lokalizacji odnoga zachodnia składająca 
się na przemian z sempertynitów i porfirów, oddzielająca dopływy Murrumbidgee od 
dopływów Lachlan, wije się przez bardzo nierówny teren. Dalej za jeziorem Bathurst, 
kolejna odnoga wiedzie na północny wschód i rozciąga się nad Cambden [Camden] 
i Cumberland, do okolic rzek Illawara i Shoalhaven o bardzo malowniczych, ale też 
bardzo ponurych i dzikich krajobrazach. Sześćdziesiąt mil dalej na południe, gdzie jej 
wcześniejszy kierunek południowy ponownie zmienia się na południowo-zachodni, 
łańcuch staje się bardziej wyrazisty pod względem wysokości i cech ogólnych. Jego 
zwieńczenie z łupka zielonego oraz sjenitu przypomina czasami krajobraz alpejski. 
Wznosi się od czasu do czasu i tworzy ostre szczyty podobne do zębów pokryte tu 
i ówdzie śniegiem w środku lata, a jego odnogi, które w tym miejscu odchodzą na boki 
po obu stronach grzbietu, charakteryzują się tak samo wyrazistymi cechami.
Odnoga, która na wschód przecina Moneiro [Monaro] i przebiega wzdłuż rzeki Shoal-
haven od jej źródła do ujścia, sprawia, że cała trasa, nad którą się rozciąga, jest bardzo 
nierówna. Okolice rzeki Deuna [Deua], Mount Curumbilly [Curroebilly], Budawang 
i Pigeon’s House [Pigeon House] oraz zatoki Jarvis, są wszędzie poprzecinane głęboki-
mi wąwozami nie do przebycia.
Odnogi biegnące na zachód są nie mniej imponujące. Ta rozwidlona, która przy Mount 
Garangoora [sic], wije się między rzekami Murrumbidgee, Coodradigbee i Doomut 
[Tumut], ma miejscami cechy, których nie posiadały żadne z odnóg dotychczas zba-
danych. Kilka nierównych szczytów, w których znajdują się źródła wspomnianych rzek 
i grzbiety, które tworzą ściany wzdłuż ich biegu, czyli cała struktura odnogi w tym 
miejscu, nadają jej charakter stromego przedsionka potężnych gór znanych w Nowej 
Południowej Walii jako Alpy Australijskie10.

Nie ma dat określających wędrówki Strzeleckiego między 26 grudnia 1839 roku 
a 20 stycznia 1840 roku, kiedy to Philip Gidley King (syn Phillipa Parkera Kinga) 
napisał list wprowadzający do Johna Hay’a z Welaregang. List ten cytowany przez 
Warda Havarda został przekazany Strzeleckiemu w Bogolong, w połowie drogi 
między Yass a Jugiong11. 

W międzyczasie James Macarthur opuścił swoją winnicę w Parramatcie 
17 stycznia 1840 roku, zabierał ze sobą dziewiętnastoletniego pomocnika Jame-
sa Rileya, jednego lub dwóch służących i aborygeńskiego przewodnika Charle-
sa Tarrę z Taralgi, niedaleko Goulburn Plains. Macarthur wspomniał, że „Hrabia 
Strzelecki i jego służący z jednym koniem jucznym dołączył do nich w Gunong, 
niedaleko Goulburn Plains, 5 lutego”12. 

Hugh P.G. Clews napisał, że Strzelecki przybył do Ellerslie (stacji Hannibala 
Macarthura) 5 lutego 1840 roku, a James Macarthur i Riley pojawili się tam około 
21 lutego. Jeśli przyjmiemy interpretację Clewsa, to Strzelecki miał wystarczająco 
dużo czasu nie tylko na odpoczynek, ale także na prowadzenie obserwacji geolo-
gicznych i meteorologicznych, a w tym czasie Macarthur i Riley „pomagali przy 
jagnieniu owiec”. W książce Physical Description na stronach 209-211 są wymie-
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nione odczyty temperatury z 26, 28 i 29  lutego 1840 roku w Ellerslie. Strzelec-
ki miał też czas na określenie wysokości Ellerslie i Welaregang, gdzie odwiedził 
Pana Johna Hay’a. Clews zauważył, że w tym czasie „prawdopodobnie wyznaczył 
położenie Dargal, Tumburumba i prawdopodobnie Góry Kościuszki, która była 
widoczna z Welaregang”13. Prawdopodobnie Clews nazwał cały masyw Górą Ko-
ściuszki, ponieważ jej samej nie widać z Welaregang Hill. 

Clews skomentował również, że stacja Ellerslie znajdowała się „w pobliżu 
dzisiejszego miasta Adelong”, a wyprawa składała się ze Strzeleckiego, Macar- 
thura, Rileya, dwóch służących i Tarry, w sumie sześciu mężczyzn. 14 grudnia 
1857 roku Strzelecki wygłosił jednak przemówienie przed Królewskim Towa-
rzystwem Geograficznym w Londynie, w którym powiedział, że „tak wyglądała 
moja kompania przy okazji jedynej podróży przez kraj niezniszczony przez bia-
łych ludzi. Grupa składała się z siedmiu mężczyzn i sześciu koni jucznych niosą-
cych nasze zapasy (...)”15. Kim był ten siódmy człowiek? Dwóch skazańców-słu-
żących zostało tymczasowo w Welaregang, ale aborygeński przewodnik – Jacky 
dołączył do grupy przed wyjazdem w góry. Clews pisał: „Możliwe, że Aborygen 
Macarthura pochodzący z rejonu Goulburn nie znał topografii gór, ale lokalny 
Aborygen [Jacky] towarzyszył wcześniej innym Aborygenom w ich wędrówkach 
w góry, gdzie zbierali ćmy Bogong”16. Można przyjąć za pewnik, że Charlie Tarra 
nie znał ani Gór Śnieżnych, ani Gippsland. Po kilku dniach Jacky wrócił na stację 
Welaregang, więc to nie on był siódmym uczestnikiem wyprawy. Strzelecki miał 
jednego służącego, drobnego Irlandczyka o nazwisku James Folan lub Keena17. 
Według badań dr Keitha Bowdena służącym Macarthura był John Kent18. Nie 
wiadomo, czy Strzeleckiego zawiodła pamięć w 1857 roku, czy też Macarthur 
miał ze sobą jeszcze innego służącego? Heney wspomniała, bez wskazania źró-
dła, że James Macarthur opuścił Parramattę „z dwoma służącymi, z czego jeden 
podobno był Murzynem”19. 

Tekstem o dużym znaczeniu jest dziennik zatytułowany James Macarthur Field 
Book, 1840 nazywany też po prostu Dziennikiem Jamesa Macarthura20. Charles 
Daley, który otrzymał jego rękopis pod koniec lat dwudziestych XX wieku od Les-
lie Macarthura, syna Jamesa, opisał go jako „strony z dziennika polowego jego ojca 
opisujące wspinaczkę hrabiego na szczyt”21. Dokument ten ma niezwykłą wartość 
historyczną, ponieważ zawiera dość dokładny opis wspinaczki na Górę Kościuszki 
i nadanie jej imienia w 1840 roku. James Macarthur był jedynym świadkiem wej-
ścia i nadania nazwy górze i jej szczytowi przez Strzeleckiego, dlatego jego relacja 
jest szczególnie interesująca. Należy wspomnieć, że Alan Andrews wskazał w swo-
im artykule Lhotsky, Strzelecki, the Alps and Us (1972) oraz w co najmniej trzech 
kolejnych publikacjach, powołując się na „dziennik polowy”, że „fragmenty te zo-
stały napisane osobiście przez Jamesa Macarthura, chociaż musiały zostać przez 
niego spisane później, już po opisanych tam wydarzeniach (...)”22. 
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Świadectwo Macarthura zostało dokładnie przeanalizowane w 1970 roku 
przez podpułkownika Hugh Powella G.  Clewsa, który miał rozległą wiedzę na 
temat tamtych okolic, ponieważ był współautorem pierwszych wojskowych map 
tego obszaru i geodetą Snowy Mountains Authority. Opublikował artykuł nauko-
wy Strzelecki’s Ascent of Mount Kosciusko 1840, który został uznany za autoryta-
tywną pracę na ten temat. 

James Macarthur stwierdził we wspomnianym wcześniej liście z marca  
1856 roku do „Argus”, że „wyruszyliśmy z Ellerslie po południu 2 marca 1840 roku”, 
a Clews zasugerował, że dotarli do Welaregang 7 marca, ale Dziennik zaczyna się od 
9 marca 1840 roku następującym wpisem:

9 marca 1840 r. – Wyruszyłem ze stacji Panów Hay’a i Chalmersa nad rzeką Hume w to-
warzystwie Hrabiego Strzeleckiego i dwóch miejscowych przewodników, zdetermino-
wany, aby dotrzeć do najwyższego punktu Alp Australijskich. Po przejściu przez piękną 
i bardzo malowniczą dolinę rzeki Hume, minąwszy stację Guisesa na południowym brze-
gu rzeki, rozbiliśmy pierwszy obóz przy znanym tubylcom brodzie o nazwie Nowang. 
Dziesiątego marca przekroczyliśmy rzekę od strony północnej i podążając doliną w górę, 
dotarliśmy do małej okrągłej równiny Gobollin, która była bardziej osobliwa niż malow-
nicza z powodu tak wyraźniej granicy w postaci ściany lasu. Z tego miejsca niestrudzenie 
wspinaliśmy się na wyższe pasma, a po około czterech milach dotarliśmy do małego, 
ale rwącego potoku. Tutaj postanowiliśmy zostawić nasze konie pod opieką przyjaciela, 
który do tej pory nam towarzyszył, ale nie czuł tego samego zapału odkrywcy, który mo-
tywował Hrabiego i mnie do wspięcia się na najwyższy znany punkt w Australii.

11 marca – Hrabia Strzelecki, ja i dwoje tubylców wyruszyliśmy o 7.00 rano, pełni wia-
ry, że uda nam się osiągnąć nasz cel. Było bardzo gorąco, maszerowaliśmy z naszymi 
kocami i wojskowym prowiantem. Hrabia niósł dodatkowo ciężką skrzynkę instru-
mentów do badań naukowych. 
Wspinaliśmy się od razu przez wąski wąwóz, po około trzech milach doszliśmy do 
szczeliny nad rzeką, pod którą rozciągał się widok na głęboką dolinę dopływu pły-
nącego z gór Dargan do rzeki Tumut. Zejście do tego strumienia było tak strome, że 
bezpiecznie dotarliśmy do niego, trzymając się tylko krzewów i młodych drzewek.  
To miejsce jest siedliskiem czarnego oposa, zwierzęcia pospolicie występującego na 
Ziemi van Diemena. Po przeciwnej stronie tego wąskiego strumienia wspięliśmy się po 
równie stromym zboczu, po czym ponownie zeszliśmy do głównego nurtu rzeki Hume. 
Przeszliśmy na prawy jej brzeg i minąwszy jej kolejny dopływ, wróciliśmy znowu na 
lewy brzeg i doszliśmy do miejsca, w którym miała się rozpocząć nasza rzeczywista 
wspinaczka na górę. 
Termometr w ciągu dnia pokazywał temperaturę przekraczającą 90°, więc po odświe-
żeniu się zdecydowaliśmy się wspinać tyle, na ile będziemy w stanie podczas chłodniej-
szych godzin nocnych, a biwakowaliśmy tylko wtedy, gdy nie przyświecało nam jasne 
światło księżyca. Na sutą kolację zjedliśmy wyśmienitego lirogona, ale musieliśmy obyć 
się niestety bez wody.



Paweł Edmund Strzelecki. Podróżnik – odkrywca – filantrop136

Wczesnym świtem – dwunastego marca – byliśmy znowu w drodze i po pięciu godzi-
nach żmudnej wspinaczki dotarliśmy do małej polany. Źródło czystej wody umożliwiło 
nam przygotowanie obfitego śniadania. Podczas tej wielogodzinnej trudnej wspinaczki 
mieliśmy jedynie kwartę wody zdobytej przez naszego lokalnego przewodnika, który 
zszedł po prawie pionowych skałach do rwącego potoku, który słyszeliśmy głęboko 
pod nami, ale którego nie było widać. Miejsce, do którego teraz dotarliśmy, było ulubio-
nym miejscem obozowania tubylców, kiedy przybywali tu, aby urządzać uczty, w cza-
sie których zjadali ćmy Boogan [Bogong]. Wszędzie widać było ślady po ich obozach. 
Nasi czarni przyjaciele przybywają tu wychudzeni i na wpół zagłodzeni; żywią się tym 
niezwykłym pokarmem, aby ich drobne ciała nabrały lepszych kształtów. W 1834 roku  
dr Bennett opublikował bardzo ciekawe informacje na ten temat, które zaobserwował 
na przyległym paśmie Gór Boogan. 
Będąc na granicy lasu, postanowiliśmy zostawić swoje koce itp., licząc, że uda nam 
się zejść w to miejsce po osiągnięciu naszego celu. Przeszliśmy przez pierwszy pas gę-
stych krzewów i drugi pas obumarłych drzew, dotarliśmy na otwarty szczyt porośnięty 
specyficzną gigantyczną trawą zwaną przez tubylców Monnong [Muniang]. Ma ona 
wysokość od 2 do 3 stóp i jest jaskrawo zielona i soczysta. Droga była bardzo trudna.  
Co jakiś czas spowijała nas mgła oraz przenikliwie mroźne powietrze. Po dwóch  
godzinach trudnej wspinaczki byliśmy jeszcze daleko od najwyższego punktu. Po na-
radzie postanowiliśmy odesłać naszych przewodników po koce i prowiant i kazaliśmy 
im rozbić obóz w miejscu, w którym wtedy byliśmy. Strzelecki i ja kontynuowaliśmy 
następnie wyprawę na sam szczyt, na który dotarliśmy po bardzo mozolnej wspinaczce. 
Powietrze było przeraźliwie zimne. 
Okazało się, że szczyt był podzielony na sześć lub więcej punktów. Hrabia przy po-
mocy swoich instrumentów szybko ustalił, że jeden z nich jest znacznie wyższy od 
tego, na którym staliśmy. Oddzielający nas od niego głęboki wąwóz nie odstraszał 
mojego odważnego przyjaciela, który był zdecydowany by tam dotrzeć. Ponieważ 
robiło się już późno, pomyślałem, że rozsądniej jest wrócić do miejsca, w którym 
kazałem tubylcom czekać na nasz powrót. Przed rozstaniem Hrabia powiedział mi 
o swoim zamiarze upamiętnienia swojej wizyty na najwyższym punkcie Australii po-
przez połączenie nazwiska Kościuszki z naszą udaną wspinaczką. Nie mogłem tego 
nie zaaprobować i odczuwałem wielki szacunek do mego przyjaciela, gdy z kape-
luszem zdjętym z głowy wymawiał nazwisko Patrioty swego Kraju. Rozstaliśmy się 
na szczycie, a ja rozpocząłem bez pośpiechu swe zejście, obserwując obfite źródła 
i potoki czystej wody, które występowały we wszystkich zagłębieniach skał. Piękne 
kwiaty były w pełnym rozkwicie i sprawiały mi wielką przyjemność. Były to kwiaty 
wczesnej wiosny  – przeważnie wilczomlecze. Ogromne masy łupków miki tworzą 
tu i ówdzie skupiska na zboczach góry. Pod wieczór dotarłem do miejsca, w którym 
kazałem rozbić obóz, ale po naszych czarnych przyjaciołach nie było śladu. Krzy-
czałem, strzelałem z pistoletu, ale nikt nie odpowiadał. Nadchodząca noc sprawiła, 
że zacząłem się martwić nie tylko o siebie, ale i o mojego przyjaciela. Zacząłem od 
zebrania drewna i rozpalenia ognia, aby nakierować schodzącego Strzeleckiego na 
jego światło. Noc mijała. Kiedy układałem się w jak najlepszej pozycji, aby poczuć 
ciepło małego płomienia, wydawało mi się, że usłyszałem cichy krzyk lub wołanie. 
Wspiąłem się na wysoką skałę nad głęboką przepaścią około 100 stóp pode mną. 
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Zobaczyłem blask ogniska rozpalonego przez tubylców. Wróciłem i dokonawszy dość 
niebezpiecznego zejścia przez ciemny wąwóz, dotarłem na terasę, na której wygodnie 
usadowili się moi przyjaciele. Nie miałem żadnej wieści o Strzeleckim, ale od razu 
wysłałem Jacky’ego, żeby go poszukał i niedługo potem poczułem satysfakcję, ści-
skając dłoń mojego przyjaciela. Po drodze wiele razy upadł, ale nie był ranny. Wyjął 
ze swojej torby fragment skały ze szczytu, który zdobył. Wyobrażam sobie, że nadal 
ma w swojej kolekcji to interesujące trofeum. Hrabia doświadczył więcej trudności, 
niż się spodziewał – głęboki wąwóz, przez który przeszedł po naszym rozstaniu, był 
pełen przeszkód w postaci labiryntu skał i wysokiej trawy Monnong [Muniang]. 
Wspomniał, że syczący dźwięk, który słyszałem, ale nie znałem jego źródła, to dwu-
tlenek węgla ulatniający się ze szczelin w skałach. Powietrze po zapadnięciu nocy 
było orzeźwiające, a ćmy Boogan [Bogong] wydawały szumiący dźwięk podobny do 
gigantycznego ula pełnego pszczół. Na najbardziej zacienionym zboczu góry leżała 
jeszcze rozległa łata śniegu, ale mój przyjaciel uznał ją za wieczny śnieg, ponieważ 
miał na sobie ślady rozkładającej się roślinności. Ta pora roku była niezwykła, po-
nieważ na górze było mniej śniegu niż wcześniej obserwowano. Trzynastego marca 
szybko zeszliśmy do obozu, gdzie zostawiliśmy nasze konie. Czternastego Hrabia był 
zajęty uzupełnianiem i weryfikacją swoich obserwacji. Ustalił, że wysokość, którą 
osiągnął, wynosiła 7800 stóp23.

Odnosząc się do Dziennika Macarthura, Clews skomentował, że ma pewne 
wątpliwości co do tego, gdzie znajduje się bród Nowong. Podejrzewał, że Nowong 
to raczej Towong, obecnie małe miasteczko z mostem na rzece, ale „inne osoby 
mogą twierdzić, że chodzi o bród Bringenbrong”. Wskazał, iż „warto zauważyć, że 
Macarthur nie wydaje się być świadomy zasad, które rządzą określaniem brzegów 
rzeki. Prawym brzegiem każdej rzeki jest brzeg po prawej, gdy patrzymy w dół 
rzeki. Macarthur twierdzi, że «przeprawił się na prawy brzeg», ale ponieważ był 
już na prawym brzegu, przeprawił się na jej brzeg lewy”. Clews podniósł również, 
że „warto zauważyć, że Strzelecki nazywa rzekę Murray, a Macarthur zawsze na-
zywa ją Hume. Jednak dzisiejsza jej nazwa to Swampy Plains River”. Opisał on 
również małą równinę, którą Macarthur nazwał „Gobbolin”, i doszedł do wniosku, 
że „wydaje się ona znajdować nieco w dole rzeki od obecnej farmy Bringenbrong, 
a w tym przypadku bród, z którego skorzystali wydaje się być współczesnym bro-
dem Towong, a nie Bringenbrong”. Ten drugi znajduje się na północny zachód od 
Khancoban. 

Alan Andrews w swoim opublikowanym w 1988 roku artykule Strzelecki’s 
Ascent of Mount Kosciusko: Another View podał inną interpretację dotyczącą 
punktu, który zdobył Strzelecki „po dwóch godzinach trudnej wspinaczki” niż 
ta podana przez Clewsa. Andrews jest przekonany, że Strzelecki i Macarthur  
dotarli do North Abbott Peak, podczas gdy Clews utrzymywał, że był to współ-
czesny Mount Townsend. Andrews uważa, że słowa „Hrabia doświadczył więcej 
trudności, niż się spodziewał – głęboki wąwóz, przez który przeszedł po naszym 



Paweł Edmund Strzelecki. Podróżnik – odkrywca – filantrop138

rozstaniu”, wskazują, że dotarli do Abbotts Peak i że Macarthur nie poszedł da-
lej. Uważa on, że trudności Strzeleckiego z „głębokim wąwozem” i „przeszkody 
w postaci labiryntu skał i wysokiej trawy Munnong” występowały w Wilkinson 
Valley między Mount Abbots a Górą Kościuszki, a takie trudności nie mogły 
wystąpić między Mount Townsend a Górą Kościuszki ani na grzbiecie między 
Abbots a Townsend, gdzie według niektórych dotarł Strzelecki. Andrews zwraca 
uwagę, że Wilkinson Valley między Mount Abbots a Górą Kościuszki „wyma-
ga zejścia po pionowej skale na głębokość 240 m, a następnie trzystumetrowej 
wspinaczki po skalistym zboczu na szczyt Góry Kościuszki. Wyczyn na pewno 
niełatwy, ale z pewnością nie niemożliwy dla Strzeleckiego w chłodne popołu-
dnie”. Andrews zwraca również uwagę, że Strzelecki Górą Kościuszki nazwał nie 
tylko najwyższy szczyt, ale cały masyw z sześcioma lub siedmioma wysokimi 
szczytami. Sugeruje, że „nie ma sensu martwić się o to, czy Kopiec Kościuszki 
wygląda jak jakieś konkretne wzgórze”. Szczyt Mount Townsend przypomina go 
pod niektórymi względami tak samo jak Góra Kościuszki”25.

Pierwsza wzmianka o wspinaczce pojawiła się w „Port Phillip Herald” w wy-
daniu z 2 czerwca 1840 roku na stronie 2, w kolumnie 2: „Hrabia i Pan Macarthur 
wyruszyli w Alpy Australijskie, a 12 lutego [sic] około południa znaleźli się na naj-
wyższym szczycie Australii, na wysokości 7800 stóp nad poziomem morza, poza 
zasięgiem roślinności, w otoczeniu wiecznych śniegów”.

Nazwa Góra Kościuszki [pisana wtedy Koscuisko] pojawiła się po raz pierwszy 
w druku w „Port Phillip Herald” z 23 czerwca 1840 roku na stronie 2, w kolum-
nie 3. W artykule Progress of Discovery Henry Fyshe Gisborne napisał następujący 
akapit: 

Wyprawa, w skład której weszli Hrabia Strzelecki, Panowie Macarthur i Riley, ze słu-
żącymi, rozpoczęła się od doliny rzeki Murray i miała długość siedemdziesięciu mil, 
aż do podnóża najwyższego szczytu Alp Australijskich. Wspinaczka rozpoczęła się 
niemal natychmiast, a 15  lutego w południe Hrabia dotarł na szczyt góry pośród 
wiecznych śniegów. Opisana sceneria jest przepiękna. Nad głowami przejrzyste nie-
bo, a poniżej widok na siedem tysięcy mil kwadratowych obejmujący źródła rzek 
Dumutt [Tumut] i Murrumbidgee, kręty nurt Murray, przebieg Gór Wododziało-
wych oraz szczyty Mount Aberdeen i Mount Buller. Szczyt, z którego można było 
podziwiać ten widok, został nazwany Górą Kościuszki i okazałbym brak szacunku 
dla autora tego dziennika, jeśli przekazałbym innym słowami niż jego własne uczu-
cia, które skłoniły go do wybrania tej właśnie nazwy. Są to uczucia, z którymi wszyscy 
muszą się utożsamić, oddając cześć nazwiskom tych, którzy zginęli za wolność swojej 
ojczyzny. Cytuję fragment oryginalnego tekstu. „Szczególna konfiguracja wzniesień 
wywarła na mnie tak ogromny wpływ przez podobieństwo do kopca wyniesionego 
w Krakowie nad mogiłą Kościuszki, że choć w obcym kraju, na obcej ziemi, ale wśród 
wolnych ludzi ceniących i wierzących w wolność, musiałem nadać jej nazwę Góra 
Kościuszki”.
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Pierwszy opis górzystego kraju, a także opis faktu nadania nazwy szczytowi, 
został napisany przez Strzeleckiego 26 czerwca 1840 roku i przekazany guberna-
torowi Gippsowi. Manuskrypt ten znajduje się w Bibliotece Mitchella pod nazwą 
Count Strelesky’s Journal26. Gipps wysyłał go 28 września 1840 roku do lorda Johna 
Russella, a raport z niego opublikowano 28 sierpnia 1841 roku w British Parlia-
mentary Papers, w tomie 17 Bardzo podobny tekst ukazał się w „Sydney Herald” 
z 19  sierpnia 1841 roku, dziewięć dni wcześniej, gdzie wskazano po raz trzeci: 
„Musiałem nadać jej nazwę Góra Ksciousko”27. 

Ostatnie zdanie zostało ponownie przedrukowane z poprawną pisownią „Ko-
ściuszki” w „Tasmanian Journal of Natural Science” w 1842 roku. Zanim książka 
Physical Description opublikowana w maju 1845 roku dotarła na Antypody, Au-
stralijscy czytelnicy zostali powiadomieni o nadaniu nazwy Góry Kościuszki co 
najmniej cztery razy. W książce podano opis łańcucha górskiego, ale pominięto 
wyjaśnienie, dlaczego góra otrzymała nazwę Kościuszko: 

Wyraźnie wznoszący się ponad wszystkie szczyty zaobserwowane w tej okolicy i naje-
żony wieloma poszarpanymi wypukłościami, śnieżny i skalisty sjenitowy stożek Góry 
Kościuszki wieńczy Alpy Australijskie, otoczony wysublimowaną górską scenerią. Jego 
wysokość sięga 6500 stóp, a widok z jego szczytu rozciąga się na ponad 7000 mil kwa-
dratowych. Góra Kościuszki jest jednym z tych niewielu wzniesień, którego zdobycie 
nie rozczarowuje, ale oferuje podróżnemu wszystko, co może wynagrodzić zmęczenie, 
sięga bowiem ponad sąsiednie góry, które nie byłyby w stanie umniejszyć jego imponu-
jącego wyglądu ani zwrócić na siebie uwagi. W kierunku północno-wschodnim można 
zobaczyć region Shoalhaven, grzbiety wszystkich odnóg Moneiro i Twofold Bay, a także 
tych, które na zachodzie ograniczają wyraźnie widoczne dopływy Murrumbidgee. Pod 
stopami, patrząc z samej krawędzi stożka prawie prostopadle w dół, widać przerażający 
wąwóz o głębokości 3000 stóp, na dnie którego znajduje się źródło rzeki Murray i skąd 
jej wody przetaczają się na zachód.
Śledzenie biegu tej rzeki od wąwozu do jej dalszych zakoli to przejście od wzniosłości 
do piękna. Dolina rzeki Murray rozciągająca się pod stopami ze szczytami Corunal, 
Dargal, Mundiar i Tumbarumba, wieńczącymi odnogę oddzielającą ją od doliny rze-
ki Murrumbidgee, ukazuje piękno, które można porównać tylko do tego widzianego 
wśród dolin alpejskich.
Łańcuch górski zmierzający w kierunku południowo-zachodnim od Góry Kościusz-
ko nadal zachowuje ten sam wyrazisty charakter, chociaż przy mniejszej wysokości.  
Po prawej i lewej stronie jego odnogi wieńczą szczyty, co sprawia, że wygląd okolicy jest 
surowy i nieprzyjazny. Z wyjątkiem okolic jeziora Omeo i części doliny Mitta Mitta, le-
żącej pomiędzy odnogą zwieńczoną Mount Yabbarra, a tą, na której znajduje się Mount 
Ajuk, trasa przypomina rozległą nieckę bez drzew i słabo zaopatrzoną w wodę, ale na-
wet podczas upalnego lata pokryta jest bogatymi pastwiskami. Cały region na zachód 
od łańcucha, w kierunku Western Port, jest poprzedzielany wąskimi wąwozami, które 
są praktycznie niedostępne, czy to ze względu na strome grzbiety po obu ich stronach, 
czy też przez grubo splecione poszycie, które pokrywa ziemię28. 
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Alan Andrews określił sprawozdania Strzeleckiego o górskim regionie jako 

osobliwą mieszankę opisu ogólnego i szczegółowego, romantycznego i naukowego. 
Nie da się zdefiniować ani mieć pewności co do tego, co Strzelecki chciał przekazać, 
używając takich określeń – nawet jeśli interesują go szczegóły dotyczące cech masywu 
górskiego. Błędy, niespójności i nadużycia związane z datami, godzinami, Kopcem Ko-
ściuszki, wysokością góry, wiecznym śniegiem itp. – wszystko to wskazuje na roman-
tyka, który wspiął się na najwyższą górę w kraju i jest odurzony uczuciami. List do jego 
„anioła Adyny” – „en voilá une fleur du mont Kosciuszko – cette montagne la plus haute 
de ce continent (...)” pokazuje jeszcze większe porywy uczucia29. 

Data zdobycia szczytu – 15 lutego 1840 roku – była uważana przez wielu współ-
czesnych historyków za błędną już od czasu wydania Dziennika Macarthura30. 
Jednak w maju 1991 roku w Melbourne ukazała się dziewięciostronicowa praca, 
w której utrzymywano, że data 15 lutego 1840 roku podana przez Strzeleckiego jest 
prawidłowa. Praca ta, zatytułowana The Conquest of Mt Kosciusko in 1840 została 
napisana przez Adriana Rüfenachta, inżyniera pochodzenia szwajcarskiego, który 
przez dwa lata, od 1934 do 1936 roku, mieszkał na Bogong High Plains, gdzie mię-
dzy innymi zbierał dane meteorologiczne dla Państwowej Komisji Elektryczności 
stanu Wiktoria. 

Według Rüfenachta Strzelecki, przybywając z Bagalong, spotkał się 5  lutego 
w Ellerslie z Macarthurem i jego grupą jadącą z Gunning, jej członkowie, zosta- 
wiwszy konie i służbę na stacji, postanowili zaplanować „szybką wyprawę w Alpy, 
aby zaspokoić ciekawość Hrabiego”. Ta wyprawa na najwyższy szczyt Alp miała po-
przedzać odrębną ekspedycję, która przecinała Gippsland ze wschodu na zachód31. 

Po ukazaniu się książki Alana Andrewsa Kosciusko: The Mountain in History 
Rüfenacht wycofał swoją teorię, ale wysunął nową, że Strzelecki wspiął się na Górę 
Kościuszki dwukrotnie. Pierwszy raz wraz z aborygeńskim przewodnikiem oko-
ło południa 15 lutego, a drugi z Macarthurem i dwoma przewodnikami późnym 
popołudniem 12 marca 1840 roku. Teoria ta nie została jak dotąd poparta żadną 
przekonującą dokumentacją32. 

W czasie badań przeprowadzanych przez autora niniejszej biografii udało się 
odkryć, że R.G. Mockridge, mąż zmarłej wnuczki Jamesa Rileya, trzymał w sejfie 
bankowym niektóre z oryginalnych map Strzeleckiego oraz pięć szkiców z wy-
prawy z 1840 roku. Pan Mockridge przed śmiercią przekazał te przedmioty do 
Kolekcji La Trobe do Biblioteki Państwowej stanu Wiktoria. Alan Andrews prze-
drukował trzy ze szkiców w swojej monografii Kosciusko: The Mountain in Hi-
story jako ryciny numer 26, 35 i 36. Szkic na rycinie 35 przedstawia masyw Góry 
Kościuszki widziany z Welaregang i jest on opatrzony podpisem: „Mt Kościuszko  
– najwyższy szczyt Munyong w Australii. 26 marca 1840”. Cyfra 2 została lekko 
przekreślona ołówkiem, co według Alana Andrewsa potwierdza datę 6 marca 1840 
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roku, chociaż może powinno to być 16? Jeśli tą datą był 6 marca, czy oznacza to, że 
nazwa Kościuszko została nadana przed 12 marca. Nie ma odpowiedzi na tę małą 
zagadkę. Można dodać, że nieżyjący już R. Mockridge napisał, że szkice zostały 
przypisane Strzeleckiemu, ale Alan Andrews uznał za bardziej prawdopodobne, 
„że szkice są kopiami rysunków z dziennika polowego Macarthura”33.

Dziennik Macarthura kończy się słowami: „Wskazał, że wysokość, jaką osią-
gnął [na szczycie], to 7800 stóp”. Taka sama wysokość została podana w „Port 
Phillip Herald” z 2 czerwca 1840 roku, ale w raporcie dla gubernatora sir Geor-
ge’a Gippsa Strzelecki podał wysokość 6510 stóp. Clews skomentował to następu-
jąco: „Możliwe, że podczas sprawdzania w obozie, gdzie czekał Riley, [Strzelecki] 
odkrył błąd w nastawieniach przyrządu [spowodowany upadkiem podczas scho-
dzenia z Góry Kościuszki]. Nie zdając sobie sprawy z tego, że po odczycie wyso-
kości Góry Kościuszki pojawił się błąd, prawdopodobnie starał się skorygować jej 
wysokość i umniejszył ją o 800 stóp”34.

Mapy opracowane przez Strzeleckiego obejmujące okolice Góry Kościuszki są 
w zbyt małej skali, aby pokazać dokładną trasę i szczegółowe jej punkty. Pierwszym 
człowiekiem, który wykonał dokładną mapę tego obszaru, był Thomas Town- 
send, geodeta rządu Nowej Południowej Walii, który wspiął się na najwyższy 
szczyt 13 lutego 1846 roku35. Zatem „pierwszy oficjalny plan (lub mapę) hrabstwa 
Selwyn wykonał geodeta Thomas Townsend w 1851 roku”36. W roku 1853 Town- 
send narysował Map of the Squatting Runs in the County of Selwyn by Surveyor 
Thomas Townsend i „umieścił nazwę Mt Kosciosko na najwyższym szczycie, czyli 
na naszej Górze Kościuszki (...). Istnieją jednak przesłanki wskazujące, że zarówno 
Townsend, jak i Strzelecki stosowali nazwę Kościuszko w odniesieniu do całego 
masywu górskiego, a nie do jednego najwyższego szczytu”.37 

Według B.T. Dowda, członka Australijskiego Królewskiego Towarzystwa  
Historycznego, mapa Townsenda z 1851 roku była później przedrukowywana 
w latach 1853, 1873, 1879, 1882 i do dzisiaj pokazuje Górę Kościuszki na jej wła-
ściwym miejscu. Druga oficjalna mapa hrabstwa Wallace „została opublikowana 
przez Departament Geodety Generalnego Nowej Południowej Walii w czerwcu 
1860 roku” i również poprawnie wskazywała Górę Kościuszki, po czym była jesz-
cze przedrukowywana w 1881 i 1887 roku. Niestety w 1870 roku Departament 
Geodety stanu Wiktoria popełnił błąd i sporządził mapy błędnie wskazujące obec-
ną Górę Townsend, drugi co do wysokości szczyt, jako Górę Kościuszki. Błąd na 
mapach został poprawiony w 1892 roku, a nazwa Góra Kościuszki została przy-
wrócona najwyższemu szczytowi. „Nie ma wzmianki o tym, że nazwa ta zosta-
ła oficjalnie przeniesiona z jednego szczytu na drugi, jak twierdzą autorzy tek-
stów geograficznych i historycznych, a co za tym idzie, wielu ludzi w to wierzy”38. 
Jednak ten błąd został powtórzony przez takich znawców australijskiego świata 
historycznego jak Arthur Jose i profesor Ernest Scott w licznych wydaniach ich 
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książek przeznaczonych dla studentów. Sprawę jeszcze bardziej skomplikowano, 
gdy w styczniu 1885 roku austriacki zoolog, dr Robert von Lendenfeld, wspiął 
się na obecną górę Townsend, a późniejszą Górę Kościuszki. Być może kierując 
się mapą stanu Wiktoria z 1870 roku, stwierdził, że był pierwszym człowiekiem, 
który wspiął się na najwyższą górę Australii i zmienił jej nazwę na Mount Town-
send, a drugą najwyższą górę nazwał Mueller’s Peak. Następnie na stronach ga-
zety „Argus” wydawanej w Melbourne, pojawiła się jeszcze bardziej zagmatwana 
korespondencja kilku osób, w tym przewodnika Lendenfelda, Jamesa Spencera. 
Lendenfeld również twierdził, że mapy Thomasa Townsenda były błędne. Temat 
ten został dokładnie wyjaśniony w książce z 1991 roku: Kosciusko: The Mountain 
in History, autorstwa Alana E.J. Andrewsa.

Literatura powstała na podstawie twierdzeń Lendenfelda skutkowała wieloma 
próbami przeforsowania teorii, że Strzelecki nie zdobył najwyższego szczytu Au-
stralii. Można się zastanowić, dlaczego wciąż jest to uporczywie powtarzane, sko-
ro błąd został sprostowany już w 1892 roku, a także wyjaśniony przez ekspertów  
lokalnej topografii, B.T. Dowda, członka Australijskiego Królewskiego Towarzystwa 
Historycznego w 1940 roku, H.P.G. Clewsa w 1970 roku i Alana E.J. Andrewsa, 
członka Australijskiego Królewskiego Towarzystwa Historycznego, w jego arty-
kułach, m.in. w ostatnim pod tytułem Strzelecki’s Ascent of Mount Kosciusko opu-
blikowanym w „Journal of the Royal Australian Historical Society”, 1988, tom 74, 
część 2. W tym artykule Andrews przekonująco wykazał, że Macarthur i Strzelecki 
wspięli się na górę Abbott, ale na Górę Kościuszki Strzelecki wspiął się już sam, 
przechodząc przez Wilkinson Valley. Andrews skomentował to następująco: 

Jeśli chodzi o przedstawienie góry na mapach, to być może Strzelecki nie starał się 
uszczegółowić jej cech, jak zrobił to von Lendenfeld czterdzieści pięć lat później, któ-
ry mimo fotograficznego widoku z Mount Townsend pomieszał wszystko. Strzelecki 
wspomniał zaledwie o wspinaczce na masyw górski i wskazał, że góra miała skalne 
wypukłości. To wszystko, co zawierają jego mapy. Próby zidentyfikowania konkretnego 
szczytu na Górze Kościuszki za pomocą wszystkich lub którejkolwiek z dziewięciu map 
Strzeleckiego (w tym dużej geologicznej) są skazane na niepowodzenie, tak samo jak 
usiłowanie tego samego przy pomocy szkiców widoku znad rzeki Murray39. 

Autor niniejszej biografii kilkakrotnie zetknął się z pytaniem zadanym mu 
przez Australijczyków – kim był Kościuszko? Właściwie każda większa encyklo-
pedia powinna odpowiedzieć na to pytanie, ale mówiąc krótko, Tadeusz Kościusz-
ko był, tak jak Strzelecki, polskim szlachcicem i urodził się w 1746 roku. Dołączył 
do Korpusu Kadetów w Warszawie i po ukończeniu studiów otrzymał od króla 
Polski stypendium na dalsze studia wojskowe za granicą. Wstąpił do Francuskiej 
Szkoły Inżynierii i Artylerii w Mézières we Francji. Prawdopodobnie uczęszczał 
też na uczelnię wojskową École Militaire w Paryżu. Kościuszko powrócił do Polski 
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w 1774 roku, ale nie otrzymał patentu oficerskiego, ponieważ królewski skarbiec 
był pusty, a wojska zostały zredukowane. Zamieszkał zatem we dworze należącym 
do rodziny. 

W 1776 roku Kościuszko przepłynął przez Atlantyk do Ameryki. Przez sześć 
lat służył z wyróżnieniem w armii Waszyngtona jako inżynier wojskowy w stop-
niu pułkownika, a ostatecznie uzyskał awans na generała brygady i Order Cyn-
cynata. Jego pomniki stoją dziś w Waszyngtonie, w West Point (które wybrał na 
lokalizacje Szkoły Wojskowej), Chicago, Milwaukee, Cleveland, w miejscu bitwy 
pod Saratogą i w innych miejscach w Stanach Zjednoczonych. Do Polski po-
wrócił ponownie w 1784 roku, a trzy lata później został mianowany generałem 
dywizji. Kiedy w 1792 roku Rosjanie najechali na Ukrainę, dowodził wojskami 
polskimi, ale zrezygnował, gdy król nie udzielił mu wsparcia. Kościuszko po-
nownie powrócił do Polski w 1794 roku, by dowodzić ostatnim zrywem narodu 
polskiego przeciwko Rosji i Prusom. Amerykański historyk nazwał to „krótką 
wojną, błyskotliwą w sukcesach, chwalebną w męstwie i poświęceniu, tragiczną 
w skutkach”40. W czasie tej kampanii pod sztandarem Kościuszki „społeczność 
żydowska uformowała i wyposażyła specjalny pułk pod dowództwem pułkow-
nika Berka Joselewicza, pierwszą żydowską formację wojskową od czasów biblij-
nych”41. Car Paweł uwolnił go dwa lata później i udał się przez Finlandię i Szwecję 
do Anglii. W Londynie Whig Club wręczył mu miecz honorowy, a „Gentlemen’s 
Magazine” ogłosił go „bohaterem wolności”. Odwiedzało go wiele znanych oso-
bistości takich jak Fox, Sheridan oraz księżna Devonshire, która podarowała mu 
drogi pierścień. 

Kościuszko ponownie odwiedził Amerykę w 1798 roku i został powitany przez 
prezydenta Adamsa jak bohater. Przed wyjazdem do Europy orędował za eman-
cypacją czarnych niewolników. Poniższy dokument jest warty zacytowania i zapa-
miętania: 

Ja, Tadeusz Kościuszko, opuszczając Amerykę, niniejszym oświadczam i nakazuję, iż 
nie dokonam innego rozporządzenia testamentowego dotyczącego mojego majątku 
w Stanach Zjednoczonych oraz równocześnie upoważniam mojego Przyjaciela Thoma-
sa Jeffersona, aby wykorzystał go w całości do wykupu Murzynów spośród swoich nie-
wolników, jak i będących własnością innych, a także do nadania im wolności w moim 
imieniu, dając im wykształcenie zawodowe lub inne, do edukowania ich o nowej sy-
tuacji, o obowiązkach moralnych, które mogą uczynić ich dobrymi sąsiadami, dobry-
mi ojcami lub matkami, mężami i żonami, oraz o ich obowiązkach obywatelskich, do 
uczenia ich, aby byli obrońcami wolności swojej i kraju oraz dobrego społeczeństwa 
i w czymkolwiek, co może uczynić ich szczęśliwymi i użytecznymi, a ja czynię wspo-
mnianego Thomasa Jeffersona moim wykonawcą w tym zakresie.

T. Kościuszko
5 maja 1798 r.
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Ten sam Thomas Jefferson, w tym czasie wiceprezydent, później trzeci pre-
zydent Stanów Zjednoczonych, powiedział o nim, że jest „najbardziej nieska-
zitelnym synem wolności jakiego kiedykolwiek znał”. Zapis nigdy nie został 
wykonany ze względu na podeszły wiek Jeffersona, ale w 1826 roku spuścizna  
[ze sprzedaży majątku Kościuszki w Ohio] została wykorzystana na założenie 
szkoły dla czarnych uczniów w Newark [New Jersey], pierwszej instytucji edu-
kacyjnej dla Murzynów, która została otwarta w Stanach Zjednoczonych i która 
nosiła imię Kościuszki42. Inny amerykański historyk stwierdził, że „Kościuszko 
zostawił 13 tysięcy dolarów na jej poczet” oraz że „prawdopodobnie nigdy nie ist-
niał bardziej nieprzejednany, bezinteresowny miłośnik wolności niż Kościuszko”43. 

Dr Joseph Wytrwal, amerykański naukowiec, również zauważył, że: 

Jednym z pierwszych, który przemawiał w imieniu niewolników, był generał bryga-
dy Tadeusz Kościuszko, bohater amerykańskiej wojny o niepodległość, którego przez 
długi czas martwił los czarnych zajmujących się uprawą i zbieraniem bawełny, tytoniu, 
ryżu i indygo. Generał Kościuszko uważał niewolnictwo za najciemniejszą plamę na 
honorze wolnej Ameryki. Tolerowanie niewolnictwa naruszało jego koncepcję Ame-
ryki jako ziemi ludzi wolnych i równych. Sześćdziesiąt trzy lata przed wojną secesyj-
ną Kościuszko zainicjował procesy zmierzające do zniesienia niewolnictwa w Stanach 
Zjednoczonych44. 

Strzelecki, podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych dowiedział się o cyto-
wanym wcześniej dokumencie i jego spuściźnie. Podziwiał Kościuszkę nie tylko 
jako najwyższego dowódcę wojskowego swego ojca, polskiego patriotę i bojow-
nika o wolność, lecz także jako człowieka, który reprezentował najwyższe warto-
ści moralne ludzkości. 1 sierpnia 1840 roku Strzelecki napisał w liście do Adyny 
z Launceston:

Najwyższemu szczytowi Alp Australijskich górującemu nad całym kontynentem, który 
przede mną nie został przez nikogo zdobyty, z jego wiecznymi śniegami, ciszą i godno-
ścią, którą jest otoczony, zarezerwowałem i poświęciłem jako spuściznę dla przyszłych 
pokoleń na tym kontynencie, imię drogie i święte każdemu Polakowi, każdemu czło-
wiekowi, każdemu przyjacielowi wolności i honoru – Kościuszko45. 

Znamienne jest to, że poświęcił swojemu bohaterowi najwyższy szczyt na kon-
tynencie, podczas gdy Adynie ofiarował górę o połowę niższą. Zatem dama jego 
serca dostała Mount Adine o wysokości 3700 stóp i na pocieszenie wysuszony 
kwiat z najwyższego szczytu. Słabczyński utrzymywał, że jego przelotny romans 
był „przesadnie nagłośniony przez angielskie i lokalne czasopisma”46. Jednak listy 
do niej pisał przez wiele lat. 

Gdy Kościuszko wrócił ze Stanów Zjednoczonych do Francji, młody Pierwszy 
Konsul, Napoleon Bonaparte, chciał, by przejął on dowództwo nad utworzonymi 
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we Włoszech Legionami Polskimi. W przeciwieństwie do większości swoich ro-
daków, Kościuszko nigdy nie ufał Napoleonowi i wątpił, „czy Bonaparte odtworzy 
Polskę” oraz mówił, że „jest tyranem, którego jedynym celem jest zaspokojenie 
własnych ambicji. Jestem pewien, że nie stworzy niczego trwałego”47. Kościuszko 
zmarł na emigracji w Szwajcarii 15 października 1817 roku. Jego zabalsamowane 
zwłoki przywieziono do Krakowa, a 23 czerwca 1818 roku dokonano pochówku 
w królewskich grobowcach. 

Senat Wolnego Miasta Krakowa chciał zorganizować konkurs na pomnik Ko-
ściuszki. Po dyskusji ustalono, że zamiast tego należy wznieść 34-metrowy kopiec 
wzorowany na jednym z dwóch starożytnych kurhanów stojących pod Krakowem. 
Według legendy kurhany te należały do legendarnego założyciela Zamku Kró-
lewskiego w Krakowie, księcia Kraka lub Krakusa oraz jego córki Wandy, która 
według legendy wolała utopić się w Wiśle zamiast poślubić niemieckiego księcia. 
Oba te kurhany miały prawdopodobnie ponad tysiąc czterysta lat i reprezento-
wały starożytny słowiański zwyczaj usypywania kurhanów ziemnych na grobach. 
Im ważniejsza osoba, tym wyższy był kopiec. Komitet uznał również, że wrogom 
Polski trudniej będzie zniszczyć kopiec niż pomnik. Pomysł ten okazał się słuszny 
w czasie drugiej wojny światowej. W latach dwudziestych i trzydziestych XIX wie-
ku kopiec był znany jako „Mogiła Kościuszki” lub „Grób Kościuszki”, ale w czasach 
współczesnych jest znany jako Kopiec Kościuszki48. 

W 1939 roku Konsul Generalny RP w Sydney, Władysław A. Noskowski, pla-
nował obchody stulecia przybycia Strzeleckiego do Australii. Zamierzał zlecić 
wybitnemu polskiemu artyście Wojciechowi Kossakowi namalowanie portretu 
Strzeleckiego na koniu. Zaproponowano, aby obraz zawisł w Australijskiej Galerii 
Narodowej. Noskowski poprosił również rząd polski o przysłanie niewielkiego po-
mnika Strzeleckiego odlanego w brązie, ale wybuch wojny uniemożliwił realizację 
tych planów49. 

W 1940 roku Rząd Nowej Południowej Walii powołał Komitet do stworze-
nia odpowiedniego pomnika z okazji stulecia odkrycia, zdobycia i nazwania Góry 
Kościuszki przez Strzeleckiego. Zadecydowano o umieszczeniu tablicy z brązu na 
granitowym głazie na szczycie góry. Na tablicy pamiątkowej znajduje się następu-
jący napis: 

Z doliny rzeki Murray

polski odkrywca

PAWEŁ EDMUND STRZELECKI

wspiął się na Alpy Australijskie 15 lutego 1840 roku*.

* Poprawna data to 12 marca 1840 roku. Tablica została wymieniona w 1997 roku przy okazji 
zmiany nazwy z Mount Kosciusko na Mount Kosciuszko (przyp. red.).
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Za punkt badań trygonometrycznych Strzelecki wybrał „szczyt skalisty i nagi, dominu-
jący nad kilkoma innymi”. Odnotował, że szczególna konfiguracja wzniesień wywarła 
na nim tak ogromny wpływ przez podobieństwo do kopca wyniesionego w Krakowie 
nad mogiłą patrioty Kościuszki, że choć w obcym kraju, na obcej ziemi, ale wśród wol-
nych ludzi ceniących i wierzących w wolność, musiał nadać jej nazwę Góra Kościuszki. 

Tablica została odsłonięta 17  lutego 1940 roku przez konsula Noskowskiego 
i jego żonę – z pochodzenia Australijkę, Beatrice z domu Barnett. Koszt tablicy 
pamiątkowej został pokryty z drobnych datków od dzieci szkolnych w Nowej Po-
łudniowej Walii. Niewielka tabliczka z nazwiskiem konsula Noskowskiego została 
później zerwana przez wandali. Została zastąpiona w 1994 roku staraniem Rady 
Federacji Organizacji Polskich w Australii50. 

Podczas obchodów dwusetlecia Australii, Polska Rzeczpospolita Ludowa  
wysłała do Sydney w prezencie czteroipółmetrowy posąg Strzeleckiego odlany  
w brązie. Posąg został przewieziony do Jindabyne i ustawiony tuż nad jeziorem  
w parku Banjo Paterson. Australijsko-Polska Izba Handlowa pomagała w trans-
porcie posągu z Sydney do Jindabyne oraz w postawieniu pomnika. Pomnik jest 
imponujący, a jego całkowita wysokość łącznie z cokołem i podstawą wynosi 
ponad dziewięć metrów. Posąg został wyrzeźbiony przez Jerzego Sobocińskiego 
z Poznania51. 

Narcyza Żmichowska pisała, że najważniejszą cechą charakterystyczną  
Strzeleckiego była jego muskularna sylwetka „godna pomnika”. Ta cecha zo-
stała utracona, gdy rzeźbiarz ułatwił sobie pracę i zdecydował się na postać 
w płaszczu przeciwdeszczowym, podczas gdy w rzeczywistości Strzelec-
ki wspiął się na Górę Kościuszki w koszuli i w kapeluszu z szerokim rondem, 
bo dzień był upalny. Na pewno nie miał też w ręku mapy nieznanego tere-
nu52. Szkoda, że pomnika nie wykonał utalentowany rzeźbiarz, taki jak Sta-
nisław Szukalski, którego „Prometeusz” stoi przed siedzibą ONZ na Manhat-
tanie. Pomnik w Jindabyne został odsłonięty 14  listopada 1988 roku przez 
Jego Ekscelencję marszałka lotnictwa sir Jamesa Rowlanda, gubernatora  
Nowej Południowej Walii w obecności Ambasadora Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej Antoniego Pierzchały, przedstawicieli samorządu terytorialnego oraz 
kilku organizacji polskich współpracujących z Polskim Konsulatem53. Rada  
Federacji Organizacji Polskich w Australii zbojkotowała projekt z powodów 
politycznych. 

Zdecydowana większość różnych środowisk polonijnych w Australii wsparła 
kolejny projekt z okazji dwusetlecia, na który zebrano ponad trzydzieści tysięcy 
dolarów. Był to obelisk wykonany ze stali nierdzewnej, wysoki na sześć metrów, 
poświęcony Kościuszce, który został wzniesiony w parku w Cooma. Inicjatorem 
projektu był dr George Luk-Kozika z Melbourne, który osobiście przekazał na ten 
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cel pięć tysięcy dolarów. Pomnik został zaprojektowany przez znanego polsko-
-australijskiego artystę Stana Ostoję-Kotkowskiego54. Ideą pomnika było spopula-
ryzowanie imienia Kościuszki. 

3 maja 1988 roku w East Maitland, w Nowej Południowej Walii, przy New En-
gland Highway odsłonięto obelisk poświęcony Strzeleckiemu. Został on wznie-
siony dzięki staraniom Stowarzyszenia Polskiego w Maitland. Kolejny niewielki 
pomnik odkrywcy został zbudowany na Punkcie Widokowym im. Strzeleckie-
go przez Polskie Towarzystwo Historyczne w Newcastle. Został on odsłonięty  
17 listopada 1991 roku przez Konsula Generalnego RP, dr G.  Pieńkowskiego  
zaproszonego przez burmistrza Miasta Newcastle. 
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OTWARCIE GIPPSLAND 

Po udanym zdobyciu Góry Kościuszki, Strzelecki i Macarthur wrócili do Swam-
py Plains River, gdzie czekał na nich James Riley razem z końmi1. Cała grupa 

„wróciła do Welaregang, gdzie oddali wypożyczonego przewodnika aborygeńskie-
go, a zabrali swych służących i około 16 marca wyruszyli na południe z końmi, 
prowiantem i wyposażeniem”2. 

W swoim „Raporcie” z Melbourne datowanym na 26 czerwca 1840 roku Strze-
lecki napisał: 

Dzięki widokom na sąsiedni kraj, który zobaczyłem z Góry Kościuszki, udało mi się 
ustalić źródła rzeki Murray, prześledzić jej dopływy oraz wyznaczyć kierunek mojej 
dalszej marszruty na południe i rodzaj dalszych badań. W rezultacie wycofałem 
się do Cowrang Creek [obecnie Corryong Creek], wzdłuż którego wędrowałem, 
aż do jego źródła. Tutaj kończyły się stacje osadników i zanikały wszelkie ślady 
człowieka. Trasa, którą szedłem, wiodła przez mniejsze, skaliste i wysuszone pasma 
i doprowadziła mnie niespodziewanie do jeziora nazywanego Omeo [Fakt istnienia 
tego jeziora był wcześniej znany, ale jego lokalizacja nie była znana] i być może bę-
dzie można je wykorzystać do otwarcia połączenia pomiędzy rzeką Murray a rozle- 
głym krajem Omeo. Okazało się, że po jeziorze Omeo, tak jak w przypadku jeziora 
George i jeziora Bathurst, pozostała tylko niecka kształtem przypominająca jezio-
ro z niewielką ilością wody, ale bogata w pastwiska dookoła. Spośród wzniesień 
w tej interesującej okolicy, na które wspiąłem się w trakcie moich badań geogno-
stycznych, wybrałem górę Tombo [Tambo] dominującą na tym obszarze jako punkt 
łączący moje badania. Zarówno ten punkt, jak i położenie Omeo zostały ustalone 
na mapie za pomocą trygonometrycznego ustalenia długości i szerokości geogra-
ficznej. Jednak to, co oznaczyłem jako źródło Mita-Mita [Mitta Mitta], wspaniałe-
go dopływu rzeki Murray, oznaczenie położenia jej dolin, położenie Mount Ajuk 
Range [prawdopodobnie dzisiejsza Mt Bogong], tej wielkiej bariery, która oddziela 
dopływy Murray od dopływów rzeki Ovens, wszystko to zostało raczej naszkicowa-
ne niż wytyczone naukowo3. 

1111
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Alan Andrews zaznaczył, że „mapa Mitchella z 1838 roku, którą miał ze sobą 
Strzelecki, jest kompletnie pusta w całym rejonie badanym przez Strzeleckiego”. 
Wskazuje ona, wykropkowane położenie jeziora Omeo:

daleko na wschód. Dostęp do Omeo Plains od czasu, kiedy biali dotarli tam w 1835 roku, 
był z południowego wschodu i wschodu. Gdyby Strzelecki wraz z wyprawą jako pierwsi 
dotarli do nich od północy, czyli od okolic źródeł Corryong Creek, do jego połączenia 
z Gibbo River i Morass Creek, około dwudziestu kilometrów na północ od jeziora, nie 
byliby w stanie odkryć niczego nowego przez ponad czterdzieści kilometrów”4. 

Z jeziora Omeo ekspedycja udała się na górę Tambo, gdzie Strzelecki wspiął 
się na szczyt i zaznaczył jego dokładne położenie na swojej mapie. Przejechawszy 
na południu przez dolinę Tambo, przez Tongio, grupa dotarła na stację Numbla 
Munjee w pobliżu obecnego Ensay, która należała do hodowcy owiec  – kapita-
na Lachlana Macalistera. Stacja należała do hodowcy owiec – kapitana Lachlana 
Macalistera, ale zawiadywał nią wtedy jego bratanek Matthew Macalister. Numbla 
Munjee została założona mniej więcej rok wcześniej przez Angusa McMillana – 
nadzorcę stad Macalistera5. 

W tekście Raportu Następujące nie zostały wymienione następujące fakty: 

Siedemnaście mil od jeziora Omeo w kierunku południowo-wschodnim na skrzy-
żowaniu z Górami Wododziałowymi rozpoczyna się trzeci region, który południk 
148° ogranicza od północnego wschodu, a wybrzeże morza i Góry Wododziałowe od 
wschodu i zachodu, Corner Inlet i Western Port od południa i południowego zachodu. 
Teren tenbogaty w rozległe pastwiska, niezbyt gęste lasy, śródlądowe drogi wodne, rze-
ki, drewno, klimat, bliskość wybrzeża morskiego, sposobny pod budowę portów, a tak-
że przystani dla łodzi i małych statków, mający łatwą komunikację lądową, sąsiedz-
two Corner Inlet i Western Port, łagodne wzniesienia, wzgórza raczej niż góry, mający 
wspaniałe perspektywy dla przyszłych osadników – otóż ten kraj przeze mnie odkryty 
pozwoliłem sobie nazwać Gippsland na cześć Jego Ekscelencji Gubernatora Gippsa.
Niewiele z badanych regionów oferuje korzystniejsze perspektywy niż ten. Piękny stru-
mień, pierwszy ze wschodnich cieków wijący się przez piękną dolinę, wkrótce nabie-
rający cech rzeki, wydaje się być u wejścia do tego regionu od strony jeziora Omeo 
jakby przewodnikiem wiodącym do tego kraju do tej pory niezbadanego przez białego 
człowieka. U jego źródeł leżą stacje hodowlane Pana Bucklera [Buckley’a] i Pana M’Ali-
stera, dwóch pierwszych pionierów w Gippsland. Jego dalsza trasa wiedzie przez piękny 
pagórkowaty kraj, który zamyka dolinę, zwęża brzegi rzeki i prowadzi odkrywcę przez 
jej grzbiety do punktu kulminacyjnego, który oferuje wspaniały widok na morze na od-
ległym horyzoncie w kierunku południowo-wschodnim, piękny pagórkowaty obszar 
na południe i na wschód, góry i region skalisty na północny wschód. Kontynuowaliśmy 
wędrówkę bliżej lub dalej od rzeki w zależności od sąsiadujących z nią wzgórz i dotar-
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liśmy ostatecznie do zejścia w piękny zalesiony obszar. Po siedemdziesięciu milach od 
stacji Bucklera rzeka wpływa do dużej podłużnej laguny o szerokości stu stóp, która 
z kolei łączy się z pięknym jeziorem blisko wybrzeża.
(…) Trzy i pół dnia przerwy pozwoliły mi na zbadanie okolicy. Brzegi lagun były do-
stępne, a ich wody, z wyjątkiem środkowego nurtu, były słodkie, głębokie i pozbawione 
drewna. Wydawały się nieruchome, jednak po bliższym i uważnym przyjrzeniu się oka-
zały się być pod wpływem pływów i strumieni, które do nich wpływają.
Na długości piętnastu mil jezioro miało piękną taflę wody, ale z braku łodzi nie udało 
mi się ustalić charakteru jego połączenia z morzem. Z wysokich szczytów gór widać 
było jedynie wijący się szeroki kanał morski, a przez lunetę nie widać było żadnego 
brzegu ani podziału między nimi. Zadecydowałem, aby to jezioro nazwać Lake King 
na cześć P.P. Kinga, kapitana Marynarki Jej Królewskiej Mości6. 

Co ciekawe, trasa Strzeleckiego przez Gippsland nigdy nie została dokładnie 
wytyczona na mapach, aż do naniesienia przez Alana Andrewsa w 1990 roku mapy 
Strzeleckiego dołączonej do Raportu z 1840 roku na współczesną mapę i opubli-
kowania jej w artykule Strzelecki’s Route 1840 w „Journal of the Royal Australian 
Historical Society” z kwietnia 1992 roku. Jego mapa znacznie różni się od map 
wskazujących trasy Strzeleckiego opublikowanych w wielu wcześniejszych pracach 
historycznych. Trudno zrozumieć, dlaczego własna mapa Strzeleckiego ukazująca 
jego trasę została zignorowana, gdy w 1927 roku wyznaczano linię pamiątkowych 
obelisków. 

Jeśli przyjrzeć się mapie Andrewsa, widać wyraźnie, że wyprawa szła na po-
łudnie doliną rzeki Tambo i dotarła do dzisiejszych jezior Gippsland opisanych 
powyżej przez Strzeleckiego. Oprócz rzeki Tambo, polski podróżnik odkrył dwie 
inne rzeki wpadające do tych jezior. Wschodnią nazwał Riley River (obecnie  
Nicholson), a zachodnią McArthur River (obecnie Mitchell River). 

Grupa wznowiła marsz w kierunku południowo-zachodnim, przeprawiła się 
przez Perry River (Providence Pond Strzeleckiego) oraz Avon River (Perry River 
Strzeleckiego). Macalister River (Dunlop River Strzeleckiego) przekroczyła na 
południe od dzisiejszej Maffry. Grupa udała się na północny zachód i przecięła 
rzekę Thompson na zachód od obecnego Heyfield, a następnie wznowiła bada-
nia w kierunku południowo-zachodnim. Wyprawa dotarła do połączenia rzek La 
Trobe i Tyers, ale poszła około dziesięciu kilometrów w górę tej ostatniej, zanim 
ją przekroczyła i podążyła drogą do dzisiejszego Yallourn. Następnie udała się na 
zachodni brzeg La Trobe i do lokalizacji dzisiejszego Moe. Konie uczestnicy eks-
pedycji zostawili około dwadzieścia kilometrów za Moe. Wznawili podróż w kie-
runku południowo-zachodnim, minęli mniej więcej kilometr na północ obecną 
miejscowość o nazwie Strzelecki, a przeszedłszy na południe od Poowong, dotarli 
do Western Port. 
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Kiedy James Macarthur twierdził w swoim opublikowanym liście z 1856 roku,  
że „po przeprawie przez rzekę Riley (obecnie Nicholson) 6  kwietnia poza tym 
punktem nie widzieliśmy żadnego śladu grup, które by nas poprzedzały”, inni 
autorzy interpretowali to inaczej. William F. Gates (1912) stwierdził, że wyprawa 
weszła w „kompletnie niezbadany region” przy obecnej lokalizacji Lindenow nad 
Mitchell River”7. Natomiast H. Hansford (1927) uważał, że Strzelecki i jego gru-
pa „podążali śladami McMillana, aż dotarli do rzeki Macalister”8. Współczesny 
historyk Alan E.J. Andrews zgodził się, że McMillan dotarł do rzeki Macalister, 
ale „był to końcowy punkt wyprawy McMillana do Gippsland zanim dotarł tam 
Strzelecki”9. 

Mieszkańcom Melbourne przybycie grupy poszukiwawczej wyłaniającej się 
z Gippsland oraz pierwsza wzmianka o podróży zostały po raz pierwszy krótko 
przedstawione w „The Port Phillip Gazette” w sobotę 30 maja 1840 roku na stronie 
3: „Przyjazd – Z radością informujemy o bezpiecznym przybyciu do Melbourne 
Hrabiego Strzeleckiego i Panów Macarthura i Rileya z wyprawy badawczej kraju 
z zatoki T’wold”. Następnie pojawiła się kolejna notatka w „Port Phillip Patriot” 
w poniedziałek 1 czerwca 1840 roku: „Hrabia Strzelecki w towarzystwie dwóch in-
nych dżentelmenów przybył do Melbourne w ostatni czwartek z wyprawy w oko-
licach Twofold Bay, który to dystrykt badali. Słyszeliśmy, że niedostatki i cierpie-
nia, których doświadczyli, były poważne”. Następnego dnia „Port Phillip Herald” 
z 2 czerwca opisał pełną historię w artykule pod tytułem The Progress of Discovery:

Mamy szczerą przyjemność poinformować o przybyciu do Melbourne Hrabiego Stre-
leskiego, przedsiębiorczego pieszego przyrodnika oraz jego przyjaciół i towarzyszy po-
dróży – Panów Macarthura i Riley’ego, z podróży odkrywczej przez terra incognita na 
południowo-wschodnim wybrzeżu Nowej Południowej Walii, w trakcie której doko-
nali kilku bardzo ważnych odkryć i wycierpieli ogromne niedostatki. Kilka ciekawych 
szczegółów z wyprawy uzyskanych podczas rozmowy z podróżnikami pośpiesznie 
przedstawiamy naszym czytelnikom i mamy nadzieję, że wkrótce będziemy mogli opu-
blikować bardziej szczegółowe relacje z ważnych odkryć, których dokonali.
Obecna wyprawa została podjęta przez Hrabiego Streleskiego jako kontynuacja ba-
dań geognostycznych i mineralogicznych, w trakcie których przeszedł już ponad 
dwa tysiące mil w granicach kolonii, a co skłoniło go do wyprawy do Murrumbidgee 
w celu zbadania nieznanego białym ludziom terytorium leżącego między rzeką Hume 
a południowo-wschodnim wybrzeżem Nowej Południowej Walii.W Ellerslie, stacji 
należącej do Pana H.H. Macarthura, do Hrabiego dołączyli James Macarthur i Pan 
Riley, którzy chętnie dzielili z Hrabią blaski i cienie takiego przedsięwzięcia. Wydaje 
się, że grupa wyruszyła dobrze zaopatrzona w prowiant i konie juczne, a wszyscy 
jechali konno z wyjątkiem Hrabiego, bo ten, mając przy sobie znaczną ilość cennych 
instrumentów naukowych o delikatnej konstrukcji, musiał iść pieszo z cennym baga-
żem na plecach. Z Ellerslie grupa zeszła do pięknej doliny rzeki Hume, czyli Murray 
i podążała jej malowniczymi zakolami przez około pięćdziesiąt mil. Tutaj podróżnicy 
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rozbili obóz. Hrabia i Pan Macarthur weszli w Alpy Australijskie, a 12 lutego około 
południa znaleźli się na najwyższym szczycie Australii na wysokości 7800 stóp nad 
poziomem morza, poza zasięgiem roślinności, w otoczeniu wiecznych śniegów, po-
godne i przejrzyste niebo nad nimi, a pod nimi nieograniczony niczym widok na 
około cztery tysiące mil kwadratowych. Na szczycie Alp Hrabia Streleski poczynił 
wiele cennych obserwacji meteorologicznych i magnetycznych. Badanie trygonome-
tryczne, które Hrabia rozpoczął i prowadził od Murrumbidgee, uzyskało nowe dane 
z tego dominującego punktu. Cenne materiały do przyszłej publikacji pozyskano 
również dzięki badaniom barometrycznym Hrabiego oraz jego badaniom geogno-
stycznym i mineralogicznym.
Po cofnięciu się przez około trzydzieści mil na zachód od Snowy Range, grupa udała 
się na południe przez nierówny i niezamieszkały kraj, i tą pierwszą wyprawą otwar-
ła go niejako dla połączenia w przyszłości z rzeką Murray. Po przybyciu do Omeo 
kraj ten, ze względu na swój specyficzny geognostyczny charakter i możliwość po-
łączenia dziedzin prowadzonych badań, zaoferował im nowe i obfite możliwości ob-
serwacji i zaspokojenia ciekawości naukowej. W ciągu trzech dni podróży z Omeo 
w kierunku południowo-wschodnim grupa przekroczyła pasmo wododziałowe, 
a w ciągu następnych czterech dni dotarła do nowego, wspaniałego kraju, na któ-
rym znajdowały się bogate pastwiska, liczne rzeki oraz ogromne jezioro śródlądowe 
z jego rozgałęzionymi lagunami. Otwarli tym samym nowe obszary dla działalności 
osadników, jakich nie oferowała dotąd żadna inna wcześniej zbadana część kolonii. 
Obszar od szerokości geograficznej 37º 10’ przybrał radośniejszy i bardziej satys-
fakcjonujący wygląd, ale rzeki, które przecinają kraj z północnego zachodu na po-
łudniowy wschód, znacznie opóźniły postępy podróżnych, których zapasy zaczęły 
się wówczas kurczyć. 6  kwietnia zdecydowano zmniejszyć racje żywnościowe dla 
wszystkich (suchar i plaster bekonu dziennie), ale nowe trudności i nowe opóźnie-
nia szybko pokazały, że nawet przy tych środkach ostrożności niemożliwe jest, aby 
zapasów wystarczyło na całą podróż. Największym problemem, z którym musieli so-
bie radzić podróżni, było zmęczenie koni. Każdego dnia jeden z członków wyprawy 
szedł na piechotę razem z Hrabią, ale to – zamiast rozwiązywać – tylko potęgowało 
problemy, gdyż mężczyźni nieprzyzwyczajeni do chodzenia, podobnie jak konie, za-
częli odczuwać skutki wyczerpania podróżą. W tej sytuacji konieczne stało się, aby 
podróżni zrezygnowali (co uczynili z żalem) z pierwotnego zamiaru prowadzenia 
badań aż do Wilson’s Promontory, gdzie pragnęli rozpocząć eksplorację wybrzeża 
morskiego, jego ujść rzek i zatoczek, a zamiast tego obrali kurs na Western Port, któ-
ry był najbliższym punktem, gdzie można było pozyskać świeży prowiant. Otwarte 
lasy, równiny i doliny, przez które grupa, jeśli byłaby dobrze zaopatrzona w prowiant, 
mogłaby swobodnie podróżować, teraz zmieniły się w skalistą i górzystą ścieżkę, 
przez którą przejście wiązało się z niekończącymi się trudnościami. Całkowicie wy-
czerpane konie bardziej opóźniały niż przyśpieszały tempo podróży, więc w końcu 
zostali zmuszeni do porzucenia ich w dolinie około siedemdziesięciu pięciu mil za 
Western Port, w której było i pastwisko, i spora ilość wody. Tutaj też pozostały bagaże 
podróżników z ich odzieżą oraz zbiory mineralogiczne i botaniczne Hrabiego, a oni 
zabrali ze sobą tylko koce i resztki chleba, które, pomimo znacznie ograniczonego 
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przydziału, nie starczyły na dłużej niż na cztery dni. Z tego miejsca Hrabia i jego 
towarzysze obrali i – pomimo ryzyka – utrzymywali bezpośredni kurs na Western 
Port w nadziei na jak najszybsze zakończenie cierpień, ale niestety kurs ten prowa-
dził ich przez wiele dni przez gęste zarośla, przez które przedarcie się było prawie 
niemożliwe. Grupa była teraz w żałosnym stanie. Panowie Macarthur i Riley oraz ich 
służący byli tak zmęczeni, że nie byli w stanie radzić sobie z trudnościami, które nę-
kały ich wyprawę. Będąc bardziej odporny na zmęczenie i niedostatki towarzyszące 
pieszej podróży przez dzikie i niegościnne centrum kontynentu, Hrabia zachował siłę 
i choć obciążony ciężkim ładunkiem instrumentów i papierów o wadze czterdzieści 
pięć funtów, dzień po dniu torował drogę dla swoich wyczerpanych towarzyszy przez 
mocno splątane z pnącymi trawami, winoroślą, wierzbami, paprociami i trzcinami, 
gęste zarośla krzewów herbacianych. Hrabia przebijał rękami i kolanami przejście 
przez środek zarośli, rzucał się całym ciałem na gęste poszycie, otwierając ciężarem 
swojego ciała drogę dla swoich cierpiących towarzyszy. W ten sposób grupa cal po 
calu przedzierała się do przodu, a nieustanne deszcze uniemożliwiały im odpoczynek 
i w nocy, i w dzień. Ich zapasy w ciągu ostatnich dziewiętnastu dni podróży składały 
się tylko z bardzo skąpych ilości mięsa lokalnych niedźwiedzi czy małp, bez których 
podróżni niechybnie zginęliby z głodu. Ten prowiant, którzy sami podróżni opisują 
jako bardzo łykowaty, był trudny do zdobycia, a wartości odżywcze, które oferował, 
były całkowicie niewystarczające do utrzymania zdrowia i siły niezbędnych do prze-
trwania takiego zmęczenia.
Dwudziestego drugiego dnia po porzuceniu koni podróżnicy ujrzeli Western Port, 
a wrażenia, jakie wywołał widok wody, na której zakotwiczył mały statek, oraz niebieski 
dym wijący się wśród drzew, można sobie łatwiej wyobrazić niż opisać. Grupa natknęła 
się na namiot Pana Berry’ego, a jego gościnności i życzliwości wobec ich potrzeb za-
wdzięczają odzyskanie zdrowia i wigoru.
Panowie Macarthur i Riley podkreślają, jak bardzo są zobowiązani wobec Hrabiego 
Streleskiego, któremu dzięki Opatrzności Bożej przypisują swoje ocalenie. Wprawdzie 
byli wyposażeni w sekstans i sztuczny horyzont, stan pogody był taki, że w ciągu ostat-
nich dwudziestu dwóch dni – pomimo największego wysiłku podróżnych – szerokość 
geograficzna i azymut mogły być ustalone tylko dwukrotnie, ale tak uważnie obserwo-
wano zmiany kompasu i wyznaczano kurs na mapie, że ostatnia obserwacja nie różniła 
się od południka Western Port o więcej niż dwie mile. 
W ciągu kilku dni czytelnicy mogą spodziewać się bardziej szczegółowej relacji z po-
dróży, a także będą mieli okazję zapoznać się z mapą nowego i wartościowego kraju, 
który Hrabia na cześć Jego Ekscelencji Gubernatora nazwał Gippsland. Z wielką przy-
jemnością stwierdzamy, że w opinii Hrabiego Streleskiego nie ma przeszkód w bezpo-
średnim zasiedleniu Gippsland przez przedsiębiorczych osadników z Port Phillip, a do-
stęp do niego jest znacznie łatwiejszy z Melbourne niż z Maneroo, czyli kraju Omeo. 
Wspaniałe perspektywy, jakie otwiera przed tą prowincją odkrycie tak wspaniałego ob-
szaru (do tej pory uważanego za pustynny) w regionie leżącym między Australią Felix 
a zewnętrznymi stacjami na granicach Nowej Południowej Walii, są oczywiste i ufamy, 
że Hrabia Streleski i jego dzielni towarzysze nie opuszczą Melbourne bez publicznego 
świadectwa wdzięczności osadników10.
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Tydzień później, w „Port Phillip Herald” z 9 czerwca, opublikowano notatkę 
pod tytułem Aborygeni, zawierającą następujący tekst: 

Hrabiemu Streleskiemu i jego kompanom towarzyszył w ostatniej, pełnej przygód 
wyprawie przez nowo odkryte terytorium nazwane Gippsland przewodnik abory-
geński o imieniu Charley z plemienia Burra zamieszkującego Golbourne Plains. 
Charley przez ostatnie trzy lata towarzyszył Jamesowi Macarthurowi, synowi par-
lamentarzysty. Kiedy wyczerpały się zapasy żywności, przyszłoby im zginąć z głodu, 
gdyby nie starania Charleya, który zaopatrywał towarzyszy w mięso wombata, czyli 
lokalnego niedźwiadka, co zapewniało im choć odrobinę pożywienia. Pewnego dnia 
będąc w nie lada kłopotach i wyczerpany zmęczeniem, jego Pan i wszyscy oprócz 
Hrabiego prawie poddali się rozpaczy, wtedy Charley – nie mniej zmęczony niż jego 
przyjaciele – starał się podnieść ich niskie morale. Otóż siedząc na kłodzie obok Pana 
Macarthura powiedział, patrząc na niego czule „Charley nigdy nie zostawić swego 
Pana”. Żarliwość, z jaką ten prosty syn natury wyraził swoją determinację, by podzie-
lić los swego młodego Pana, dotknęła serca jego towarzyszy niedoli, zachęciła ich 
do wytrwania w wysiłkach, aby pokonać przeszkody. Bardzo lubimy opisywać takie 
dobre uczynki, szczególnie gdy uczynione przez naszych czarnoskórych braci. Kto by 
powiedział po zapoznaniu się z tą interesującą opowieścią, ile to wdzięczności może 
drzemać w piersi dzikusa?11.

Ciekawe kto opowiedział tę anegdotę redaktorowi George’owi Cavanagho-
wi? Don Watson w swojej pracy Caledonia Australis wyraził wątpliwości co do 
rzekomej anegdoty: „Być może Charley Tarra, cichy i niestrudzony Aborygen 
z Goulburn, «mądry i dobry człowiek», według Strzeleckiego zasługuje na wielkie 
uznanie. Być może nigdy nie siedział na pniu zwalonego drzewa obok Jamesa Mac 
Arthura w godzinie próby i nie powiedział «ja nigdy nie zostawić Pana», jak poda-
wał «Port Phillip Herald» 10 lipca 1840 roku, ale na pewno był zdolnym i wiernym 
służącym”12. 

Istotnie, Tarra był niezwykle użyteczny podczas podróży, zwłaszcza w ostat-
nich tygodniach, kiedy zdobywał wiele tak potrzebnego pożywienia. Niektórzy au-
stralijscy autorzy forsowali swoje pochwały i puszczali cugle fantazji, wykraczając 
poza wszelkie rozsądne argumenty, czyniąc go praktycznie przywódcą wyprawy 
na nieznanym terenie, i „wybawcą” ekspedycji. Jak sam Riley napisał do matki: 
„W całym kraju, przez który podróżowaliśmy, widzieliśmy tylko jedno zwierzę, 
wielkości małego psa, które żyje na drzewach – małpę czy też lokalnego niedźwie-
dzia. Niektóre osobniki ustrzeliliśmy, a niektóre zdobył tubylec, wspinając się na 
drzewa”13. G. Rusden zauważył, że „Charley Tarra zapewniał im pożywienie, cho-
ciaż strzelba Rileya czasami się przydawała”14. Podobnie C.S. Osborne w magazy-
nie „The Gap” napisał, że „Charlie Tarra zdobywał większość prowiantu, wspinając 
się na drzewa, chociaż broń Rileya trochę pomogła”15. Na pewno nie było trudno 
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zastrzelić niezdarnego koalę siedzącego na gałęzi, chyba że deszcz zmoczył proch 
strzelniczy. Macarthur też miał broń i Strzelecki najprawdopodobniej też. Wszyscy 
trzej byli doskonałymi strzelcami. Gdy dziewięć miesięcy później William Brodri-
bb podążał śladami Strzeleckiego między La Trobe River a Western Port w asyście 
tego samego Charley’a Tarry, ten zaopatrywał wyprawę nie tylko w mięso koali, 
ale także oposów i jamraji. Brodribb wspominał o licznych kangurach, strusiach, 
emu, bażantach i gołębiach, których mięsa próbował. Zatem Gippsland nie tylko 
obfitowało w wodę pitną, ale również w zwierzynę. Przypomnijmy, że w latach 
trzydziestych XIX wieku Strzelecki poradził sobie z rozlicznymi trudnościami bez 
Charleya Tarry w tak niebezpiecznych częściach świata, jak: Brazylia, Kanada, 
Meksyk, Paragwaj czy Gran Chaco. 

Dwa tygodnie później „Port Phillip Herald” z 23 czerwca 1840 roku opubliko-
wał kolejny artykuł pod tytułem Progress of Discovery, który został poprzedzony 
następującym wprowadzeniem:

Chcieliśmy zwrócić uwagę naszych czytelników na opublikowaną poniżej relację opi-
sującą eksploracje Hrabiego Streleskiego w Gippsland. Wiadomo już, że towarzyszyli 
mu jego przyjaciele: Pan James Macarthur z Vineyard, Parramatta, Pan Riley, dwaj bia-
li służący oraz lokalny Aborygen. Pisaliśmy też już wcześniej o wielkich cierpieniach 
i niedostatkach, które wszyscy znosili.
Nie trzeba wspominać o ogromnych zasługach, które Hrabia Streleski wyświadczył 
dla całej Nowej Południowej Walii, a szczególnie dla tej prowincji, w związku z od-
kryciem Gippsland. Nie ograniczamy się też do tego, ponieważ dokonania człowieka, 
który przez wiele lat prowadzi badania naukowe w niebezpieczeństwie, trudach i nie-
dostatkach, nie są zasługami tylko dla tego wieku czy dla tego kraju, ale korzyściami dla 
potomności i dla świata.
Tam, gdzie należy się pochwała, udzielamy jej ostrożnie, mając pełną świadomość, że 
jest ona na ogół ceniona przez jej obiekt w odwrotnym stosunku do jego zasług – po-
zostawiamy zatem odkrycia Hrabiego Strzeleckiego, aby mówiły same za siebie. Mamy 
natomiast jedną uwagę na temat nazwy nadanej temu regionowi i jego cech. Można za-
uważyć, że, poza jednym wyjątkiem, nazwy wybrane przez Hrabiego pochodzą od osób 
dobrze znanych w kolonii i choć podziwiamy dobry gust w tym względzie, to czujemy 
się zaszczyceni tym, że takie preferencje pochodzą od cudzoziemca. Jedyny wyjątek, 
do którego się odnieśliśmy jest w nazwie Kościuszko i ufamy, że nie ma w Australii ani 
jednego człowieka, który nie będzie głęboko współczuł wygnanemu szlachcicowi, gdy 
jego oko spocznie na ośnieżonym szczycie, który przypomniał mu grób bohatera jego 
ojczyzny. Nadanie nazwy Górze Kościuszki długo będzie przypominać o umiłowaniu 
wolności i patriotyzmie pielęgnowanym w obcym kraju, a my ufamy, że jej symbol 
długo będzie spoglądać w dół na ludzi szanujących obie te cechy.

Relacja, która następowała potem, była w mniejszym lub większym stopniu 
tekstem artykułu z 2 czerwca rozszerzonym jedynie o kilka szczegółów.
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Poza tymi oficjalnymi komunikatami prasowymi, zachowały się ówczesne 
słowa uczestnika wyprawy, Jamesa Rileya, które napisał do swojej matki w liście 
z Melbourne datowanym na 30 maja 1840 roku. W liście nie ma jeszcze odniesień 
do omówionych wyżej artykułów prasowych.

Po trzech dniach podróży [od 16 do 19 marca] dotarliśmy do miejsca, gdzie zmienił 
się krajobraz. Zamiast pięknych, otwartych równin dotarliśmy do gęstych lasów i przez 
nie do gęstych zarośli, co uniemożliwiło naszą podróż po równinach i zmusiło nas do 
przejścia w góry, które mogliśmy pokonać jedynie kosztem wytężonej pracy i wysiłku. 
Przez te zarośla przedzieraliśmy się przez 14 dni i w tym czasie pokonaliśmy około  
70 mil, więc możesz sobie wyobrazić, jakie mieliśmy trudności do pokonania. Czasami 
nie udało się nam przebyć trzech mil w jednym kierunku, czasami musieliśmy przejść 
6 lub 7 mil, aby dotrzeć do rzeki i potem rozładować i przenieść wszystko na plecach, 
a potem wyciągnąć konie, które ugrzęzły. Wieczorem trzeba było wykarczować miejsce 
w zaroślach zanim mogliśmy wyciągnąć zmęczone kończyny i przywiązać nasze biedne 
konie do drzew beż żadnego obroku z obawy, żeby w nocy się nie oddaliły.
W tym stanie rzeczy doszliśmy do wniosku, że zostawimy biedne zwierzęta w pierw-
szym miejscu, które uda nam się znaleźć, a które da im choć trochę pożywienia, w tym 
celu zeszliśmy ponownie na równinę i mieliśmy szczęście znaleźć niedaleko obszar po-
rośnięty trawą, gdzie była też woda.
Postanowiliśmy zostawić je tam, bo tylko opóźniały naszą podróż, a one były w takim 
stanie z głodu, że szaleństwem było zabierać je ze sobą, a zostawiwszy je tutaj, mieliśmy 
szansę pewnego dnia je odzyskać.
Czuliśmy wyczerpanie i byliśmy tak samo zmęczeni jak konie. Przez pięć tygodni żyli-
śmy na skromniutkich racjach żywnościowych, dwa funty chleba na trzy osoby dzien-
nie, co po podzieleniu nie wystarczało do podtrzymania życia i sił, a z mięsa mieliśmy 
tylko dwa cienkie plastry boczku. Hrabiemu udało się szczęśliwie odczytać szerokość 
geograficzną i z tego miejsca byliśmy (według map Majora Mitchella, które zostały 
przedstawione przed Izbą Gmin) w odległości około 25 mil na północny wschód od 
Western Port, do którego zmierzaliśmy, a który był w okolicach miejsca, w którym 
znajdowała się stara osada. Sprawdziliśmy w Dzienniku Nawigacji i stwierdziliśmy, 
że niektóre z głównych punktów nie do końca się zgadzały. To sprawiło, że mieliśmy 
wątpliwości co do mapy Mitchella, ale ciągle mieliśmy nadzieję. To nie była odległość  
25 mil, ale aż 70. Zarośla robiły się coraz gęstsze, trudne do przebycia. Dotarcie do We-
stern Port 12 maja zajęło nam nie 7, ale 21 dni, licząc od dnia, w którym porzuciliśmy 
nasze konie.
W tym czasie mieliśmy prowiant na osiem dni w wielkości opisanej powyżej. Zajęło 
nam dzień, aby uporządkować i schować nasze siodła i rzeczy na drzewach i zabrać 
tylko to, co było nam absolutnie niezbędne, czyli czystą odzież, koce i broń. Zostawili-
śmy wszystko inne, co nie było najważniejsze (oczywiście narzędzia do badań byliśmy 
zmuszeni nieść). Z resztek mąki upiekliśmy trzy chleby i każdy z nas miał swoje pół 
bochenka do noszenia. Bekonu mieliśmy na trzy dni. Bez jedzenia obywaliśmy się co 
najwyżej przez jeden dzień. W regionie, przez który szliśmy, było tylko jedno zwierzę. 
Jest ono wielkości małego psa, mieszka na drzewach i jest nazywane małpą lub lokal-
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nym niedźwiedziem*. Czasami strzelaliśmy do nich, a czasami Aborygen wspinał się 
za nimi na drzewa. Jadaliśmy je na surowo, kiedy nie mogliśmy rozpalić ognia, co było 
trudne, bo brakowało drewna.
W budynkach starej opuszczonej osady Corinella z 1826 roku ugościli nas skazańcy – zbie-
gowie z Kraju Van Diemena [Tasmanii]. Podzielili się z nami jedzeniem i pokazali nam, 
którą drogą dotrzeć do gospodarstw Panów Massie i Andersona [obecny Tooradyn]16.

Strzelecki całą podróż przez Gippsland opisał w kilku zdaniach: 

Od La Trobe River wyruszyliśmy do Corner Inlet. Całkowite wyczerpanie koni zaczęło 
jednak utrudniać nasze postępy. W ciągu kilku dni po przekroczeniu rzeki trzeba było 
je zostawić. Również mężczyźni, którzy przez pięć tygodni żywili się połową racji żyw-
nościowych (jeden suchar i plaster bekonu dziennie), wykazywali objawy wyczerpania, 
co w połączeniu ze stratą sześciu koni i bagaży oraz przy zapasach wystarczających 
tylko na cztery dni, zmusiło mnie z żalem do rezygnacji z planowanej trasy i udania się 
najkrótszą drogą do Western Port, gdzie świeży prowiant mógł pozwolić mi na prze-
prowadzenie badań nad geognostycznym charakterem wybrzeża, a także nad zatokami, 
ujściami rzek i portami.
Bezpośredni kurs, który zmuszał nas do podążania tą drogą przez zarośla, doprowadził 
nas w ciągu 22 dni do prawie całkowitego wygłodzenia. Dla wyczerpanych mężczyzn 
był to trudny teren, który jednak nie ma sobie równych w kolonii, dzięki swoim cen-
nym drzewom eukaliptusa. Wspinaczka na pasmo wododziałowe była łagodna, zejście 
w kierunku Western Port łatwe. Wszystkie wielkie wzniesienia, które charakteryzują 
to pasmo w innych miejscach, czy to pod względem wysokości, czy też zakoli, czy też 
wyraźnej formy odnóg i rozgałęzień, zaczęły zanikać. Niektóre mniejsze odnogi po za-
chodniej stronie tego pasma utworzyły rozległą dolinę na północny zachód od mojej 
trasy, niemalże naprzeciwko tej zasilanej wodą rzeki La Trobe po wschodniej stronie 
tego pasma. Inne, które po dokładnym zbadaniu okazały się być działami potoków bie-
gnących w kierunku przylądka Liptrap i Western Port, były jedynymi wzniesieniami 
tworzącymi pozostałą część delikatnie falistego kraju, przez który przeszedłem17.

Ross Hartnell nazwał to opisowe streszczenie „ogromnym niedopowiedze-
niem”18. „Raport” podpisany przez Strzeleckiego 26 czerwca 1840 roku zawierał 
również praktyczne informacje, które dowodziły, że pomimo trudów podróży, za-
chował on wystarczająco dużo siły i trzeźwość umysłu, aby przeprowadzić pewne 
obserwacje naukowe: 

Obserwacje geognostyczne pokazały kilka interesujących faktów związanych ze skła-
dem mineralogicznym kraju. Po pierwotnej formacji gnejsów i sjenitów tworzących 
granicę kraju od północnego zachodu, pojawiają się osady aluwialne składające się 
z warstw iłu, piasku, żwiru, otoczaków, fragmentów różnych skał, licznych szczątków 

* Chodzi to o popularne misie koala, tu żartobliwie nazywane małpą lub niedźwiadkiem 
(przyp. red.).
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organicznych, które często występują przy brzegach rzek, dnach dolin i w paśmie przy-
brzeżnym, a które stanowią największą formację tego działu.
Mineralogia ekonomiczna wykazuje tu występowanie magnetytu na 37° szerokości 
geograficznej nad laguną, gruzełków ilastych tlenków żelaza (feroxidi geodigne) w oko-
licy Western Port, które są godne uwagi ze względu na ich przydatność w czasie, gdy 
przemysł kolonii będzie potrzebował ich eksploracji. Wielce pomocny w metalurgii 
węgiel występuje w wielu miejscach, ale znaleziono go też 12 mil na południe od sta-
rej osady Western Port. Mineralogia ekonomiczna może odkryć tutaj dzięki badaniom 
tych dużych osadów aluwialnych powstałych w wyniku częściowego rozpadu skał wo-
dodziałowych ślady rud ukrytych jeszcze przed okiem podróżnego w niezbadanych 
pasmach górskich.
To jednak, co stoi już otworem dla przemysłu, co gotowe jest wynagrodzić wysiłek 
i wytrwałość niestrudzonych i bardzo przedsiębiorczych osadników w Australii, to sam 
region uważany za rolniczo-pasterski. Niewiele miejsc, które znam, czy to w granicach 
Nowej Południowej Walii, czy też poza nią, może poszczycić się na dużą czy wielką 
skalę lepszymi warunkami niż Gippsland19. 

Australijscy naukowcy docenili badania Strzeleckiego i nazwali złoża z okresu 
dolnej kredy w Gippsland Grupą Strzeleckiego. Skały te występują na dużej części 
Pasma Strzeleckiego w południowym Gippsland oraz na niewielkim obszarze od 
Yallourn North do Tyers, a także w zachodniej Dolinie La Trobe20. Należy tu podkre-
ślić, że „Port Phillip Herald” z 10 lipca 1840 roku na stronie 2 wskazał, że Strzelecki 
zaproponował „powrót do Western Port w celu zbadania możliwości tego regionu”. 

Jest tylko jeden opis wyprawy wyłaniającej się z lasów Gippsland. Świadkiem 
tego był osadnik z Western Port, R. Massie, który opublikował w lipcu 1865 roku 
swoje dość krótkie wspomnienie: 

Panowie Macarthur i Riley dotarli na stację, w której mieszkałem w Western Port około 
12 lub 14 maja 1840 roku. Nie było z nimi Hrabiego, ponieważ był zbyt chory z braku 
pożywienia i ze zmęczenia, by im towarzyszyć; zaopatrzyli się u mnie w buty i kil-
ka niezbędnych rzeczy, których bardzo potrzebowali (...). Po przybyciu do Melbourne 
[Macarthur] nie trzymał tego odkrycia w tajemnicy, lecz wręcz przeciwnie, przekazy-
wał wszelkie informacje tym, którzy postanowili się do niego zgłosić. Gdy opuszcza-
łem stację [Andersona i Massie’ego], zaproponowałem, że przewiozę podróżnych przez 
Western Port Bay w łodzi wielorybniczej i wysadzę ich jak najbliżej Melbourne, ale Pan 
Macarthur przed dotarciem na naszą stację spotkał się z dwoma mężczyznami, którzy 
przebywali na dawnej Stacji Francuskiej w Porcie Zachodnim, i doprowadził ich do na-
szej osady po czym wszystko z nimi uzgodnił. Nie miałem wtedy przyjemności spotkać 
Hrabiego, ponieważ ze względu na zmęczenie był zbyt chory, aby im towarzyszyć21.

A.W. Greig w swoim artykule The Beginnings of Gippsland opublikowanym 
w 1912 roku złożył następujące oświadczenie oparte na wcześniej przytoczonym 
fragmencie: „Można podejrzewać, że relacja prasowa, która przypisywała ocalenie 
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wyprawy dzięki niezwykłej wytrzymałości Hrabiego była zainspirowana opinią 
tego dżentelmena na temat jego własnych możliwości”. W przypisie Greig umie-
ścił wyciągi z „Port Phillip Herald” z 2 czerwca 1840 roku, zakończone słowami: 
„Panowie Macarthur i Riley przyznają, że są bardzo zobowiązani wobec Hrabiego 
Strzeleckiego, któremu dzięki Opatrzności Bożej przypisują swoje ocalenie”22. 

Greig nie pozwolił więc Strzeleckiemu zachorować nawet na krótką chwilę ani 
być naprawdę zmęczonym po tak długim prowadzeniu wyprawy. Riley miał zale-
dwie dziewiętnaście lat, Macarthur tylko dwadzieścia sześć, więc hrabia w wieku 
czterdziestu dwóch lat, jako najstarszy w grupie, nie miał prawa do odpoczynku. 
Nawet jeśli Strzelecki był chwilowo wyczerpany, to James Fenton witał go na Ta-
smanii jako okaz doskonałego zdrowia, tryskającego energią, natomiast doświad-
czony buszman James Macarthur według świadectwa jego żony – do końca życia 
odczuwał skutki eksploracji Gippsland24. 

Artykuł w „Port Phillip Herald” z 2  czerwca 1840 roku powstał po wywia-
dzie ze wszystkimi trzema uczestnikami wyprawy: Strzeleckim, Macarthurem 
i Rileyem. Na początku artykułu redakcja użyła stwierdzenia: „kilka ciekawych 
szczegółów z podróży zdobytych w rozmowie z podróżnikami” – a nie z jednym 
podróżnikiem. Macarthur i Riley byli na tyle inteligentni i elokwentni, by zaprze-
czyć słowom „Panowie Macarthur i Riley przyznają”, gdyby te słowa opublikowane 
w gazecie nie były prawdziwe. List R. Massiego dowodzi również, że James Macar-
thur nie miał powodów, by milczeć. 

Grupa przeszła przez dzisiejsze Cranbourne, które Charles Daley opisał w swo-
jej Story of Gippsland (1960) jako „małą osadę z kilkoma budynkami ze ścianami 
z wikliny i krytymi strzechą”, a następnie udała się do „ładnej małej wioski Dan-
denong”25. 

Frank Whitcombe napisał, że „Strzelecki po swoim bardzo pamiętnym wyj-
ściu z buszu dotarł do Dandenong”. Pierwszy dom wzniesiono tu w 1838 roku 
i należał on do kapitana Lonsdale’a, ale w tym czasie posiadłość była zarządza-
na przez nadzorcę – Alfreda Longhorna. Siedem mil za Dandenong dotarli do 
przydrożnej chaty, która miała niezwykłą nazwę „No Good Damper” [„Kiepski 
Chleb” – przyp. tłum.]26. Grupa przeszła przez obecne miejscowości Oakleigh, 
Chadstone i St. Kilda i dotarła do Melbourne 19 maja 1840 roku. 

Strzelecki udał się do rezydencji nadzorcy La Trobe w Jolimont i przekazał mu 
list gubernatora Gippsa o następującej treści: 

Govt. House
Parramatta, 28 listopada 1839 r.

Mój Drogi La Trobe,
okazicielem tego listu jest Hrabia Strzelecki (Polak z urodzenia), który przebywa już od 
jakiegoś czasu w Nowej Południowej Walii, choć myślę, że nie poznałeś go w Sydney. 
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Z tego co wiem, to człowiek nauki i z pewnością dżentelmen. Polityka uczyniła z niego 
wędrowca pozbawionego narodu i ojczyzny. Nie zamierza tu zostać na stałe. Teraz jest 
w drodze do Port Phillip. Za gościnę, którą mu okażesz, będę wobec Ciebie zobowiąza-
ny. Lady Gipps przesyła pozdrowienia dla Pani La Trobe.

Szczerze oddany,
G. Gipps

Hrabia nie będzie oczekiwał by się nim zajmować, ale raczej docenić to, co 
osiągnął27. 

List ten prawdopodobnie zawierał więcej informacji o tym, co Gipps myślał 
o Strzeleckim, niż to, co faktycznie przekazywał. Słabczyński skomentował w ostat-
niej linijce, że Strzelecki nie spodziewał się wystawnych obiadów czy przyjęć, ale 
uznania dla swojego celu – pracy naukowej28. 

Przybycie wyprawy badawczej wzbudziło w Melbourne wielką sensację, en-
tuzjazm i rozgłos. James Riley napisał do swojego ojczyma Pana Brooka w liście 
z 4 czerwca 1840 roku: „Zapewniam Cię, że jesteśmy teraz panami miasta i obecnie 
rozmawia się jedynie o naszej ekspedycji i o naszym głodzie”29. Redaktor „Port Phil-
lip Gazette”, George Arden, który opublikował pierwszą książkę w Melbourne za-
tytułowaną Recent Information Respecting Port Phillip, przedrukowaną w Londynie 
w 1841 roku, opisał Gippsland jako „wspaniałe odkrycie Hrabiego Strelensky [sic]”30.

12 czerwca 1840 roku La Trobe napisał do gubernatora Gippsa: „Hrabia na 
pewno poinformował Cię o wynikach swojej wyprawy i odkryciu Gippsland. 
Szkoda, że nie mamy więcej ludzi jego pokroju w kolonii”31. List świadczy o tym, 
że superintendent podzielał ogólny entuzjazm osadników w Port Phillip wobec 
odkrywcy i że nie wiedział wówczas, że ktoś był w Gippsland przed Strzeleckim. 

W Melbourne Club, gdzie prawdopodobnie się zatrzymał, Strzelecki poznał 
kilka ciekawych i inteligentnych postaci, takich jak Henry Fyshe Gisborne, Ro-
bert Russell i R.H. Browne. Gisborne był dobrze wykształconym Anglikiem, któ-
ry kształcił się w Harrow, Eton i Cambridge. Przyjechał do Sydney w 1834 roku 
w wieku dwudziestu lat. W 1836 roku gubernator Bourke mianował go trzecim 
sędzią miasta i portu Sydney. Rok później został prywatnym sekretarzem guber-
natora, ale po odejściu sir Richarda Bourke’a został mianowany sędzią rezydentem 
w sądzie policji w Wellington w Nowej Południowej Walii. Nowy gubernator, sir 
George Gipps, wysłał Gisborne’a do Port Phillip w 1839 roku jako Komisarza ds. 
Gruntów Koronnych. Na pierwszym spotkaniu ocenił Strzeleckiego bardzo pozy-
tywnie i zaoferował mu pomoc w przygotowaniu artykułu dla prasy, a także bro-
szury o Gippsland, którą prawdopodobnie wydrukował George Arden. Strzelecki 
ze swojej strony przekazał Gisborne’owi w pełnym zaufaniu wszystkie swoje notat-
ki zrobione podczas podróży. Wytworzyła się między nimi przyjaźń, która trwała 
do końca krótkiego życia Gisborne’a. 



Otwarcie Gippsland 163

Około 1 czerwca 1840 roku Gisborne przedstawił Strzeleckiemu geodetę Ro-
berta Russella, który był odpowiedzialny za układ miasta Melbourne i jego sieć 
ulic. Gael Newton, autor Shades of Light: Photography and Australia 1839-1988, 
odnalazł notatkę Russella o „znanym Hrabim Strzeleckim, który przybył lądem 
z Sydney z Rileyem i nadał nazwę Górze Kościuszki. Był pierwszym, który przy-
niósł informacje o odkryciu fotografii i opowiedział mi wszystko, co było wówczas 
znane o metodach stosowanych przez Daguerre’a na posrebrzanych miedzianych 
płytkach”32. Strzelecki dowiedział się o wynalazku Daguerre’a prawdopodobnie 
w Sydney w 1839 roku poprzez korespondencję z francuskimi przyjaciółmi z Pa-
ryża. 

George W.  Rusden w drugim tomie swojej History of Australia napisał, że 
„młody Riley po odzyskaniu sił wrócił z Charleyem Tarrą po opuszczone konie 
i zapasy. Pan John Rutledge i Pigeon (jeden z Aborygenów z Nowej Południo-
wej Walii, których Batman zabrał do Melbourne) dołączyli do wyprawy, która ku 
zdumieniu Strzeleckiego, szybko zakończyła się sukcesem. Odzyskano jednego 
żywego konia, jednego znaleziono martwego. Wszystkie okazy Hrabiego zostały 
zabezpieczone”. Rusden dodał złośliwy komentarz: „Dwóch biegłych buszmenów 
z dwoma tubylcami wybrało lepszą trasę niż mądry naukowiec, który wytyczył 
swoją trasę według linijki na mapie”33. 

Wspomnienie o „wyprawie ratunkowej” i „zaskoczeniu” Strzeleckiego zosta-
ło powtórzone przez Alfreda G. Greiga w „Victorian Historical Magazine” z maja 
1912 roku i przez George’a Coxa w „Gippsland Standard” z 18 grudnia 1912 roku, 
artykuł nr 20. Ten drugi potwierdził później w artykule nr 77 z 23 czerwca 1922 roku, 
że Rusden jest jego autorytetem w tej sprawie. Kiedy autor niniejszej biografii zwe-
ryfikował źródła tej historii podane przez Rusdena okazało się, że „wyprawa” wy-
gląda nieco inaczej, a nawet można powiedzieć, że dość zagadkowo. 

W swoim artykule  z 1912 r. Cox zacytował list Jamesa Rileya do swojego 
ojczyma, pana Brooka, z 4 czerwca 1840 roku: „W przyszłym tygodniu zamie-
rzamy wysłać grupę z dwoma wołami w celu odzyskania naszych koni, pod kie-
rownictwem tubylca, Charliego Tarry, który był z nami i okazał się tak przydatny 
w drugiej części naszej podróży. Damy im zapasy na sześć tygodni, ale powinni 
wrócić w połowie tego czasu, bo dolina, w której je zostawiliśmy, jest nie dalej 
niż 150 mil stąd”. 

Brzmi to trochę dziwnie, że Riley chciał wysłać grupę „pod opieką Charliego 
Tarry”, ale najwyraźniej w ostatniej chwili zdecydował się dołączyć do wyprawy. 
Jako że 4 czerwca przypadał we czwartek, wyruszyli z Melbourne po 7 czerw-
ca. „Port Phillip Herald” z 23  czerwca 1840 roku na stronie 2, w kolumnie 5 
napisał, że „zdaniem Hrabiego Strzeleckiego wskazane byłoby, aby każdy, kto 
chciałby odwiedzić Gippsland, udał się albo do Western Port, a następnie po-
dążył szlakiem wyprawy, którą prowadził, albo zawrócił na stacji Pana Dodd-
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sa i podążał śladami nadzorcy Pana J. Macarthura i małej grupy, która została 
wysłana po pozostawione przy rzece Latrobe konie”. Z tego akapitu wynika, że 
Riley poinformował Strzeleckiego, a nawet skonsultował z nim planowaną tra-
sę, ale w gazetach nie było wzmianki o powrocie wyprawy. Stało się to w środę 
19 sierpnia, a opisano to w „Port Phillip Herald” 21 sierpnia 1840 roku: „Nasi 
czytelnicy pamiętają z naszej relacji z podróży Hrabiego Strzeleckiego i odkry-
cia Gippsland, że konie Hrabiego były tak zmęczone, że wyprawa zmuszona 
była je porzucić i dokończyć wyprawę pieszo. Ponieważ konie są wartościowe,  
Macarthur i Riley, którzy towarzyszyli Hrabiemu, wysłali kilku tubylców, aby je 
odzyskać, jeśli będzie to możliwe. Tubylcy powrócili z trudnej wyprawy w środę, 
przywożąc ze sobą jednego konia, trzy pozostałe nie przeżyły, a ich szkielety 
zostały odnalezione [nie jeden – jak poinformował Rusden] w pobliżu miejsca, 
w którym pierwotnie zostały porzucone”. To trochę dziwne, że w tej notatce nie 
wspomina się o żadnym Europejczyku. 

Zadziwiające jest również to, że „wyprawie ratunkowej” zajęło dziesięć tygo-
dni, aby dotrzeć do obszaru Moe i wrócić do Melbourne. „Port Phillip Herald” na-
pisał, że podróż była „żmudna”, a nie jak to określił Rusden – „szybko zakończona 
sukcesem”. Autor niniejszej biografii nie był w stanie odkryć, gdzie, kiedy i wobec 
kogo Strzelecki wyraził swoje „zdumienie” jej szybkimi postępami. Opuścił Mel-
bourne 7 lipca 1840 roku, a trzy dni później wypłynął z Port Phillip do Tasmanii. 
Pewne jest, że Strzelecki nie wyraził swego „zdumienia” przed sir Johnem Frankli-
nem. Z listu Franklina do Strzeleckiego z 4 sierpnia 1840 roku wynika, że hrabia 
skarżył się z powodu utraty barometrów i innych instrumentów w Gippsland34. 
Drugi list Strzeleckiego na ten sam temat został wspomniany w dzienniku lady  
Franklin pod datą 7  sierpnia 1840 roku, w którym pisała o utracie przez Strze-
leckiego barometru typu Gaj-Lussac35, który miał przy sobie podczas wspinacz-
ki na Górę Kościuszki. Nie ma żadnych dowodów na to, że instrumenty zostały 
odzyskane i że dotarły do Tasmanii. W liście do Jamesa Macarthura napisanym 
w Launceston 22 maja 1841 roku, Strzelecki wspomniał o inicjatywie Rileya, by 
„odzyskać konie”, ale nie było w nim nic o „zdumieniu” dotyczącym „szybkiej” 
wyprawy36. 

W notatce opublikowanej przez „Port Phillip Herald” 23  czerwca 1840 roku 
Strzelecki wspomniał o stacji Doddsa, która znajdowała się na terenie obecnego 
miasta Officer na zachód od Pakenham. Stacja ta była znana Strzeleckiemu z jego 
własnej podroży do Melbourne. Znajduje się ona na mapie poświęconej „jego przy-
jacielowi, zjadaczowi małp, Rileyowi” pod datą „Melbourne, 26 czerwca 1840 roku”. 
Tego samego dnia podpisał swój „Raport” wysłany do gubernatora Gippsa. Poda-
na na mapie data dedykacji Strzeleckiego nie oznacza, że przekazał ją osobiście 
Rileyowi. Możliwe, że zostawił ją dla Rileya w Melbourne Club. Mało prawdopo-
dobne jest, że to Strzelecki dodał trasę Rileya na mapie, ponieważ nie zrobił tego 
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na swoim egzemplarzu. Najbardziej prawdopodobne jest, że zrobił to sam Riley 
i nie zauważono tego przy wykonywaniu kopii. 

W temacie operacji odzyskania koni warto jeszcze wspomnieć osobistą kore-
spondencję otrzymaną od A.E.J. Andrewsa:

Możliwe, że kiedy Riley powiedział swojemu ojczymowi, że zamierzał odzyskać konie 
i że porzucono je niecałe 150 mil od Melbourne, planował to zrobić, podążając szla-
kiem ich wcześniejszej wyprawy. Mapa Strzeleckiego wskazywała, że dystans był mniej-
szy, ale kierunek się zgadzał. Tak się jednak złożyło, że wyprawa Rileya nie wyruszyła 
na południe ze stacji Doddsa w kierunku Corinella, ale ze stacji skręciła na wschód, 
aby od północy obejść bagno Koo-Wee-Rup i dalej do doliny, gdzie zostały konie. Tra-
sa widnieje (prawie na pewno dodana przez Rileya) na kopii mapy, którą Strzelecki 
sprezentował „swojemu przyjacielowi, zjadaczowi małp, Rileyowi”, którą wydano w Pi-
smach Wybranych Słabczyńskiego.
Ta trasa nie tylko skracała dystans o około 20-30 mil, ale omijała też wszystkie trudno-
ści, na które natrafili w górach. Co więcej, ponieważ miejsce, gdzie porzucono konie, na 
mapie Strzeleckiego znajdowało się około 25 mil dalej na wschód, z powodu błędnego 
obliczenia odległości na ostatnim etapie, ich podróż faktycznie wyniosła 100 mil w każdą 
stronę, z czego tylko 50 (w jedną) po bezdrożach. Bardzo prawdopodobne jest, że wybór 
lepszej trasy zawdzięcza nie „dwóm doświadczony buszmenom i dwóm Aborygenom” 
Rusdena, ale informacjom uzyskanym od pracowników stacji Doddsa. Możliwe też, że 
mieli więcej problemów z odnalezieniem właściwego miejsca, niż podali na swojej mapie. 

9 lipca 1840 roku w gazecie „The Colonist” w Sydney ukazał się niepodpisa-
ny artykuł napisany przez jej redaktora ks. dr Johna Dunmore Langa, szkockiego 
kaznodzieję i kolonialnego zrzędę. Artykuł pod tytułem Count Strzelecki or The 
Progress of Discovery rozpoczął 150-letnią dyskusję i kontrowersje wokół tematu, 
kto był prawdziwym odkrywcą Gippsland. Jest jeszcze kilku autorów, którzy po stu 
pięćdziesięciu latach nie są w pełni przekonani o zasadności argumentów, zarzu-
tów i kontrargumentów. Wielki spór McMillan kontra Strzelecki rozpoczął się od 
następujących słów napisanych przez Dunmore Langa: 

Kilka tygodni temu hodowcy bydła tej kolonii byli zachwyceni ogłoszeniem w gazetach 
Melbourne, że Hrabia Streletski odkrył wspaniały nowy kraj zlokalizowany wzdłuż wy-
brzeża po tej stronie Port Phillip. Dla hodowców, których pastwiska lub stacje mogły 
być przepełnione, a także dla ogółu społeczeństwa, odkrycie tego kraju było wydarze-
niem o dużym znaczeniu, a osoba, dzięki której go dokonano z pewnością zasługuje 
na uznanie. Fakt, że odkrycie zostało dokonane przez szlachetnego i inteligentnego 
cudzoziemca, nie umniejszył oczywiście zainteresowania nim. Chociaż Hrabia Strelet-
ski ma pewne zasługi, ponieważ jako pierwszy upublicznił to odkrycie, mamy powody 
by sądzić, że nie był pierwszym Europejczykiem, który odkrył lub zbadał ten region. 
I w rzeczywistości Hrabia przypisał sobie zasługę odkrycia, o którym wiedział, że zosta-
ło dokonane wcześniej przez kogoś innego. Z załączonego listu od Pana A. M’Millana 
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do Pana L. M’Alistera z Clifton z Currawang z 18 lutego 1840 roku, czytelnicy przeko-
nają się, że nowy kraj został odkryty i zbadany przez Pana M’M. i jego towarzyszy już 
w styczniu zeszłego roku.
Wygląda na to, że kilka miesięcy po odbyciu przez Pana M’Millana wyprawy odkryw-
czej, Hrabia Strzelecki odwiedził stację, którą Pan M’Millan niedawno założył nad 
Bowman’s River, a która wpływa do Jeziora Wiktorii. Miejsca te zostały tak nazwane 
przez ich odkrywcę – Pana M’Millana. To właśnie tam Hrabia dowiedział się o od-
kryciu M’Millana. Co więcej, jeden z młodych dżentelmenów z tej stacji towarzyszył 
Hrabiemu aż do wybrzeża, gdzie rozstał się z nim na szlaku M’Millana, którym Hra-
bia nie miał trudności podążać dzięki pomocy towarzyszącego mu tubylca. Idąc śla-
dami wyprawy Pana M’Millana i korzystając z uzyskanych w ten sposób informacji, 
Hrabia kontynuował podróż, aż dotarł do pasma górskiego, gdzie napotkał ogromne 
trudności. 
Na podstawie dokładnego opisu zawartego w liście Pana M’M. opatrzonego datą i za-
wierającego wyżej wskazane fakty, uważamy za oczywiste, że zasługa tego odkrycia nie 
należy się Hrabiemu i że musiał on wiedzieć, że nie należała ona do niego, kiedy otwar-
cie ją sobie przypisywał. Jest coś bardzo nieszczerego w tym spisku. Może to pasować 
do koncepcji Streletskiego o honorze uzurpowania sobie lub kradzieży odkrycia innego 
człowieka, ale w ocenie prawdziwego Anglika jest to coś niegodziwego. Podobnie jak 
kawka w bajce, Hrabia musi zostać pozbawiony cudzych piórek, w które się wystroił 
lub, używając mniej finezyjnej metafory, uważamy, że sprawiedliwe byłoby umieścić 
siodło na właściwym koniu.
Powód, dla którego Pan M’Alister, do którego adresowane było sprawozdanie Pana 
M’Millana z jego odkrycia, nie podał go do wiadomości publicznej jest oczywisty. Ten 
dżentelmen naturalnie chciał być pierwszym, który skorzysta na tym odkryciu i czuł, 
że w jego interesie leży zatrzymanie tej informacji dla siebie, przynajmniej na jakiś czas. 
Hrabia S. nie miał takich pobudek, aby wstrzymywać radosną wieść o swoim chwaleb-
nym odkryciu. Zaspokojenie własnej próżności, zdobycie sławy i uwagi było ewident-
nie jego jedynym celem. Wraz z raportem Pan M’M. przekazał narysowaną przez siebie 
mapę przedstawiającą jezioro i inne ważne elementy nowego kraju. Również nomen-
klatura, którą zastosował M’Millan, jest naszym zdaniem o wiele trafniejsza i właściw-
sza niż ta przyjęta przez Hrabiego Strzeleckiego. Nazywa on ten kraj Gippsland: Pan 
M’M. pod wrażeniem podobieństwa do malowniczej scenerii swojej ojczyzny nazwał 
go Caledonia Australis. Hrabia nazwał wspaniały zbiornik wodny, który stanowi tak 
szlachetną cechę nowego regionu imieniem Lake King (!); oryginalny odkrywca nazwał 
go Jeziorem Wiktorii na cześć władczyni tego kraju. Równiny nazwał M’Arthur’s Plains 
ku pamięci zmarłego Johna M’Arthura z Camden, którego mądrości i przedsiębior-
czości ta kolonia zawdzięcza tak wiele. Natomiast rzece, o której twierdzi, że wpływa 
do jeziora, nadał imię M’Alister River w uznaniu dla swojego pracodawcy. Opinia pu-
bliczna powinna bez wątpienia dać pierwszeństwo tym nazwom nie tylko dlatego, że 
zostały one nadane przez oryginalnego odkrywcę tego kraju, ale ze względu na uczucia, 
którymi się kierował przy ich wyborze i z którymi będą zawsze związane, a także dla-
tego, że są one godniejsze i odpowiedniejsze niż te proponowane przez Hrabiego. Poza 
tym prawo Hrabiego do odkrycia zostało obalone, a jego nazewnictwo powinno trafić 
na śmietnik.
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Po tych akapitach opublikowano długie fragmenty listu McMillana do Maca-
listera z 18 lutego 1840 roku opisujące jego wyprawę do Gippsland w okresie od 
11 stycznia 1840 roku do 29 stycznia. Henry F. Gisborne odpowiedział niezwłocz-
nie w „Australian” z 11 lipca 1840 roku, gdzie zaprezentował swoje własne poglądy 
na te wydarzenia: 

Do Redaktora „The Australian”

Szanowny Panie – Pańscy czytelnicy z pewnością wiedzą, że 9 lipca 1840 roku w „The 
Colonist” ukazał się artykuł zatytułowany Count Streletski: or Progress of Discovery, 
w którym Hrabia Streletski został oskarżony o podawanie się za odkrywcę kraju, o któ-
rym wiedział, że został już wcześniej odkryty. Będąc osobą, w której ręce Hrabia po-
wierzył swoje oryginalne notatki z podróży, uważam za swój obowiązek wspomnieć 
o zaufaniu, w jakim je otrzymałem. A także, jak dalece ich autor może być uczciwie 
poddany krytyce „The Colonist”.
Po pierwsze muszę zauważyć, że w bardzo cennych notatkach, do których miałem do-
stęp, a także w relacji, którą na ich podstawie sporządziłem, stwierdza się wyraźnie, że 
Panowie Butler i M’Alister „są pierwszymi pionierami w nowym kraju”. 
Nie mam zamiaru zestawiać ze sobą odkryć Pana M’Millana i Hrabiego Streletskiego 
ani też pytać, kto bardziej zasługuje na wdzięczność społeczeństwa – ten, który „natu-
ralnie” chce „być pierwszym, który skorzysta na odkryciu i uważa, że w jego interesie 
leży, aby zachować te informacje dla siebie”, czy ten, który odkrył i zbadał w sposób 
w pełni naukowy piękny kraj i „naturalnie” pragnie, aby był on przydatny dla innych 
ludzi i zgodnie z tym podejmuje jedyne kroki w jego mocy dla osiągnięcia tego celu,  
tj. upublicznia informacje o swojej podróży.
O ile rozumiem tę kwestię, prawo do nazywania kraju i jego charakterystycznych 
obiektów zostało dane odkrywcom przez społeczeństwo w uznaniu korzyści, jakie mo-
gło czerpać z tego odkrycia. A jeśli nie ma publikacji na temat odkryć, nie może być 
żadnych korzyści dla społeczeństwa i z pewnością wydaje się to dość absurdalne, że po 
pierwszej publikacji bardziej oryginalny odkrywca wstaje i mówi: „To ja odkryłem ten 
kraj jako pierwszy. Aby natomiast zabezpieczyć swoje prywatne interesy, trzymałem 
fakt ten w tajemnicy i dlatego mam prawo nadać mu nazwę”. Jedynym powodem, dla 
którego byłoby to dozwolone, byłoby przestrzeganie zasady odpłacania dobrem za zło.
„The Colonist” widzi większe zło w nazwach nadawanych przez Hrabiego Streletskiego 
i porównuje je z nazwami nadanymi przez Pana M’Millana. Ponieważ nie jest moją 
intencją udawać dobrego sędziego eufonii, zajmę inne stanowisko w tej sprawie i za-
pytam, czy w nazwie Gippsland nie ma czegoś niezwykłego lub nadzwyczajnego? Sam 
region został nazwany na cześć gubernatora Nowej Południowej Walii, a wszystkie 
główne cechy (z wyjątkiem jednej) są nazwane na cześć osób dobrze znanych w ko-
lonii. Nie widzę w tym nic innego jak dobry gust i bardzo chwalebne pragnienie ze-
stawienia życzeń społeczności z jak najodpowiedniejszym znakiem szacunku dla Jego 
Ekscelencji Sir G. Gippsa. Mówiąc o tym, muszę podnieść, że nie rozumiem dlaczego 
„Lake King” miałoby być wydrukowane kursywą – z odrobiną podziwu. Nie ma nic 
ekstrawaganckiego w nazwaniu jeziora po tak dobrze znanym i ogólnie szanowanym 
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dżentelmenie jak kapitan King, zwłaszcza że był on jednym z pierwszych odkrywców 
wybrzeża Nowej Południowej Walii. Jeśli chodzi o osobiste uwagi na temat mojego  
przyjaciela Hrabiego Streletskiego, to nic nie powiem: dla tych, którzy go znają, nie 
będą miały żadnego znaczenia, jak również nie będą miały żadnego znaczenia dla niego 
samego. Jak wspomniałem powyżej, opinia publiczna zobaczy, kto był jej dobroczyńcą 
oraz odpowiednio wyda osąd i nagrodę. Moje przeprosiny za kłopotanie Pana można 
wyrazić w słowach, które mają setki lat, ale są wciąż świeże w swojej męskiej prostocie –

Absentem qui rhodit amicum
Qui non defendit alio culpante –
Hic niger est.

Sługa uniżony,

H.F. Gisborne
Australian Club, 9 lipca 1840 r. 

John Dunmore Lang dołączył później obronę „Pana A. M’Millana, szanowa-
nego Szkota” i zaatakował Strzeleckiego w swoich książkach Phillipsland37 i Port- 
-Phillip or the Colony of Victoria38. Manning Clark napisał, że „przez temperament 
[Lang] był zmuszony do lekkomyślnego i czasami przewrotnego wspierania sła-
bych i gorszych nie tyle z sympatii do pokornych i cichych, co z przyjemności 
krzywdzenia dumnych”39.

Różni autorzy w różny sposób zareagowali na spór Langa z Gisbornem.  
Na przykład Samuel Sidney opublikował w Londynie w 1852 roku swoją książkę 
The Three Colonies of Australia: New South Wales, Victoria, South Australia, gdzie 
napisał: „Gippsland został odkryty przez Hrabiego Strzeleckiego, który jest wybit-
nym podróżnikiem, naukowcem i filantropem. O zaszczyt ten ubiegał się dr Lang 
dla hodowcy bydła, który poinformował swoich pracodawców o swoim odkryciu 
kilka miesięcy przed opublikowaniem przez Hrabiego jego raportu. Jest to możli-
we. Hodowcy bydła byli pierwszymi odkrywcami większości najlepszych pastwisk 
w Australii, ale upublicznianie takich odkryć jest sprzeczne ze zwyczajem i intere-
sami osadników”40. 

Kolejny komentarz do listu dr Dunmore’a Langa w „The Colonist” został opu-
blikowany w 1941 roku przez wiktoriańskiego historyka Charlesa Daleya: „Należy 
ubolewać, że ta pośpieszna krytyka oparta na niewystarczającej znajomości faktów 
i prawdopodobnie spotęgowana uprzedzeniami wobec cudzoziemca została tak 
łatwo przyjęta za prawdziwą ze szkodą dla reputacji Hrabiego, a mimo przypisaniu 
niesprawiedliwości McMillanowi nie zniknęła po latach i jest wciąż w pewnym 
stopniu podtrzymywana w Gippsland. Nie można sobie wyobrazić, że Strzelecki, 
kulturalny dżentelmen o nienagannym charakterze, ceniony przyjaciel Sir Geo-
rge’a Gippsa i Sir Johna Franklina, zapalony naukowiec i pełen zapału filantrop, 
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wyrządziłby w jakikolwiek sposób krzywdę McMillanowi, którego nie poznał, któ-
rego odkrycia nie zostały jeszcze upublicznione i o którego przyszłych planach 
i intencjach nie wiedział”41. 

Autor książki A History of Poowong District Ross Hartnell napisał w 1974 roku: 
„Chociaż jego roszczenia do pierwszeństwa badań Gippsland były kwestionowa-
ne przez zwolenników Angusa MacMillana, nie ma wątpliwości, że duży rozgłos 
nadany znaleziskom Strzeleckiego w połączeniu z głębszą penetracją na zachód 
sprawiły, że jego wyprawa miała bardziej znaczącą wartość w zbadaniu większego 
obszaru Gippsland, a w szczególności Strzelecki Ranges. Przynajmniej pojawiały 
się systematyczne raporty na temat regionu Range, a niektóre z jego możliwości 
zostały ujawnione”42. 

Współczesny historyk John D. Adams skomentował w 1981 roku ten sam te-
mat: „Wykonując polecenia [Macalistera], McMillan postawił swoją rolę nadzorcy 
bydła daleko wyżej ponad rolę odkrywcy. Dopiero gdy Strzelecki publicznie ogło-
sił swoje odkrycia, McMillan zaczął dochodzić swoich praw jako odkrywcy Gip-
psland i zapoczątkował kontrowersję, której nie można uznać za zakończoną”43. 
Jednak to nie McMillan, a Strzelecki od początku zyskał uznanie za eksplorację 
Gippsland”44. „Ksiądz dr John Dunmore Lang uważał, że społeczeństwo powin-
no uhonorować McMillana, ale wskazał na sposób, w jaki McMillan i Macalister 
utrzymywali w tajemnicy wcześniejsze wyprawy, aby szybko przejąć najlepsze te-
reny pod pastwiska. Tylko taka cisza mogła przekonać Strzeleckiego, że on jako 
pierwszy znalazł się w nowym regionie”45. 

Bill Peach, autor popularnego serialu telewizyjnego The Explorers i bestsellera 
pod tym samym tytułem, powiedział w 1984 roku: „Było to typowo brytyjskie, 
biorąc pod uwagę, że jeden Szkot bronił drugiego Szkota, atakując Polaka, ale po-
kazywało też kierunek, w jakim zmierzał ten spór. Strzelecki popełnił błąd i miał 
zostać napiętnowany jako obcy przybłęda, polski uzurpator, książę bzdur, jak  
dr John Lhotsky przed nim”46. 

Heney zajęła inne stanowisko i napisała w In A Dark Glass, że „Gisborne miał 
swoje racje”. Opisała Langa jako „dobrego dziennikarza i doskonałego kłótliwca”47. 
Heney uznała twierdzenia o odkryciach w Gippsland za „w złym guście”48, a nawet 
zasugerowała czytelnikom, że Strzelecki był „w zasadzie gościem” McMillana49, 
choć nigdy się nie spotkali. 

W 1937 roku, podczas przygotowywania swojej pracy magisterskiej pod 
kierunkiem profesorów Uniwersytetu w Sydney, Heney poświęciła rozdział XII 
„Odkryciu Gippsland” przez Strzeleckiego i napisała: „W czasie jednej wyprawy 
odkrył najwyższy szczyt Australii i podał do publicznej wiadomości informację 
o jednej z najżyźniejszych prowincji”50. „McMillan myślał, że wyprawa Polaka 
nie powiodła się i następnie przemieścił swoje stada na nowo odkryte równiny 
zanim wiedza o ich istnieniu skusiła innych osadników. Wydaje się, że wiado-



Paweł Edmund Strzelecki. Podróżnik – odkrywca – filantrop170

mość o swoim udziale w odkryciu Gippsland utrzymywał w tajemnicy aż do 
momentu publikacji opisu Strzeleckiego, co pozbawiło go prawa pierwszeństwa 
do tego odkrycia. Strzelecki był za to obrażany bez przebierania w słowach. Cała 
sytuacja powstała w wyniku nieporozumienia i nawet jeśli nazwa Gippsland na-
dana przez Strzeleckiego wywalczyła sobie miejsce na mapie i usunęła Nową Ka-
ledonię McMillana, to jest to okoliczność, której niewielu może żałować, nawet 
najbardziej zajadli wrogowie Gippsa. Jeśli chodzi o korzyści materialne, Szkot 
wypadł zdecydowanie najlepiej, bo choć jeden z członków jego ekspedycji po-
wrócił i osiedlił się w nowej prowincji, McMillan przejął na własność ogromne 
pastwiska bez żadnej konkurencji”51. 

W 1961 roku Heney „obwiniła” Gisborne’a za zdyskredytowanie „McMillana 
i Macalistera za to, że starali się zachować nową prowincję dla siebie i zaprezento-
wali Strzeleckiego jako osobę niezainteresowaną”52. Jednak w 1937 roku w swojej 
pracy magisterskiej ta sama Helen Heney napisała: „Nie szukał pieniędzy i ich nie 
dostał. Walczył o swoje prawa w subtelniejszej walucie, jaką jest uznanie, które-
go ówczesny rząd australijski mu odmówił, a Australijczycy od tamtej pory nadal 
umniejszają jego udział. Nie jest to sprawiedliwe i nadszedł czas, aby w pełni otrzy-
mał chwałę i uznanie, nawet teraz, kiedy kwestia ta nie ma dla nikogo praktyczne-
go znaczenia”53. 

W 1961 roku Heney obwiniała również George’a Ardena, redaktora „Port Phil-
lip Gazette”, który opublikował w Melbourne w 1840 roku pierwszą książkę (prze-
drukowaną w 1841 roku przez Smith, Elder & Co z Londynu, pod tytułem Recent 
Information respecting Port Phillip and the Promising Province of Australia Felix), za 
„przyznanie Strzeleckiemu wszelkich zasług za dokonane odkrycia”54. Arden pisał, 
odnosząc się do Gippsland, o „wspaniałym odkryciu Hrabiego Strzeleckiego”55. 

Ian T. Maddern, prezes Morwell Historical Society, widział sprawę w innym 
świetle niż Heney i nie miał żadnego powodu, by winić rozgłos, jaki nadali sprawie 
Gisborne i Arden. Ian Maddern napisał w 1965 roku, że „wyprawa Strzeleckiego 
jest ważna nie tyle ze względu na odkrycia, co z powodu szerokiego rozgłosu, jaki 
zyskała, a co za tym idzie, napływu osadników do Gippsland. McMillan szukał pa-
stwisk, które mógłby zająć jego pracodawca i on sam, dlatego też był powściągliwy 
co do publikacji swoich odkryć, ale rywalizujący osadnicy zagarnęli jego tereny. 
Strzelecki natomiast szukał honoru i sławy, a swoje odkrycia natychmiast ujawnił”. 
Zdaniem Madderna, Strzelecki „nie był w żaden sposób zobowiązany do reklamo-
wania odkryć McMillana”. Według tego historyka „zapis życia Strzeleckiego po-
kazuje, że był on rzeczywiście bardzo dobrym człowiekiem. W ciągu czterech lat 
spędzonych w Australii, tj. w latach 1839-1843, zapisał się trwale w naszej historii 
i zasługuje na zaszczytne w niej miejsce. Był inteligentnym, dobrze wykształconym 
człowiekiem, który interesował się mineralogią i geologią, zawsze był popularną 
postacią w społeczeństwie”56. 
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Wspomniane wcześniej cytaty pokazują, że historyków i pisarzy, którzy poru-
szyli temat eksploracji Gippsland, można podzielić na trzy grupy. Największa gru-
pa poparła twierdzenie, że McMillan był wielkim i jedynym odkrywcą Gippsland. 
Druga grupa pisarzy faworyzowała Strzeleckiego i zastanawiała się, jak człowiek 
szukający pastwisk może zostać podniesiony do rangi odkrywcy. Trzecia grupa 
starała się nie opowiadać za żadną ze stron i patrzeć na nie bezstronnie. 

Profesor Geoffrey Blainey w swojej książce Our Side of the Country: The Story 
of Victoria nazywał McMillana „najśmielszym” z „prywatnych odkrywców”, „po-
bożnym i upartym młodym człowiekiem, który przybył z wyspy Skye, by kierować 
stacją”57. W tej liczącej dwieście trzydzieści stron książce nie ma ani jednej linij-
ki, ani nawet jednego słowa o Strzeleckim. Podczas gdy Geoffrey Rawson uważał 
podróż Strzeleckiego przez Gippsland za „jedną z najtrudniejszych i najbardziej 
problematycznych w historii wiktoriańskich odkryć”58. 

Fakt, że McMillan i Strzelecki nadali kilku rzekom w Gippsland różne nazwy, 
wywołał kolejne kontrowersje, ale ponownie wielu autorów widziało to w sposób 
spolaryzowany. 

Charles Daley zauważył w 1941 roku: „Naturalne i rozsądne było, że Strzelecki, 
nie znając żadnej wcześniejszej i niepublikowanej nomenklatury Angusa McMil-
lana, nadał nazwy elementom krajobrazu – rzekom i jeziorom – które napotkał”59. 
Słabczyński stwierdził w 1957 roku, że „nawet jeżeli Strzelecki znał we wczesnym 
etapie podróży przez Gippsland kilka nazw nadanych wcześniej przez A. McMilla-
na, co jest wątpliwe (bo nigdzie nie były one opublikowane), to do czasu, gdy na-
zwa nie została udokumentowana na mapie, nie miał obowiązku jej zachować”60. 

Kenneth Cox, biograf McMillana, skomentował to w 1973 roku: „Strzelecki, 
wiedząc w pełni, że podąża za McMillanem, nadał rzekom wybrane przez siebie 
nazwy. (...) Macarthur twierdził później, że jego wyprawa, aż do skrzyżowania 
z rzeką Nicholson 6 kwietnia, od czasu do czasu natrafiała na ślady McMillana, ale 
poza tym punktem nie widzieli już żadnego śladu, który by ich poprzedzał. Jeśli to 
prawda, to Strzelecki miał prawo do nadawania nazw poszczególnym elementom 
krajobrazu”61. 

John Wells, znany z rozdziału bardzo wrogiego Strzeleckiemu w Colourful Ta-
les of Old Gippsland, w kolejnej, rozsądniejszej od poprzedniej książce z 1986 roku 
Gippsland: people, a place and their past, napisał, że „natychmiast po dotarciu do 
Melbourne, Hrabia opublikował błyskotliwą relację ze swojej podróży, zignorował 
wszystkie prace McMillana, zastąpił wiele nazw McMillana własnymi nazwami, 
czym zapewnił sobie pozycję słynnego odkrywcy. Niewykluczone, że Strzelecki 
nie wiedział nic o pracy McMillana”62. Ostatecznie Jean Court w 1988 roku do-
szedł do wniosku, że Strzelecki „sporządził mapę kraju w trakcie swojej podróży 
i nazwał miejsca i elementy krajobrazu na trasie, nie znając nazw, które McMillan 
nadał już wcześniej”63. 
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Strzelecki opublikował w Melbourne pierwszą mapę Gippsland i swoją broszu-
rę z wybranymi przez siebie nazwami geograficznymi, ale Geodeta Generalny sir 
Thomas Mitchell wydał nakaz zignorowania opublikowanych nazw i użycie tych, 
które nadał McMillan. Decyzja Mitchella została przyjęta przez sir George’a Gip-
psa z dużym niezadowoleniem: „Gubernator widział przygotowany przez Depar-
tament Geodety Generalnego szkic dotyczący odkryć w Gippsland i Hrabiego 
Strzeleckiego, w którym zmieniono nazwy zastosowane przez Hrabiego. Geodeta 
Generalny otrzymał polecenie, aby w przyszłości nie wprowadzać żadnych zmian 
o tym charakterze bez zgody Jego Ekscelencji”64. 

Nic nie wskazuje na to, że młody Macalister powiedział Strzeleckiemu czy 
Macarthurowi, że McMillan nazwał rzeki, a nazwy te nigdzie nie zostały opubli-
kowane przed wydaniem mapy Gippsland autorstwa Strzeleckiego. 

Współczesny historyk, Alan E.J. Andrews, przyjął w swoim referacie przygo-
towanym w 1990 roku, że:

Nasza rzeka La Trobe jest według Strzeleckiego rzeką La Trobe 
 - „ - Tyers - „ - Maconochie 
- „ - Thomson - „ - Barney 
- „ - Macalister - „ - Dunlop 
- „ - Avon - „ - Perry65 

Profesor Ernest Scott napisał w 1933 roku w tomie 7 The Cambridge History of 
the British Empire, że Strzelecki „poszedł śladami McMillana na zachód od Gipps-
land i dotarł do Western Port (w maju 1840 roku) po ciężkiej i niebezpiecznej pieszej 
podróży, której trudności potęgował brak znajomości buszu i upór, aby podróżować 
na wprost, podczas gdy bardziej doświadczony przywódca wybrałby swoją własną 
trasę, aby uniknąć jak największej liczby przeszkód”. Natomiast profesor Scott przed-
stawił McMillana jako „młodego i nieustraszonego szkockiego górala i dobrego 
buszmena, choć był w Australii zaledwie dwa lata”66. 

To stwierdzenie wprowadza czytelników w błąd w kilku punktach. Jak Strze-
lecki mógł podążać śladami McMillana „na zachód od Gippsland”, skoro McMil-
lan nigdy nie przeprawił się przez rzekę La Trobe przed Strzeleckim? Według pro-
fesora Scotta, McMillan stał się błyskawicznie „dobrym buszmenem” po zaledwie 
dwóch latach pobytu w Australii, z czego pierwszy rok spędził nie w buszu, ale 
w stacji Clifton koło Camden. Dla profesora Scotta nie miało żadnego znaczenia 
to, że Strzelecki tyle lat poświęcił na eksplorację trudnych i mało wówczas znanych 
terenów, jak kanadyjskie puszcze, brazylijskie dżungle, pampy w Paragwaju i Gran 
Chaco czy Andy w Chile, oraz jeden rok spędzony w centrum Australii, gdzie po-
konał trasę od rzeki Trabralgar na północy do Gór Śnieżnych.
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W przeciwieństwie do poglądów profesora Scotta, Ross Hartnell napisał 
w 1974 roku: „Chociaż była to najkrótsza trasa, w konsekwencji dawała największe 
szanse na przetrwanie i wymagała bezpośredniego pokonania jednego z najbar-
dziej stromych odcinków gór”67. 

W każdej szkole wojskowej uczy się, że w kompletnie nieznanym terenie nale-
ży iść prosto, kierując się igłą kompasu. Jak przywódca mógł „wybrać trasę” w nie-
znanym terenie przy widoczności zaledwie kilku jardów? Gdyby wszyscy odkryw-
cy unikali trudnego terenu, Australia nigdy nie zostałaby zbadana ani zasiedlona. 

Gazeta „Port Phillip Patriot” z 15 kwietnia 1841 roku opisała eksploracje Wil-
liama Brodribba w Gippsland, które rozpoczął 23 marca 1841 roku od Port Albert. 
On sam wygłosił znacznie bardziej szczegółowy wykład na ten temat 18 grudnia 
1884 roku na ratuszu w Melbourne. Warto tu przytoczyć kilka akapitów tego opi-
su, gdyż Brodribb i jego towarzysze podążali śladami Strzeleckiego od rzeki La 
Trobe do Western Port. Opis ten daje żywszy obraz podróży niż ten podany przez 
Strzeleckiego, Macarthura i Rileya. Brodribb przedstawił siebie i swoich trzech to-
warzyszy jako „młodych, silnych i zdrowych, w doskonałej kondycji, a wszyscy 
byli doświadczonymi buszmenami”68. Wszyscy jechali konno, ale potrzebowali co 
najmniej dwunastu dni, aby przejechać przez obszar od rzeki La Trobe do Western 
Port. Pomimo tego, że wiedzieli o przejściach Strzeleckiego i byli „doświadczony-
mi buszmenami”, a w dodatku mieli ze sobą przewodnika Charliego Tarrę, który 
był na tym terenie po raz trzeci, to jednak nie przedzierali się przez lasy Gippsland 
dużo szybciej niż Strzelecki. Nie mogli znaleźć ani wybrać lepszej „trasy”, jak zale-
cał profesor Scott, ale szli z „kompasem w ręku”, kierując się na zachód. W niektóre 
dni „nie przejechali więcej niż pół mili w linii prostej”. „Doświadczeni buszmeni” 
również błędnie obliczyli liczbę swoich racji żywnościowych. Poniżej znajdują się 
fragmenty zapisków Brodribba. 

Ponieważ nasze zapasy kurczyły się, stwierdziliśmy, że udamy się na zachód w kierunku 
Port Phillip. Po czterech dniach jazdy w tempie około 20 mil dziennie przez zachwycają-
cy teren dotarliśmy do rzeki La Trobe, około 50 mil powyżej miejsca, gdzie przeszliśmy 
przez nią wcześniej i niedaleko gór. Tutaj zaczęły się nasze kłopoty. W miarę zbliżania 
się do gór teren stawał się bardzo gęsto zadrzewiony i porośnięty krzewami, więc nasze 
konie miały duże trudności w przemieszczaniu się. Małe potoki wypływające z gór były 
bardzo grząskie i nasze konie miały duże kłopoty z przeprawą, a kilkakrotnie prawie 
straciliśmy jednego lub dwa z nich. W niektóre dni nie przejechaliśmy więcej niż pół 
mili w linii prostej. Poszycie i zarośla były bardzo gęste, z wyjątkiem głębokich dziur.
Chcieliśmy uniknąć trudności, jakie napotkał Hrabia Strzelecki, więc trzymaliśmy się 
kilka mil na północ od jego trasy, bliżej gór; mimo to z trudem posuwaliśmy się do 
przodu.
Grube wysokie zarośla były przeplatane mocnymi pnączami. W końcu musieliśmy na 
zmianę wycinać pnącza i krzewy, aby utorować drogę dla naszych koni, a jeden z nas  
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zawsze miał w ręku kompas, aby kierować nasz kurs jak najbardziej na zachód.  
Od czasu do czasu napotykaliśmy ogromne drzewo o średnicy 5 lub 6 stóp i długości 
100 jardów, które przewróciło się na naszym kursie. Musieliśmy wtedy wycinać sobie 
drogę toporami dookoła drzewa. W nocy musieliśmy wiązać konie i pozwalać im jeść 
liście krzewów – jedyne pożywienie, jakie mogły zdobyć. Zawsze je pętaliśmy z obawy, 
że wrócą z powrotem naszym szlakiem w poszukiwaniu jedzenia. Nie było dnia, aby 
nas nie przemoczył deszcz. Nasze ubrania były kompletnie mokre. (...) Po dziewięcio-
dniowej wędrówce przez busz w wielkich trudach i cierpieniu, z ubraniami w strzę-
pach i butami praktycznie znoszonymi, a także z resztkami prowiantu, przedarliśmy 
się przez te zarośla. 
(...) Nasz Aborygen musiał polować na koale czy leniwce prawie codziennie, aby za-
opatrzyć nas w mięso. Jak już wspomniałem, w ciągu dnia śpią one na konarach drzew, 
a on się ostrożnie wspinał i zabijał je dla nas. Ich mięso nie jest specjalnie dobre i jest 
bardzo twarde, ale i tak cieszyliśmy się z jedzenia. Czasami zdobywał dla nas oposa albo 
jamraja – to były przysmaki w porównaniu z małpą. 
W dziewięć dni po wyjściu z równin wyszliśmy na jakiś otwarty, ubogi teren porośnię-
ty wrzosem na szczycie wysokiego pasma gór i tak jak przypuszczaliśmy – na tyłach 
Western Port, jakieś 50 czy 60 mil w lewo od nas. Nasze konie były bardzo słabe i zmę-
czone. Jednak bardziej otwarty teren był dla nas wielką ulgą, a nasze nastroje zaczęły 
się poprawiać i podjęliśmy decyzję, kiedy dotarliśmy do terenu porośniętego trawą, aby 
dać odpocząć naszym koniom przynajmniej na jeden dzień. Pod wieczór dziesiątego 
dnia podróży od rzeki La Trobe dotarliśmy do jakiejś szorstkiej grubej trawy, którą 
nasze konie zjadły z wielką przyjemnością, a nasz tubylec upolował dla nas kangura 
i dwa jamraje. Nie muszę mówić, że to była dla nas wielka ulga. Zużyliśmy już całą 
herbatę i cukier. Dzień odpoczynku, który daliśmy naszym koniom, pozwolił nam na 
dalszą podróż wzdłuż pasma. Po każdej stronie szczytów zarośla były bardzo gęste. 
Gdybyśmy byli pół mili po prawej, albo po lewej stronie, musielibyśmy wycinać sobie 
drogę o dzień lub dwa dłużej i najprawdopodobniej musielibyśmy porzucić niektóre 
konie, bo bez jedzenia nie mogłyby podróżować dalej. Teren bardzo się poprawił, a my 
wkrótce zaczęliśmy dostrzegać ślady bydła. W ciągu dwóch dni dotarliśmy do stacji 
należącej do dr. Jamiesona w dystrykcie Western Port69.

Spór zapoczątkowany przez Langa i Gisborne’a nigdy nie został właściwie 
rozwiązany, ponieważ logika pisarzy była często zastępowana przez stronniczość 
i osobiste, a niekiedy i narodowe sympatie dla McMillana czy Strzeleckiego. Pod-
jęto dwie godne uwagi próby rozwiązania tej dyskusji. Pierwszą był rozdział za-
tytułowany Scot and Pole w książce Geoffreya Rawsona The Count z roku 1953. 
Drugą podjął Kenneth Cox w rozdziale Pole versus Scot w swojej monografii Angus 
McMillan – Pathfinder wydanej w 1973 roku. Każda zainteresowana osoba może 
skorzystać z lektury tych rozdziałów. Należy pochwalić Coxa za jego starania, by 
pisać bezstronnie i bez goryczy. 

Niezależny i oryginalny myśliciel Don Watson uważał, że „chociaż McMillan 
zawsze miał swoich krytyków, musiał wygrać ten pojedynek. Bycie Szkotem dzia-
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łało na jego korzyść tak samo jak jego mityczne ubóstwo. Bycie Polakiem działało 
przeciw Strzeleckiemu podobnie jak fakt, że był intelektualistą – jeśli był intelek-
tualistą, to nie mógł być buszmenem. Reputacja Ludwiga Leichhardta ucierpiała 
z podobnych powodów. Nie miało znaczenia, że obaj byli sprawdzonymi Busz-
menami. (...) Być może osadnikom australijskim wydawało się, że nie może być 
nic prawdziwie australijskiego w ludziach takich jak Leichhardt czy Strzelecki.  
Ze względu na narodowość, a także ze względu na zwyczaje, byli w brytyjskiej  
enklawie outsiderami. Tak jak Aborygeni – nie uprawiali ziemi ani jej nie zdoby-
wali, po prostu przez nią przeszli. Takim ludziom nie można było ufać, bo nie stał 
za nimi Bóg ani interesy handlowe”70. 

Henry G. Turner oświadczył w 1904 roku: „Jeśli chodzi o wejście do serca Gip-
psland, McMillan był pierwszy. W przejściu przez całą jego długość ze wschodu na 
zachód, polski Hrabia i jego wyprawa mają pierwszeństwo”71. Podczas gdy George 
W. Rusden oświadczył w 1908 roku, że „raport Strzeleckiego nie wykazywał chęci 
pozbawienia innych ich zasług, gdyż mówił o ranczach Pana Buckleya i Maca-
listera [nad rzeką Tambo], dwóch pierwszych pionierów w Gippsland”72. Strze-
lecki powtórzył ponownie nazwiska „dwóch pierwszych pionierów w Gippsland”  
w „Tasmanian Journal” z 1842 roku na stronie 68, ale nie wymienił nazwiska  
McMillana. W owym czasie oczywiście zwyczajem było wspominać o pracodawcy, 
czyli o Macalistrze, a nie o pracowniku, którym był McMillan. 

W Physical Description Strzelecki pisał o odkryciu Australia Felix, ale oczywi-
ście miał na myśli spór o Gippsland: 

Poza potwierdzeniem wszystkich ustalonych wcześniej cech geograficznych i pozycji 
oraz określeniem wielu nowych, nie mniej ważnych, wielką korzyścią, która wyniknęła 
z wypraw Sir T. Mitchella było odkrycie Australia Felix. Zaszczyt tego odkrycia należy 
się jemu, gdyż choć nie był on pierwszym, który zobaczył ten region, to jednak jako 
pierwszy podał do publicznej wiadomości to, co zobaczył. Prawdą jest, że hodowcy 
z Ziemi Van Diemena znali ten region dobrze i wypasali tam swoje stada na długo 
przed przybyciem Sir T. Mitchella do Glenelg. Mieli też podobne stacje w Port Phillip, 
nawet na południowej stronie Mount Macedon, ale ponieważ utrzymywali swoją wie-
dzę w tajemnicy i używali jej tylko dla własnej korzyści i wygody, mogą teraz pochwalić 
się tylko swoim szczęściem, że znaleźli ten kraj, ale nie zaszczytem, że go odkryli”73. 

Zatem zdaniem Strzeleckiego znalezienie kraju nie było tym samym co od-
krycie go. W Australia Felix, jak również w Sydney nikt nie odważył się podważyć 
opinii Geodety Generalnego sir Thomasa Mitchella. 

Uczeni dżentelmeni z Królewskiego Towarzystwa Geograficznego w Londynie 
nigdy nie uznali Angusa McMillana za odkrywcę. W tomach jedenastym, szesna-
stym, czterdziestym czwartym, pięćdziesiątym Dziennika Towarzystwa, opubliko-
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wanych odpowiednio w latach 1841, 1846, 1874 i 1880, uznali Strzeleckiego za 
odkrywcę Gippsland. W 1845 roku Lord Colchester wręczył Strzeleckiemu Złoty 
Medal Założycieli za m.in. „odkrycie Gippsland – rozległego obszaru o powierzch-
ni 5600 mil kwadratowych w Nowej Południowej Walii, spławnego jeziora i kilku 
rzek, a także za odkrycie bogactwa jego gleby i pastwisk, co stanowiło zachęcającą 
perspektywę dla osadników”74.

Współczesny historyk Alan Andrews zauważył, że „gdyby Strzelecki znał na-
zwisko Angusa McMillana, to prawdopodobnie uważałby go jedynie za awantur-
niczego pracownika hodowcy bydła”75. Rzeczywiście dla Strzeleckiego ważne było 
nazwisko kapitana Macalistera kierującego ranczem, a nie nazwiska jego pracow-
ników czy służących. Andrews poruszył istotną kwestię, że umysł osoby urodzonej 
w XVIII wieku widział pewne sprawy zupełnie inaczej niż współczesny czytelnik, 
zwłaszcza ten wychowany w Australii w demokratycznym i teoretycznie bezklaso-
wym społeczeństwie. Niezwykle trudno jest wejść do wnętrza umysłu osoby uro-
dzonej prawie dwieście lat temu. Jednak Strzelecki nigdy nie wypowiedział nawet 
jednego złego słowa o McMillanie. 

Dla Słabczyńskiego było „zupełnie niezrozumiałe”, że „niektóre kręgi i publi-
kacje australijskie uparcie utrzymywały, że McMillan był odkrywcą Gippsland”. 
Słabczyński zastanawiał się, dlaczego McMillan „musiał podjąć sześć częściowo 
nieudanych wypraw w ciągu prawie dwóch lat, aby zrealizować powierzone mu 
przez pracodawcę zadanie dotarcia do morza (odległość około 180 mil, czyli nie-
całe 290 kilometrów)”. Podczas gdy „w mniej więcej tym samym czasie Strzelec-
ki zbadał prawie całą Nową Południową Walię, przeszedł ponad pięć tysięcy mil 
(około 8046 kilometrów), odkrył złoto, zbadał najwyższą górę kontynentu, źródła 
kilku rzek, Gippsland, a co najważniejsze – opisał naukowo wszystkie swoje od-
krycia i przyczynił się do rozwoju wiedzy społeczeństwa”76. 

Według Słabczyńskiego osadnictwo w Gippsland rozpoczęło się wraz z utwo-
rzeniem spółki, która wyczarterowała statek „Singapore” i przybyła do Port Al-
bert 13 lutego 1841 roku, tego samego dnia, kiedy McMillan ostatecznie osiągnął 
swój cel, czyli brzeg morza. Wysłanie „Singapore” było w całości wynikiem odkryć 
Strzeleckiego i opublikowanego opisu kraju, sugestii i pierwszej mapy Gippsland. 
W ten sposób Strzelecki otworzył bramy dla osiedlania się w tej prowincji77. 

Słabczyński zacytował G. Rawsona: „Wydaje się, że McMillanowi prawie cał-
kowicie brakowało umiejętności technicznych niezbędnych odkrywcy. Nie wyko-
nywał map, planów ani badań. Nie byłby w stanie określić swojej szerokości ani 
długości geograficznej nawet gdyby miał instrumenty. Posiadał jedynie mgliste 
pojęcie o kierunku i odległości i był zupełnie nieświadomy elementów geodezji”78. 
Dzięki dokładnym badaniom australijskich gazet Słabczyński znalazł w „Port 
Phillip Herald” z 17 marca 1846 roku na stronie 4 następujące zdanie: „Najważ-
niejszym odkryciem dokonanym drogą lądową jest Australia Felix Sir Thomasa 
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Mitchella, który, jak się wydaje, po raz pierwszy zobaczył kraj, z którym farmerzy 
i hodowcy byli dobrze zaznajomieni na długo przed tym jak postawił w nim stopę, 
choć ich prywatne interesy skłoniły ich do zachowania dla siebie tej zyskownej 
wiedzy”. Słabczyński nie mógł zrozumieć, że sir Thomas Mitchell został w tych 
okolicznościach uznany za odkrywcę Australia Felix, ale wielu odmawiało tego ty-
tułu Strzeleckiemu w przypadku Gippsland79. Słabczyński był szczególnie niezado-
wolony z faktu, że po przejechaniu około 80 mil (niecałych 129 km) od Currawang 
do Omeo McMillan nazwał to „wyczynem godnym dzieła Homera”80. 

Już w 1957 roku Słabczyński zwrócił uwagę na konflikt McMillana z Aboryge-
nami, ale jego książka była nieznana Australijczykom (z wyjątkiem Heney, która 
wykorzystała ją tylko do propagowania własnych idei). Dyskusja na temat histo-
rii Aborygenów rozgorzała w Australii w latach 80., kiedy to ukazała się książka 
Gippsland Massacres autorstwa Petera D.  Gardnera (1983), następnie Caledonia 
Australis Don Watsona (1984) i The Kurnai of Gippsland Phillipa Peppera i Tassa 
de Araugo (1985). Kolejne dwa opracowania zostały opublikowane później przez 
Petera D.  Gardnera: Our Founding Murdering Father: Angus McMillan and the 
Kurnai Tribe of Gippsland 1839-1865 (1987) oraz Through Foreign Eyes: European 
Perceptions of the Kurnai Tribe of Gippsland (1988). Ta ostatnia została opubliko-
wana przez Instytut Szkolnictwa Wyższego w Gippsland, a rozdział pierwszy był 
zatytułowany The Explorer – Strzelecki. Echem tego sporu był niemiły komentarz 
na temat McMillana na stronie 183 w książce Phil Jarratta My Blood’s Country: 
A Journey Along Australia’s National Trail, 1988. „The Victorian Historical Ma-
gazine” z grudnia 1990 roku zawiera artykuł Good Historians and True: Revising 
Aboriginal History, gdzie Peter Read podjął próbę podsumowania przebiegu wyżej 
wymienionej dyskusji. 

Chociaż liczba krytyków Strzeleckiego w Australii była wielokrotnie większa 
od liczby krytyków McMillana, John Hetherington zauważył, że nazwisko Strze-
leckiego nadal lśni w australijskich umysłach blaskiem, którego McMillan nigdy 
nie zdobył81. 

W 1927 roku wzniesiono linię 24 pamiątkowych obelisków poświęconych od-
krywcom Gippsland. Komitet centralny, który był koordynatorem przedsięwzię-
cia, reprezentował Królewskie Towarzystwo Historyczne w Wiktorii, Departament 
Edukacji, Departament Ziemi i inne lokalne organizacje. Sir James Barrett został 
mianowany przewodniczącym, a historyk Charles Daley sekretarzem Komitetu. 
Obeliski w Omeo, począwszy od 4 kwietnia, były stopniowo przez cały kwiecień 
1927 roku odsłaniane przez lorda Somersa  – gubernatora Wiktorii. Uroczysto-
ści zostały przyjęte z entuzjazmem przez miejscową ludność. Nazwisko Strzelec-
kiego pojawiło się na siedmiu obeliskach: w Heyfield (wspólnie z McMillanem),  
w Loy Yang (na Princes Highway) koło Traralgon, w Koornalla, Mirboo North, 
Leongatha, Korumburra i Corinella82. 
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W 1966 roku australijska Polonia obchodziła rocznicę tysiąclecia chrztu 
Polski. Połączona inicjatywa Stowarzyszenia Polskiego w Dolinie La Trobe  
i Federacji Organizacji Polskich w Wiktorii zaowocowała renowacją dwóch 
obelisków w Loy Yang i w Koornalla. Dodatkowo na tych obeliskach umiesz-
czono dwa medaliony z brązu przedstawiające głowę Strzeleckiego, które zo-
stały wykonane przez polskiego artystę Artura Santowiaka. 10 lipca 1966 roku  
sir Herbert Hyland, MLA, odsłonił odrestaurowany obelisk w Loy Yang, podczas 
gdy drugi w Koornalla została odsłonięty przez prezydenta Traralgon Shire, 
radnego E.A. Farmera. 31 lipca 1966 roku odsłonięto trzeci medalion na ścianie 
Państwowej Szkoły im. Strzeleckiego w miejscowości Strzelecki83. 

Stulecie śmierci Strzeleckiego zostało upamiętnione przez Polskie Towarzy-
stwo Filatelistyczne w Australii wydaniem specjalnych kopert pokazujących trasę 
odkrywcy z Sydney do Melbourne. Również w skrzydle im. La Trobe Biblioteki 
Stanowej w Wiktorii w szklanej gablocie w holu przy wyjściu na ulicę La Trobe 
zebrano niewielką kolekcję pamiątek po Strzeleckim84. 

We wrześniu 1983 roku Australia Post wydała znaczek o wartości 30 cen-
tów z Pawłem Strzeleckim w serii czterech odkrywców śródlądowej Australii85. 
W ramach obchodów dwusetlecia Australii wykonano płaskorzeźbę Strzeleckie-
go z brązu, która została odsłonięta przez burmistrza Melbourne oraz radnego 
Leckiego Orda i umieszczona na fasadzie Earth Science Building Uniwersytetu 
w Melbourne przy ulicy Swanston. Pomnik został wyrzeźbiony przez australijskie-
go artystę George’a Frimla i był sfinansowany przez Polsko-Australijskie Towarzy-
stwo Kulturalne86. 

Sto pięćdziesiąta rocznica przybycia Strzeleckiego do Australii przypadła na 
rok 1989. Stowarzyszenie harcerzy z Gippsland zorganizowało dla upamiętnienia 
tego wydarzenia siedmiodniową wędrówkę szlakiem Strzeleckiego przez Gipps-
land z Heyfield do Corinelli. W sobotę 30  września 1989 roku harcerze odsłonili  
obelisk i krzyż poświęcone pamięci Strzeleckiego w obozie harcerskim w Bell 
Park87. Widocznie szybko zapomniano o tym wydarzeniu, gdyż w 1990 roku 
w Gippsland tygodnik „The Star” stwierdził, że „nikt nie zorganizował niczego 
z okazji 150 rocznicy badań Gippsland przeprowadzonych przez Strzeleckiego. Po-
lacy w Wiktorii zachowali milczenie i obojętność, podczas gdy McMillan był żywo 
wspominany podczas uroczystości w Port Albert w 1991 roku przez potomków 
szkockich pionierów88. 

Sądząc po liczbie obelisków poświęconych McMillanowi w 1927 roku, przy-
czynił się on do eksploracji Gippsland cztery razy bardziej niż Strzelecki lub jego 
trasa była cztery razy dłuższa. W 1991 roku Alan Andrews napisał w swojej książce 
Kosciusko – The Mountain in History: „Ponieważ Strzelecki i McArthur są często 
oskarżani o podążanie śladami McMillana i nadal dokonuje się mylących (i ha-
niebnych) porównań dotyczących tego, kto odkrył Gippsland, należy dokonać 
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krótkiej wzmianki choćby tylko po to, by sprostować fakty”89. „Strzelecki i McAr-
thur podążali mniej więcej jego śladami aż do rzeki Nicholson, czyli przez pierw-
sze sześćdziesiąt kilometrów, ale dalej nie zobaczyli już żadnego śladu po kimś, kto 
mógłby być tam przed nimi. Przed przybyciem do Western Port przebyli kolej-
ne dwieście dwadzieścia kilometrów. Innymi słowy podążali śladami McMillana 
przez dziesięć dni, podróżowali mniej więcej równolegle do nich przez kolejne 
sześć dni, a swoją podróż zakończyli po kolejnych trzydziestu dniach wyczerpują-
cej walki. Cytowane powyżej odległości porównawcze nie wskazują na rzeczywi-
ste odległości terenu pokonane przez wyprawy McMillana i Strzeleckiego ani na 
trudności fizyczne, z którymi musiały się zmierzyć. Wskazują one bezstronnemu 
obserwatorowi, że zaszczyty w eksploracji Gippsland w latach 1839-1840 zostały 
podzielone dość równomiernie”90. 

Ta sama historia została omówiona w amerykańskiej książce C. Hartleya Grat-
tana The Southwest Pacific to 1900: A Modern History: „Strzelecki podjął podróż 
na południe, (...) która zaprowadziła go do miejsca, które dzisiaj zwie się Wiktorią”. 
Jednak jego podróż różniła się od innych podążających w tym samym kierunku, 
ponieważ trzymał się gór nadmorskich przez większą część drogi, co doprowa-
dziło do odkrycia Góry Kościuszki i przejścia przez Gippsland, mocno zalesiony 
region, który później stał się bogatym krajem rolniczym i hodowlanym. Podróż 
Strzeleckiego przez Gippsland była ważna, ale musi on dzielić się zasługami za 
odkrycie jego możliwości z mniej romantyczną postacią – Angusem McMillanem, 
twardogłowym Szkotem, który mniej więcej w tym samym czasie dotarł do cen-
trum (ale nie przez ten teren) w praktycznym celu, jakim było znalezienie pastwisk 
dla bydła. Przeciwne motywacje Strzeleckiego i McMillana w zmaganiach z pro-
blemami związanymi z podróżowaniem po Gippsland można uznać za symbol 
trwałego kontrastu w motywacji australijskich odkrywców: motywu naukowego 
i motywu praktycznego”91. 
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DWA LATA NA TASMANII 

Strzelecki spędził czterdzieści jeden dni w Melbourne. Pierwsze trzy tygo-
dnie były prawdopodobnie w całości poświęcone na przygotowanie Rapor-

tu i broszury, która miała zostać wydrukowana przez George’a Ardena, a także 
na sporządzenie map Gippsland. Nie wiadomo, czym Strzelecki zajmował się 
przez pozostałe dwadzieścia dni. Możliwe, że odbył krótką wyprawę na Mount 
Macedon. Miejsce to zostało wspomniane w książce Physical Description jako 
jedno z trzech obiektów geograficznych leżących na zachód od Melbourne. Dość 
szczegółowy opis lokalnej „mineralogii gospodarczej” oraz wzmianka o złożach 
węgla „dwanaście mil na południe od starej osady Western Port” pozwalają przy-
puszczać, że Strzelecki powrócił do tej części zachodniego Gippsland podczas 
pobytu w Melbourne lub później w czasie swojej morskiej wyprawy na wyspy 
Cieśniny Bassa. 

Havard przytoczył trzy listy wprowadzające, które Strzelecki zabrał ze sobą na 
Tasmanię, w tym dwa od Henry’ego F. Gisborne’a. Drugi, podpisany przez niego 
19 czerwca 1840 roku i skierowany do Sydneya Stephena w Hobart, zaczyna się 
następująco: „Mój Drogi Sydney. Chciałem Ci przedstawić mojego szczególnego 
przyjaciela, Hrabiego Strzeleckiego, który wie więcej o świecie zewnętrznym i we-
wnętrznym niż ktokolwiek inny mi znany”.

Trzeci list wprowadzający został napisany przez Roberta H.  Browne’a  – za-
możnego osadnika i był skierowany do zastępcy Komisarza Generalnego Mac- 
Leana z Hobart: 

Mój Drogi Panie, pozwalam sobie przedstawić Panu mego dobrego przyjaciela, Hra-
biego Strzeleckiego, przy okazji jego wizyty na Pańskiej wyspie. Jestem przekonany, że 
będzie Pan zadowolony ze znajomości z Hrabią, ponieważ posiada on wszystkie cechy 
zasługujące na szacunek i poważanie. Był wśród nas wielce popularny i za jego sprawą  
nasza prowincja zyskała wiele dzięki odkryciu Ziemi Gippsa (...)1. 
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Zgodnie z informacjami zawartymi w kolumnie Żegluga w „Port Phillip He-
rald” z 10 lipca 1840 roku, na stronie 2, Strzelecki 7 lipca wszedł na pokład brygu 
„Emma”, o 121 tonach wyporności, pod dowództwem kapitana Warda. Wśród pa-
sażerów kabinowych znaleźli się hrabia Strzelecki, panowie J.M. Matson, T. An-
nerly, pani Kent i dwoje dzieci. Na pokładzie było też czterech pasażerów podró-
żujących trzecią klasą oraz 700 owiec. Statek udał się najpierw do Geelong, gdzie 
Strzelecki miał okazję zobaczyć część zatoki Corio i jej okolice. 

Tego samego dnia „Port Phillip Herald” opublikował na swoich łamach swo-
isty artykuł pożegnalny: 

Hrabia Strzelecki, dzielny odkrywca Gippsland, opuszcza Port Phillip i udaje się naj-
bliższym statkiem do Ziemi Van Diemena i ufnie oczekuje pomocy Jego Ekscelencji 
Sir Johna Franklina w prowadzeniu badań naukowych, której nie udało mu się uzy-
skać od Sir George’a Gippsa. Celem Hrabiego (pod warunkiem, że Sir John Franklin 
zgodnie z oczekiwaniami odda do jego dyspozycji jeden ze statków rządowych) jest 
kontynuacja odkryć prowadzonych drogą wodną, których z takim powodzeniem udało 
mu się dokonać na lądzie. Uda się on w pierwszej kolejności do Sealers’ Cove i Corner 
Inlet, prawdopodobnych ujść licznych rzek i potoków, które przecinają wspaniały kraj, 
przez który Hrabia podróżował, a tam, na podstawie obserwacji, stwierdzi istnienie lub 
brak możliwości transportu między morzem a sercem Gippsland. Następnie zamierza 
powrócić do Western Port, aby zbadać możliwości kraju, zwłaszcza w odniesieniu do 
aktualnych raportów mówiących o obecności węgla i rudy żelaza, które – jak można 
sądzić  – można wydobywać w dużych ilościach w bezpośrednim sąsiedztwie portu. 
Te hojne wysiłki na rzecz wspierania interesów prowincji Hrabia podejmuje na własny 
koszt, bez szansy na jakiekolwiek wynagrodzenie.
Jesteśmy pewni, że Sir John Franklin, sam będąc podróżnikiem o zasłużonej reputa-
cji, nie odmówi koledze naukowcowi takiej pomocy, jaką będzie w stanie zaoferować, 
zwłaszcza że elementy, którymi Hrabia jest zainteresowany, mają charakter sprzyjający 
rozwojowi zarówno tej kolonii, jak i Ziemi Van Diemena.
Niezbyt dobrze to świadczy o mieszkańcach Port Phillip, że Hrabia Strzelecki opuszcza 
prowincję bez żadnego symbolu szacunku publicznego, bez srebrnej tabakierki, bez 
wystawnej kolacji, nagrody za zasługi dla ogółu. Korzyści uzyskane przez całe społe-
czeństwo, a szczególnie tę prowincję – dzięki Hrabiemu i to całkowicie na jego koszt – 
z pewnością zasłużyły na lepsze podziękowanie. To nie może być jednak jedyna nagro-
da, którą winien otrzymać za swoje szlachetne wysiłki na rzecz nauki.

Ten sam artykuł został później przedrukowany w gazecie „Cornwall Chronic-
le” z Launceston z 25 lipca 1840 roku. Bez wątpienia tekst został napisany przez 
redakcję z zamiarem pomocy Strzeleckiemu, ale był w złym stylu, jego cel był kiep-
sko i niezgrabnie ukryty, pozbawiony subtelnej sztuki dyplomacji. Prawdopodob-
nie narobił Strzeleckiemu więcej szkody niż pożytku. 

„Emma” opuściła Port Phillip Bay 10 lipca i przybyła do Launceston 24 lipca 
1840 roku2. Okres dwóch tygodni był z pewnością zbyt długi jak na typowy rejs, 
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który przy sprzyjającej pogodzie trwałby około dwudziestu czterech lub trzydzie-
stu godzin3, a nie czternastu dni. Należy przypomnieć, że francuski bark „Justine” 
przepłynął do Sydney z Bay of Islands na północy Nowej Zelandii w ciągu czter-
nastu dni.

Strzelecki wspomniał Portland Bay i Port Fairy w książce Physical Description. 
Opisał tam nawet takie szczegóły, jak „kształty małży Nucula, Lucina i niektórych 
innych gatunków Testacea [ameb skorupkowych] na terasie morskiej”4. Wydaje się 
więc, że „Emma” wpłynęła do portu albo w celach handlowych, albo w poszukiwa-
niu schronienia przed huraganowym wiatrem z zachodu. 

W raportach meteorologicznych z tego okresu opublikowanych przez „Port 
Phillip Patriot” odnotowano, że 10  lipca 1840 roku przez cały dzień i noc pa-
nowała burzowa pogoda. Następnego dnia w południe nadeszła krótka wichu-
ra z północnego zachodu. Wieczorem 14 lipca, po trzech dniach sprzyjających  
warunków, burzliwa pogoda powróciła i trwała dwa dni i dwie noce, a skończyła 
się 15 lipca w południe silnym wiatrem wiejącym z północnego zachodu. Kolej-
na wichura z północnego zachodu nadeszła 20 lipca, ale na dziewięć z czternastu 
dni panowała dość dobra pogoda. 

Profesor Ralph Tate w „Przemówieniu Inauguracyjnym” podczas piątego po-
siedzenia Australijskiego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Nauki, które odbyło 
się w Adelajdzie 26 września 1893 roku, dwukrotnie wspomniał Strzeleckiego – 
„wybitnie uzdolnionego naukowca”, któremu „jesteśmy bardzo wdzięczni za jego 
żmudne i bezinteresowne badania i prace w zakresie geologii Australii”. Profesor 
Tate zwrócił uwagę na opis złóż ze starszego trzeciorzędu, w tym Eocenu w Port 
Fairy sporządzony przez Strzeleckiego. W innym miejscu Tate powtórzył, że Strze-
lecki „klasyfikuje wapień z mszywiołów z ery eocenu w Port Fairy jako terasę mor-
ską”5. Trudno byłoby wytłumaczyć, jak Strzelecki mógłby opisać te konkretne zna-
leziska bez obejrzenia plaży w Port Fairy. Podobnie – jak to możliwe, że „Emma” 
mogła spędzić dwa tygodnie na morzu, nie zawijając do Portland Bay? Natomiast 
w kronikach obu portów nie ma nic, co by to potwierdzało. 

W Launceston Strzelecki zatrzymał się u doktora Williama Russa Pugh – leka-
rza, który oddał mu do użytku duże i dobrze wyposażone laboratorium. Podobno 
Strzelecki rozpoczął swoją działalność w Tasmanii od napisania listu do sir Johna  
Franklina, w którym poinformował gubernatora, że stracił swoje instrumenty 
w Gippsland. Bez barometrów żadne badania nie miałyby sensu. 

Komandor Rawson napisał w swojej książce: 

Franklin był kolejnym kapitanem brytyjskiej marynarki wojennej, którego Hrabia 
oczarował. Od razu wywiązała się między nimi niezwykła przyjaźń. Między żegla-
rzem z Lincolnshire a polskim podróżnikiem zrodziło się niezwykle gorące uczucie 
sympatii. Od chwili, gdy Hrabia zszedł na ląd w Launceston, zanim jeszcze się zoba-
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czyli, gubernator obiecał mu wszelką pomoc i przyjaźń (…). Na dodatek jego nie-
ugięta i inteligentna żona była zafascynowana i zauroczona nieznajomym od pierw-
szego spotkania6. 

Komentarz Rawsona był prawdziwy. Strzelecki zaliczał do grona swoich naj-
lepszych przyjaciół wielu oficerów Królewskiej Marynarki Wojennej, takich jak: 
Parker King, Franklin, Stokes, Ross, Grey, Elliot, Fitzroy, Lyons i innych. Ci twar-
dzi i mądrzy żeglarze posiadali szczególną umiejętność rozpoznawania charakte-
ru człowieka, mając duże doświadczenie w kontaktach z wieloma podwładnymi 
oficerami i różnymi załogami w trakcie swojego życia. Żaden z tych, który spoj-
rzał Strzeleckiemu prosto w oczy, nie odnalazł w nim fałszu, pozerstwa, udawania 
czy skrytości, jak czynią to współcześni pisarze, opierając się na swojej wyobraźni 
i rozważaniach na temat złej strony ludzkiej psychiki i historii. 

Po przybyciu do Launceston Strzelecki otrzymał cztery listy od Adyny Turno 
i jeden od gubernatora datowany na 28 lipca witający go w Tasmanii. Nie zachował 
się żaden z listów Adyny, ale zachowały się dwie odpowiedzi Strzeleckiego, w tym 
pierwsza z 1 sierpnia 1840 roku. (Korespondencja między Pawłem i Adyną zosta-
nie omówiona w części III niniejszej biografii). List z 1 sierpnia zawiera informa-
cje o jego fascynacji badaniami mineralogicznymi, zdrowiu i finansach, nadaniu 
nazwy Górze Kościuszki, podróży przez Gippsland, wspomnieniach o Polsce, ale 
niewiele o Tasmanii. 

W tym długim liście znajduje się odniesienie do treści listu Franklina z lipca, 
witającego go na wyspie: 

Gdybym mógł przekazać Ci list otrzymany od słynnego odkrywcy regionów północ-
nych Sir Johna Franklina, a obecnie gubernatora Ziemi Van Diemena, ze zdziwieniem 
zauważyłbyś, że ja, skromny człowiek, stałem się obiektem podziwu i uwagi. Pisze do 
mnie z Hobart Town, stolicy, że wydał rozkazy wszystkim władzom, organizacjom 
i wojsku, aby w razie potrzeby pomóc mi w pracach geograficznych i mineralogicz-
nych, które sprowadziły mnie do Ziemi Van Diemena. Nakazał też dowódcom portów 
przyjmować moje okazy na pokłady statków, wypożyczać mi łodzie do badania brzegu 
morskiego i udzielać wszelkiej pomocy potrzebnej w mojej pracy naukowej7. 

Według Rawsona zostało to napisane „kilka dni później”, ale najwyraźniej była 
to kontynuacja tego samego listu z 1 sierpnia. Dalszy fragment listu mówi: 

Jutro zaczynam eksplorację wnętrza wyspy. Śnieg pokrywa szczyty gór. Panuje zima i to 
opóźni moją pracę. W ciągu trzech miesięcy spodziewam się wrócić do Hobart Town, 
skąd napiszę do Ciebie ponownie. Wygląd tego kraju przypomina północną Anglię 
i Szkocję. Są tu pięknie utrzymane pola, farmy, wsie, domy wiejskie, handel, przemysł 
i wszystkie oznaki cywilizacji8.
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4 sierpnia Strzelecki otrzymał kolejny list od sir Johna Franklina, w którym 
gubernator z wielkim entuzjazmem poinformował go, że zdobył dla niego dwa 
barometry9. Drugi list od Strzeleckiego został wspominany w dzienniku lady Jane 
Franklin z 7  sierpnia 1840 roku, w którym pisała o utracie przez Strzeleckiego 
barometru Gay-Lussaca [którego używał na Górze Kościuszki]. Oto fragmenty 
dziennika: 

Piątek, 7 sierpnia 1840 r.
Sir John otrzymał dzisiaj kolejny list od Hrabiego Strelitzkiego informujący go o jego 
nieskończonej wdzięczności za jego dobroć i zainteresowanie eksploracją (...). Strelitzki 
pisze dalej: „Kiedy miałem zaszczyt pisać do Pana na początku mojej podróży w Por-
tland Cape, chciałem skorzystać z małej jednostki Sealer, aby odwiedzić Swan Island, 
popłynąć na Furneaux Islands celem ustalenia, jakie są podobieństwa mineralogicz-
ne i geognostyczne między wielkim pasmem gór w Nowej Południowej Walii (które 
przeszedłem od 30° do Corner Inlet i widziałem jego zakola kończące się w Wilson’s 
Promontory) a tymi wyspami oraz między tymi wyspami, aż do okolic Cape Portland. 
Jak dowiedziałem się od Porucznika Frienda, wydaje się, że Rząd najprawdopodobniej 
wyśle go z George Town na poszukiwanie wraków pomiędzy tymi wyspami. Jeśli tak 
będzie, to nic bardziej nie pomogłoby moim planom niż Pańskie pozwolenie na wejście 
na pokład jego okrętu (...)10.

Porucznik Friend (kapitan portu Launceston) faktycznie prowadził wyprawę na 
kutrze „Shamrock” w listopadzie 1840 roku, co prawda nie w poszukiwaniu wra-
ków, ale odpowiedniego miejsca na latarnię morską. Z pewnych powodów Strzelecki 
przegapił tę okazję i przełożył swoją wyprawę morską na grudzień 1841 roku11.

Havard zacytował dziennik Arcydiakona Browne’a z Launceston: „8 sierpnia 
1840 roku. (Pogoda dobra). Udałem się na obiad do rodziny Lawrence (William 
Effingham) i spotkałem tam Hrabiego Strzeleckiego  – bardzo ciekawy i zabaw-
ny człowiek”12. Heney, nawiązując do „dziennika Lady Franklin”, poinformowała 
swoich czytelników, że „niejaki Pan Lawrence powiedział Lady Franklin 15 sierp-
nia, iż była ona tematem wielu rozmów, które odbył z Hrabią Strzeleckim”.13 

Na następnej stronie Heney zauważyła, że: 

Trzy dni później napisała, że mają więcej wiadomości o Strzeleckim, który podróżował 
na kutrze płynącym na Wyspę Flinders (...) i dwudziestego ósmego [sierpnia 1840 roku] 
Strzelecki złożył krótką wizytę w Hobart przy okazji otwarcia stacji magnetycznej. Przez 
nieporozumienie, które wyniknęło po stronie Lady Franklin, jego obiad w Government 
House został przesunięty i ponownie wyjechał on do New Norfolk, obiecawszy powrót. 
Po powrocie odbyła się kolacja, a Strzelecki został przedstawiony w nowym świetle. 
Wśród gości znalazł się George Boyes, który choć zazwyczaj krytycznie wypowiadał 
się o osadnikach, potwierdził opinie archidiakona Browne’a o „bardzo ciekawym i za-
bawnym człowieku” i zapisał w swoim dzienniku: „Przy stole był Hrabia Streluski /
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Polak/, Pan Gell, Pan Lillie, oficer Marynarki Wojennej, który wraz z Sir Johnem i Lady 
Franklin oraz panną Craycroft stanowili całe towarzystwo. W czasie miłego wieczoru 
Hrabia pięknie śpiewał i grał”14.

Słowa napisane przez lady Franklin w dzienniku były zaś następujące:

Sobota, 15 sierpnia 1840 r.
Pan Lawrence wydawał się być w dobrym nastroju i humorze, powiedział mi, że byłam 
tematem wielu rozmów, które odbył z Hrabią Strelitzki. To mówiło wiele. Więcej niż 
mogłabym liczyć, gdyby tylko było – prawdziwe.

Wtorek, 18 sierpnia 1840 r.
Rano odwiedził mnie Pan Gell & Pan Estridge (?), który właśnie wrócił z Launceston. 
Powiedział mi, że Hrabia Strelitzki popłynął kutrem na Flinders Island.

Czwartek, 20 sierpnia 1840 r.
Sir G. Gipps załącza list do Hrabiego Strelitzkiego i mówi, że Sir John pozna w nim 
bardzo inteligentnego człowieka i dlatego Sir George nie waha się polecić go opiece Sir 
Johna. Mówi, że był bardzo lubiany w Sydney i praktycznie wszędzie w kolonii.

Piątek, 28 sierpnia 1840 r.
Odwiodłam Hrabiego Strzeleckiego od przyjścia jutro i skłoniłam go do przełożenia 
wizyty na poniedziałek [31 sierpnia], wtedy nie wiedziałam, że jego pobyt zamiast kilku 
tygodni może trwać tylko kilka dni (...), dowiedziawszy się o krótkim pobycie Hrabie-
go pospiesznie zmieniłam decyzję. Zorganizował już jednak wyjazd do New Norfolk 
i ustaliliśmy, że ma przyjść do nas w poniedziałek [31 sierpnia]15.

Ten fragment faktycznie pokazuje, że Strzelecki „zorganizował sobie wyjazd 
do New Norfolk”, ale nic nie wskazuje na to, że udał się tam natychmiast i powrócił 
do Hobart w poniedziałek 31 sierpnia. Bardziej prawdopodobne jest, że udał się 
do New Norfolk po tej dacie. 

Heney kontynuuje: „Pod koniec tygodnia Lady Franklin była już pewna entu-
zjastycznej opinii, którą wyrobiła sobie o nim w Sydney w czasie ich pierwszego 
spotkania. 7 września 1840 roku napisała do ojca: 

W tym tygodniu mieliśmy kolejnego bardzo interesującego gościa, który zatrzymał 
się u nas – Hrabiego Strzeleckiego, polskiego szlachcica, którego poznałam w zeszłym 
roku w Sydney, gdzie jest bardzo ceniony przez Sir George’a Gippsa i który obecnie 
zajmuje się badaniami naukowymi tutejszej kolonii. To jeden z najbardziej utalento-
wanych i miłych ludzi, jakich kiedykolwiek spotkałam. Od dziewięciu lat podróżuje 
i kiedyś napisze obszerną książkę.
 
„Między wrześniem a grudniem Strzelecki był zajęty swoją pracą głównie 

w sercu wyspy (...)”16. W ostatnich dwóch linijkach Heney na pewno nie informuje 
czytelników książki, czym się zajmował. 
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Havard stwierdził, że „po usłyszeniu o powrocie Strzeleckiego z wyprawy do 
północno-wschodniej części wyspy, w Boże Narodzenie 1840 roku Franklin na-
pisał do Strzeleckiego z nadzieją, że ten będzie mógł dołączyć do jego wyprawy, 
która miała wyruszyć z Hobart 2 stycznia 1841 roku, dotrzeć do Port Arthur i po-
wrócić Kanałem D’Entrecasteaux”. 

Następująca informacja z soboty 16 stycznia 1841 roku, przedrukowana w wy-
dawanym w Launceston „Cornwall Chronicle”, wskazuje, że Strzelecki był człon-
kiem wyprawy gubernatora: 

Jego Ekscelencja Sir John Franklin, p.o. sekretarza kolonialnego, kapitanowie Moriarty 
i Stanley z Królewskiej Marynarki Wojennej, kapitan Ainsworth, 51 regiment, baron 
Streleski i Pan Fraser, Szeryf, powrócili z wizyty w Port Arthur w niedzielę wieczorem 
[10 stycznia] w szkunerze rządowym „Eliza – H.T. Advertiser”, 15 stycznia [1841].

Wprowadza to pewne zamieszanie, ponieważ zapisy danych meteorologicz-
nych w Physical Description na stronach 205-207 zdają się wskazywać, że Strzelecki 
przebywał w Launceston w dniach 2, 5 i 8 stycznia 1841 roku17. 

Tę sprzeczność można by wyjaśnić, gdyby obserwacje meteorologiczne 
prowadził ktoś inny w zastępstwie Strzeleckiego, jak na przykład dr Pugh. Jesz-
cze bardziej uderzającą rozbieżność można znaleźć w Launceston Advertiser 
z 18 marca 1841 roku. Na stronie 3 znajduje się wzmianka, że „obecnie badając 
stosunkowo nieznane części tej wyspy, Hrabia Streleski ostatnio usiłował prze-
prawić się z Ben Nevis do okolic Cape Portland” oraz na stronie 4, że szkuner 
„Edward” 12  marca 1841 roku przywiózł z Circular Head [Stanley] jedenastu 
pasażerów, w tym „Hrabiego Streleskiego”. Jak można pogodzić te dwa stwier-
dzenia? Czy natychmiast po powrocie z zachodniego wybrzeża do Launceston 
bez żadnego odpoczynku powrócił do Ben Nevis? Ponieważ ustalenie ram cza-
sowych eksploracji Strzeleckiego w Tasmanii wydaje się zadaniem niemożli-
wym, należy skupić się na zbadanych przez niego szlakach i terenach. Ogólne  
informacje o jego lokalnych poszukiwaniach znajdują się w liście do Jamesa Mac- 
Arthura z 22 maja 1841 roku: 

Najpierw prowadziłem badania na wschód od Lancheston [Launceston] łącznie 
z wybrzeżem pomiędzy George Town a przylądkiem Portland, a potem dalej do rzeki  
St. George, South i North Esk, Ben Lomond i Ben Nevis. Druga wyprawa odbyła w kie-
runku zachodnim do Westbury, Port Sorell, Delarayine [Deloraine] i Middlesex Plains, 
Hampshire Hills, Emu Bay, Circular Head, Cape Grim i rzeki Arthur. Trzecia rozpoczę-
ła się od Western Tier na południe od Delarayine, do wszystkich jezior i Frenchman’s 
Cap, McGuarry [Macquarie] Harbour, a powrót doliną Derwent i przez północny Nor-
folk, Mount Wellington i Półwysep Tasmana nad rzeką Huyon i zatoką Research,  przez 
Richmond, Jerusalem, Jericho, Oatlands i przez rejon od Ross do Swan Port i wreszcie 
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w okolice Cambeltown i Lanchestown, co razem po zliczeniu i zsumowaniu dało odle-
głość dwóch tysięcy mil.
Podoba mi się Ziemia Van Diemena, to wszystko co stworzyła i stworzy natura i cywili-
zacja. Wszystko jest piękne, zaskakujące i przekraczające oczekiwania. Pod tym wzglę-
dem Ziemia Van Diemena przewyższa Nową Południową Walię, ale nie dorównuje jej 
z punktu widzenia politycznego i społecznego. Zanim otrzymałem Twój list, widziałem 
Twoją posiadłość po lewej stronie mostu, obozowałem tam i nakarmiłem tam swoje 
konie. To dobra ziemia nadająca się pod uprawę. Doskonałe położenie dla małych farm 
oraz dla zbudowania systemu nawadniania, który jest jedynym warunkiem, jaki właści-
ciele muszą spełnić, aby ich ziemia była wartościowa.
Zatrzymałem się tu na zimę, zamiast w Hobart, ponieważ mogę tu pracować bez prze-
szkód. Mam rozległy gabinet z moimi okazami rozłożonymi dokoła mnie i pracuję nad 
mapą geologiczną. Czy oglądałeś skały podczas podróży z Ellerslie do Port Phillip? 
Proszę napisz do mnie bez zwłoki i nie każ mi czekać. Prześlij mi proszę list od McAli-
stera i odpowiedź od Gisborne’a. Adieu.

Szczerze oddany,
P.E. Strzelecki18 

Havard skomentował to następująco: „Do maja 1841 roku Strzelecki przeje-
chał praktycznie całą Tasmanię, ale niestety ominął ten bogaty w minerały odci-
nek kraju między Arthur River a Macquarie Harbour”19. Pewne jest, że od maja 
1841 do września 1842 roku nie siedział bezczynnie. Na przykład w swojej książce  
Physical Description, opisując pogodę na Ben Lomond, napisał, że:

na ostatniej nazwanej górze, 5002 stóp nad poziomem morza, 28 listopada 1841 roku 
przed południem, natknąłem się na nadchodzącą z rejonu równikowego burzę z pioru-
nami, z obfitymi deszczami i temperaturą 56°. Tego samego dnia około godziny czwar-
tej po południu powietrze nad górą było spokojne i przejrzyste, dookoła była mgła, a na 
dole były gęste chmury. W tym czasie w Avoca Vale, 4200 stóp niżej, na zawietrznej od 
Ben Lomond, o tej samej godzinie (czwartej), była burza gradowa (...). Po burzy w obu 
miejscach pojawił się wiatr polarny.

Na innej stronie hrabia odnosił się być może do tego samego dnia i doświad-
czenia: 

W pewnej chwili w celu dokończenia obserwacji byłem zmuszony zatrzymać się na 
tydzień na szczycie Ben Lomond (Ziemia Van Diemena), tam, na wysokości 5002 stóp, 
doświadczyłem gorącego wiatru. W obozie, 3000 stóp niżej od nawietrznej, wiatr ten 
nie był odczuwalny20.

Wydaje się, że opisane wydarzenia miały miejsce podczas jego drugiej wizyty 
na Ben Lomond. Od początku grudnia 1841 roku do początku lutego 1842 roku 
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Strzelecki spędził dwa miesiące na morskiej ekspedycji badającej wyspy Cieśniny 
Bassa, która zostanie szczegółowo omówiona później. 

W 1929 roku John Reynolds opublikował w „Illustrated Tasmanian Mail” bar-
dzo przychylny jego sprawie artykuł pod tytułem A Polish Explorer, oraz mapę 
Strzelecki’s Travels in Tasmania 1841-4221. Mapa pokazywała szlak okrężny zaczy-
nający się w Launceston, następnie wiodący przez Dry’s Bluff, jezioro St. Clair, 
Frenchman’s Cap, wzdłuż górnej części Gordon River, przez Vale of Rasselas, aż 
do Florentine River, następnie wzdłuż południowego brzegu Derwent do Hobart, 
a później w linii niemal prostej do Freycinet Peninsula, skręcała na Ben Lomond 
i potem na północ w kierunku Launceston. Mapa ta jest niedokładna i obejmuje 
tylko ułamek tras pokazanych na Mapie Geologicznej Strzeleckiego. Reynolds po-
zostawił puste miejsce w północno-wschodnim i północno-zachodnim narożniku 
Tasmanii, a Strzelecki wskazuje, że był to jeden z najlepiej przez niego zbadanych 
obszarów. Prawie wszystkie trasy Strzeleckiego na Mapie Geologicznej można ła-
two potwierdzić i zidentyfikować poprzez odniesienia znajdujące się w książce 
Physical Description. 

Gdy przyjrzeć się przygotowanej przez Strzeleckiego mapie jego własnych tras, 
wygląda na to, że jego pierwsza wyprawa rozpoczęła się w Launceston, przebiegała 
wzdłuż prawego brzegu Tamary, skręciła na wschód od George Town i Low Head, 
a następnie przeszła przez Stony Head, Waterhouse Point do Cape Portland. Kolejna 
wyprawa w tym rejonie zaprowadziła go do Eddystone Point, następnie na połu-
dnie wzdłuż grzbietu do St. Patrick’s Head, z wypadami do St. Helen i The Gardens. 
Trasy pokazują badania przeprowadzone wokół szczytów Ben Lomond i Ben Nevis. 
Oprócz tych dwóch gór wspiął się też na Mount Direction, Mount Cameron i Mount 
Horror. Badał również doliny rzek Piper, Little i Great Forrester, Boobyalla, Ansons, 
George i Scamander. 

Odniesienie do skąpych relacji Strzeleckiego z jego wypraw badawczych w Ta-
smanii znajduje się na stronie 460 książki Physical Description: „Podczas zwiedza-
nia wschodniej części wyspy, pomiędzy Launceston, przylądkiem Portland i rzeką 
St. Helen, dotarł on [autor] na najpiękniejszy szlak w tym kraju, ale aby się z niego 
wydostać, musiał przez cztery dni przedzierać się przez najgęstsze zarośla, jakie 
można sobie tylko wyobrazić”. 

Wyprawa Strzeleckiego na północny zachód także nie może być ujęta w ramy 
żadnego kalendarza. Badał on doliny rzek Meander, Westbury, Deloraine i Rubi-
con, a także Port Sorell i Asbestos Hills. Widział doliny rzek Mersey, Forth i Le-
ven. Na zachodzie wspiął się na Mount Roland, Black Range, Mount Housetop, 
St. Valentine’s Peak i Hampshire Hills. Następnie badał wybrzeże, Emu Bay, Table 
i Rocky Capes, Circular Head, rzeki Black i Duck. Najdalej na zachód dotarł do 
Woolnorth Point i Cape Grim, następnie udał się na południe do West Point i uj-
ścia Arthur River. Badał doliny rzek Welcome i Montagu. 



Paweł Edmund Strzelecki. Podróżnik – odkrywca – filantrop192

Krótki opis północno-zachodniego wybrzeża morskiego Strzeleckiego znalazł 
się w jego artykule Notes on the Excursion to the North-Western Part of Tasmania 
opublikowanym w 1842 roku w „The Tasmanian Journal of Natural Sciences”. Był 
to w rzeczywistości wyciąg z listu napisanego do sir Johna Franklina, który prze-
kazał go redakcji do druku: 

Wczoraj powróciłem z Circular Head i nie mogę się doczekać, by podziękować za list 
polecający do Pana Curra, który poświęcił mi wiele życzliwej uwagi i pomocy w czasie 
badań północno-zachodniej części Tasmanii. Eksploracja ta objęła obszar leżący mię-
dzy Launceston i Hampshire Hills i dalej do Emu Bay i wreszcie między Emu Bay, Cape 
Grimm i Arthur River. Badania geologiczne tego obszaru dały mi wiele satysfakcji oraz 
wiele informacji, ale nie znalazłem nic godnego uwagi w odniesieniu do mineralogii 
gospodarczej, z wyjątkiem być może wód mineralnych znajdujących się około 15 mil 
na zachód od Circular Head, których istnienie było znane od dawna, ale które nigdy 
wcześniej nie zostały poddane żadnej analizie. Składniki, które zawierają, i ich właści-
wości medyczne były do tej pory nieznane. Starałem się ustalić obie te cechy. Właści-
wości medyczne badałem na sobie, zaś zawartość na podstawie analizy chemicznej. 
Należą one do klasy wód gazowanych (...). Kraj od Emu Bay do Circular Head, a od 
niego do Cape Grimm lub Walworth [Woolnorth] ma osiem rzek trudnych do prze-
kroczenia, takich jak Scamander z głębokimi wąwozami i skalistymi grzbietami czy 
rzekami. Obszar na południe od Cape Grimm jest pagórkowaty, porośnięty wrzosem 
i lekko zalesiony22.

Bardzo trudno jest szczegółowo prześledzić trzecią wyprawę Strzeleckiego we-
dług tras oznaczonych na Mapie Geologicznej. Konieczne jest zatem zweryfikowa-
nie nazw geograficznych wymienionych w jego książce. Wygląda na to, że z Laun-
ceston udał się na południe przez Longford, Cressy, wzdłuż Lake River, przez 
Western Tiers, pomiędzy Dry’s Bluff i Miller’s Bluff, a Scrubby Den i Waddamana 
minął przed dotarciem do jeziora Echo. Strzelecki wspomniał w szczególności 
o jeziorach Great, Arthur, Sorell oraz o Lagoon of Islands, ale stwierdził, że odwie-
dził „wszystkie jeziora”. Szedł na zachód od jeziora Echo przez Bronte, przekro-
czył rzekę Marlborough, dalej zaś udał się w podróż do źródeł rzeki Nive, jeziora  
St. Clair, Barn Bluff, Cradle Mountain, Mount Mayday i do doliny rzeki Belvoir. 

O podróżach Strzeleckiego w Tasmanii wspominał wydawany w Melbourne 
miesięcznik „Walkabout”, opublikował on w 1936 roku fotografię zatytułowaną 
„The Count’s Tree, [on the] Cradle Road, near Middlesex Plains Tasmania. W 1841 roku 
podczas podróży z Launceston do Stanley zła pogoda zmusiła Hrabiego Pawła 
Strzeleckiego do schronienia się w drzewie, którego pusty pień ma wystarczająco 
dużo miejsca, by pomieścić od sześciu do ośmiu mężczyzn”. To samo drzewo zo-
stało opisane przez Słabczyńskiego pod nazwą „Dawny obóz Strzeleckiego”. Pień 
drzewa został później częściowo zniszczony przez pożar23. 
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Strzelecki pokazuje trasę z górnego Derwent na zachód do Macquarie Har-
bour. Wydaje się prawdopodobne, że odbył on tę podróż, korzystając ze szlaku, 
który w tym czasie wytyczał geodeta Calder. Jeśli tak było, to udał się przez Fa-
tigue Hill do górnego odcinka Franklin w drodze na zachód do Macquarie Har-
bour. Gubernator Franklin, lady Franklin i ich towarzysze odbyli tę samą epic-
ką podróż rok później. Fatigue Hill to dzisiejsza Mount Arrowsmith. Strzelecki 
oznaczył na mapie Mount Arrowsmith, kiedy opublikował Physical Description, 
a nadał tę nazwę górze bezpośrednio na zachód od jeziora St. Clair. Jednak być 
może nie wiedział, że góra ta została wcześniej nazwana przez Generalnego Geo-
detę George’a Franklanda Mount Olympus, gdy ten wspiął na nią już w 1835 roku. 
Kartografowie przenieśli później nazwę Mount Arrowsmith na Fatigue Hill 
Caldera24. 

Inna nazwa, która po raz pierwszy pojawiła się na mapie Strzeleckiego, to 
Mount Humboldt. Od jego czasów nazwa ta pojawia się na mapach w różnych 
miejscach na zachód od Vale of Rasselas oraz jako alternatywna nazwa dla Mo-
unt Field West. Ponieważ góra była położona na głównym wododziale, żadne 
z tych miejsc nie może być prawidłowe. Najprawdopodobniej to on nadał tę na-
zwę górze znanej obecnie jako Wylds Craig, która pojawiła się na mapie Crossa 
z 1826 roku jako „Wild’s Craig – bardzo wysoka i pokryta śniegiem”. Tym samym 
jest możliwe, że jego wyprawa na północ od niej zaprowadziła go do górnego 
odcinka rzeki Gordon25.

Trasa jego badań od górnego odcinka Derwent w kierunku Mount Ossa 
i poza nią pojawia się na Mapie Geologicznej na zachód od przyjętej tu trasy. 
Jego podróż wzdłuż i na południe od rzeki Derwent zaprowadziła go do rzek 
Huon i Plenty oraz do obszarów Hamilton, Mount Dromedary, New Norfolk, 
Mount Wellington, Mount Misery i Franklin Village. Wspiął się na Adamson 
Peak i udał się na Southeast Cape, badał Recherche Bay, Southport, Port Espe-
rance, Mount Royal i Pitt Water „z jej kopalniami węgla”. Popłynął statkiem z gu-
bernatorem Franklinem do Port Davey i do Port Arthur, badał półwysep Tasma-
na oraz wyspy Bruny i Maria. 

Dalej za Hobart Strzelecki odwiedził Flagstaff Hill, Grass Tree Hill, Richmond, 
Bridgewater, Brighton, Coal River Valley, Jerusalem [obecnie Colebrook], Lake 
Tiberias, Spring Hill, Jericho, River Clyde Valley, Oatlands i Little Swanport na 
wschodzie, a także Mona Vale nad rzeką Blackman, górny odcinek rzeki Macqu-
arie, Ross, Campbell Town, South Esk River Valley i Avoca. 

5 sierpnia 1841 roku „The Launceston Advertiser” przedrukował z Van Diemen’s 
Land Chronicle pracę Strzeleckiego napisaną w Launceston 23  lipca 1841 roku, 
która zawierała wysokości dwudziestu dwóch gór lub pasm górskich, dziesięciu 
rzek i jezior oraz czterdziestu czterech miejscowości lub stacji. Praca potwierdza, 
że zbadał prawie wszystkie części Tasmanii w mniej niż rok. 
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Z prasy wiadomo, że 6 października 1841 roku Strzelecki spędził dzień z sir 
Johnem Franklinem w Campbell Town. „The Hobart Town Courier” napisał dwa 
dni później: 

W związku z wystawą bydła w Campbell Town w ostatnią środę odbyło się Trzecie 
doroczne posiedzenie Midland Agricultural Association, a obecność na wystawie osób 
ze wszystkich części kolonii, cieszących się dużym poważaniem, dała dowód niezmien-
nego zainteresowania tym wydarzeniem wśród społeczeństwa. (...) Jego Ekscelencja, 
który uczestniczył w wystawie w licznym towarzystwie, rozdał nagrody składające się 
z około dwóch tuzinów srebrnych pucharów i medali oraz porozmawiał z każdym ze 
zwycięzców (...)
Do kolacji zasiadło około stu dwudziestu osób, w tym gubernator, naczelny sędzia po-
licji, geodeta generalny, asystent, prywatny sekretarz, sędziowie policji miast Campbell 
i Oatlands, a także światły i przedsiębiorczy Hrabia Streleski, który był kilkakrotnie 
zapraszany jako gość lub towarzysz do apartamentu Jego Ekscelencji. Posiedzeniu prze-
wodniczył Pan G.C. Clarke z Ellenthorpe Hall. Po zakończeniu posiłku wzniesiono 
z należytą gorliwością standardowe lojalne i patriotyczne toasty, po których nastąpił to-
ast za zdrowie gubernatora, który dał okazję Jego Ekscelencji – pośród wielu podzięko-
wań i odniesień do wartości Towarzystwa, którego był Patronem – do zwrócenia uwagi 
członków i wszystkich obecnych na ogromne znaczenie nawadniania jako sposobu na 
wykorzystanie zasobów naturalnych gleby i klimatu kolonii w stopniu wykraczającym 
poza granice możliwe do obliczenia. Z wielką uwagą wysłuchano apelu Jego Ekscelencji 
popartego zarówno eksperymentami, jak i apelem Hrabiego Streleskiego w formie dłu-
giej i ożywionej przemowy wygłoszonej przy okazji wzniesienia toastu za jego zdrowie. 
Hrabia również wygłosił kilka miłych opinii na temat moralnego i społecznego stanu 
kolonii, wyrażając życzenie, aby naród angielski, widząc obecną sytuację, mógł na za-
wsze skończyć z absurdalnymi i bezpodstawnymi oszczerstwami, na które narażona 
była reputacja wyspy.

Nieco inny raport, ale lepszy przykład pracy dziennikarskiej opisujący to samo 
wydarzenie, został opublikowany w „The Launceston Advertiser” z 14 październi-
ka 1841 roku na stronie 3: 

Temat nawadniania – tak bezpośrednio związany z przedmiotem działalności Towarzy-
stwa – został przedstawiony przez Sir Johna Franklina i był przez niego rekomendowany 
jako jeden z najważniejszych tematów, na które Towarzystwo powinno zwrócić uwagę. 
Hrabia Streleski zalecał i zachęcał do rozbudowy systemu nawadniania w kolonii, udo-
wadniając jego praktyczność, a tabela obliczeń, którą niedawno przedstawiliśmy czytel-
nikom, podająca wysokości różnych szczytów we wszystkich częściach kolonii, jest doku-
mentem, który ostatecznie okaże się niezwykle użyteczny dla społeczności w odniesieniu 
do tego tematu. Jego Ekscelencja wspomniał o obecności Hrabiego, a komplement ten 
został przez niego uznany w odpowiednim przemówieniu, w trakcie którego dał mocne 
świadectwo dobrej kondycji społecznej i moralnej kolonii, co do których w trakcie swo-
ich podróży po całej wyspie miał wiele okazji do sformułowania trafnego osądu.
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Wystąpienie Strzeleckiego z pewnością nawiązywało do artykułów w prasie bry-
tyjskiej inspirowanych Angielskim Towarzystwem na rzecz Poprawy Dyscypliny 
Więziennej, przedstawiających tasmańskich właścicieli ziemskich jako „właścicieli 
niewolników i sadystów żyjących w anarchii moralnej”26. Strzelecki starał się pomóc 
swojemu przyjacielowi gubernatorowi Franklinowi w utrzymaniu dobrych relacji 
z hodowcami z Campbell Town w samym sercu przemysłu wełnianego. I Franklin, 
i Strzelecki byli życzliwi dla skazańców i chcieli zmienić ich los, a głosy brytyjskiej 
prasy uważali za oparte na „fałszywych wnioskach” i „oczerniające wszystkich z Zie-
mi Van Diemena, którzy kiedykolwiek byli odpowiedzialni za los skazańca”27. Naj-
lepszym dowodem na stosunek Strzeleckiego do systemu karnego był fakt, że jedną 
z rzek w Gippsland nazwał Maconochie [obecnie Thompson] – na cześć abolicjoni-
sty i pioniera reformy systemu karnego kapitana Alexandra Maconochie28. 

Na początku grudnia 1841 roku Strzelecki odbył czwartą wyprawę, tym razem 
morską, na wyspy Cieśniny Bassa, która trwała dwa miesiące do początku lutego 
1842 roku. Jest to najmniej znana i najmniej udokumentowana z jego wypraw. 
Havard napisał po prostu, że „latem 1842 roku Strzelecki dokonał dawno plano-
wanych badań wysp Cieśniny Bassa i zapisał swoje obserwacje”. Zacytował też list 
Strzeleckiego z Launceston datowany na 8 lutego 1842 roku: 

Mój Drogi Jamesie,
właśnie wróciłem z Cieśniny, gdzie zbadałem i zobaczyłem wszystko, co chciałem  
zobaczyć na wyspach. Dotarłem do Wilson’s Promontory i Sealers Cove. Nie uda-
ło mi się dotrzeć do Corner Inlet z obawy przed zniszczeniem statku, ponieważ od  
północnego wschodu nadciągała burzowa pogoda. Nie znalazłem kanału ani miejsca 
na założenie osady. Bardzo dziękuję za Twój miły list. W nawiązaniu do obietnicy Pana 
La Trobe’a dotyczącej mapy Corner Inlet, Twoje zaangażowanie w tę sprawę jest tylko 
kontynuacją dobroci, której doświadczyłem podczas pobytu w Melbourne i za którą  
jestem mu bardzo zobowiązany. Proszę go zapewnić o moich szczerych pozdrowie-
niach dla niego, jak również dla jego życzliwej żony. A Ty Jamesie? Co u Ciebie i jak 
sobie radzisz z trudnościami? Napisz mi o tym dwa słowa. Archerowie, których spo-
tkałem przelotnie w George Town, są niezwykle zaniepokojeni Twoimi sprawami – nie 
mniej niż ja.
Uprzejme pozdrowienia dla Państwa Lyon Cambell i Graham.

Szczerze oddany,
P.E. Strzelecki29 

Kolejnym dowodem jest list Strzeleckiego do sir Johna Franklina z Launceston 
datowany na 21 lutego 1842 roku: 

Pragnę Ci serdecznie podziękować za okazaną uprzejmość, która umożliwiła mi dosta-
nie się na wyspy. Ukończyłem ich badania geologiczne. Znalazłem godne Twojej uwagi 
pewne różnice w ich położeniu geograficznym. Załączony szkic pokazuje tę różnicę, 
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czerwonymi kropkami zaznaczono ich zarysy na mapie [Matthew] Flindersa. Cape 
Flinders, Preservation, południe i północ [wyspy] Flinders i reszta cieśniny jest całko-
wicie poprawna. Jedyne różnice odnoszą się do Goose, Badger, Chappel, Green Island 
i wschodniego wybrzeża [wyspy] Flinders30.

Gubernator napisał do Strzeleckiego z Hobart 4 marca 1842 roku: „Przeka-
załem Stokesowi do skopiowania Twój wykropkowany zarys poprawek Flinders 
Island i sąsiednich skał. Dopilnuję, aby poprawki na ich obrysy zostały naniesio-
ne”31. Kapitan John Lort Stokes przybył do Hobart 26 lutego 1842 roku na pokła-
dzie H.M.S. „Beagle”, natomiast przed rozpoczęciem badań Cieśniny Bassa musiał 
popłynąć do Sydney, aby odebrać pewne zapasy wysłane z Anglii. 

W kolejnym liście, z 24  maja 1842 roku, Franklin ponownie wyraził duże 
uznanie dla umiejętności Strzeleckiego w zakresie sporządzania map geograficz-
nych: „Chętnie poznam również lokalizację Fatigue Hill ustaloną dzięki Twoim 
obserwacjom. Jesteś zawsze gotowy, aby dzielić się informacjami i dlatego nie wa-
ham się prosić Cię o podanie mi tych lub innych punktów na Twojej trasie, które 
mogą przyczynić się do ulepszenia naszych map”32.

O swojej wyprawie morskiej Strzelecki wspominał także w liście do Adyny 
Turno napisanym w Sydney 5 listopada 1842 roku: „Od czasu mojego ostatniego 
[listu] ponownie przemierzyłem wiele terytoriów. Poświęciłam dwa miesiące na 
badanie wysp Cieśniny Bassa, przeanalizowałam wiele substancji, zapisałam wiele 
stron (...)”33. 

Ponieważ Strzelecki był raczej skromny i oszczędny w opisach własnych 
eksploracji, ekspedycja morska w Cieśninie Bassa doczekała się tylko kilku 
komentarzy w jego książce Physical Description. Na stronie 52 napisał: „trasa  
moich podróży zaprowadziła mnie na skraj tego półwyspu [Wilson’s Promon-
tory], a stamtąd na wyspy Cieśniny Bassa, a z nich znowu do Cape Portland na 
Ziemi Van Diemena”. Wygląda na to, że ta linia określa jego trasę na północ 
i z powrotem na południe. Na stronach 64-65. znajduje się opis łączący nauko-
wą precyzję geologa z romantycznymi obserwacjami człowieka trzymającego 
w ręku ołówek: 

W pobliżu Corner Inlet łańcuch chowa się w niskim i bagnistym gruncie, nad którym 
jego grzbiet wydaje się wznosić tylko okazjonalnie. Dziesięć mil dalej widać go znowu 
wyprostowanego, wychodzącego śmiało w morze i wystawiającego swoje granitowe 
boki na długości trzydziestu mil na smaganie burzliwymi falami morza.
Na Wilson’s Promontory morze utrudnia widoczność przebiegu pasma, które nie koń-
czy swojego biegu.
W ładny dzień jego przebieg można prześledzić ze szczytu cypla pięknie wytyczonego 
przez łańcuch wysp Cieśniny Bassa. Te wyspy, zarówno wysokie i zwieńczone górami, 
jak i niskie i otoczone jedynie białą, mieniącą się pianą morską, pojawiają się w swoim 
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krętym i wydłużonym układzie jak błyszczące kopuły Andów pokryte śniegiem, gdy 
widziane są ponad pułapem gęstych chmur, które pokrywają ich dolne partie.
Rotondo jest najbliższą widoczną wyspą w stosunku do cypla. Następne są wyspy 
Moncur, Sir R. Curtis i Kent Group wskazujące dalej kierunek łańcucha, który na wy-
spie Flinders ponownie pokazuje przerwany bieg na długości około siedemdziesięciu 
mil. Ze szczytu jego szorstkiego i nagiego grzbietu o wysokości 2550 stóp widać na 
wschodzie i na zachodzie małe wysepki z rozrzuconymi wzdłuż nich rafami, na których 
znajduje się tak wiele szczytów z odnóg i rozgałęzień pasma. Na południe położone są 
wyspy Barren, Clark oraz Cape Portland z ich szczytami w takiej perspektywie, że po 
odcięciu burzliwego morza, oko może wędrować bez przeszkód od szczytów wyspy 
Flinders w dół do dalekich szczytów, które wieńczą Ziemię Van Diemena.
Wyspa Barren – godna swojej nazwy [ang. barren – jałowy – przyp. tłum.] – głęboko 
pocięta jaskiniami i silnie wystającymi cyplami wystawia nagą powierzchnię na nie-
ustannie burzliwe warunki pogodowe Cieśniny. Wyspy Clark i Swan mają ten sam cha-
rakter. Wszystkie trzy mają do zaoferowania tylko pustkowie.
Z granitowych szczytów wyspy Clark widać łańcuch za Cape Portland ciągnący się 
w kierunku południowym stopniowo wyłaniający się z oceanu i zanurzający się w Zie-
mi Van Diemena.

Mapa Geologiczna Strzeleckiego pokazuje czerwoną linię prowadzącą od Cape 
Portland przez wyspę Swan, przez środek wysp Barren i Flinders, przez Kent Group 
do Sealers Cove na Wilson’s Promontory. Strzelecki twierdził, że wspiął się na Mount 
Wilson. Prawdopodobnie nie pominął też sąsiednich szczytów. Nie ma wątpliwo-
ści, że wykonał on badanie geologiczne cypla, który przypisał do „Pierwszej Epoki”, 
dolny przesmyk i rejon Alberton do „Czwartej Epoki”, a okolice Cape Liptrap do 
„Trzeciej Epoki”. Jego Mapa Geologiczna ukazała się drukiem w 1845 roku, i szkoda, 
że o tym fakcie zapomniano. W małym, ale ciekawym Muzeum w Tidal River nie 
wspomina się ani słowa o nim, ani o jego pionierskiej pracy. 

Najbardziej zastanawiającym elementem Mapy Geologicznej jest starannie na-
rysowana czerwona linia przedstawiająca lądowanie po zachodniej stronie Cape 
Liptrap w pobliżu obecnego ujścia Ten Mile Creek. Linia prowadzi przez Bald Hill, 
Grass Tree Hill, Mount Misery do okolic Corinella, gdzie dociera do brzegu morza. 
Pytanie brzmi – czy Strzelecki wylądował na zachód od Przylądka Liptrap i prze-
szedł do Western Port skąd został zabrany przez łódź według jego wskazówek? Jest 
to możliwe i należy przypomnieć, że wspomniał on o złożach węgla znajdujących 
się 12 mil od Western Port. 

Jak napisał w liście do Macarthura, nie pojechał ani nie wylądował w Corner 
Inlet. Około piętnastu kilometrów w głąb lądu na północ od Corner Inlet z dale-
ka widoczna jest Mount Fatigue. Została nazwana przez kapitana Lorta Stokesa 
i ma sylwetkę odwróconej taczki. W książce Discoveries of Australia Stokes napisał:  
„Na pamiątkę odkrycia przez mojego przyjaciela Hrabiego Strzeleckiego tego waż-
nego i cennego regionu, któremu nadał imię na cześć Jego Ekscelencji Gubernatora, 
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nadałem nazwę Mount Fatigue zalesionemu pasmu o wysokości 2110 stóp nad 
północnym brzegiem Corner Inlet”34. Nazwa ta została nadana pod koniec lutego 
1842 roku. 

Helen Heney w swojej książce In a Dark Glass podała bardzo ciekawe wyja-
śnienie, stwierdziła bowiem, że Stokes „nadał nazwę Fatigue [ang. fatigue – zmę-
czenie – przyp. tłum] szczytowi pasma, ponieważ Strzelecki narzekał na trudność 
wspinaczki”35. Zamiast uważnie przeczytać to, co Stokes napisał, lub zacytować 
jego własne słowa, Heney stworzyła fikcyjne wyjaśnienie. Strzelecki na pewno nie 
mógł „narzekać”, bo nigdy nie wspiął się na Mount Fatigue, która miała wysokość 
583 metrów. I przecież nie narzekał, gdy wspinał się na Geehi Walls czy na najwyż-
sze szczyty chilijskich Andów, czy na setki innych gór, ale Heney jednak przekazała 
czytelnikom swoje negatywne założenia. 

Pozostaje jeszcze jedno pytanie, a mianowicie, z jakiego statku Strzelecki ko-
rzystał podczas dwumiesięcznej wyprawy morskiej? Z żalem trzeba powiedzieć, 
że komandor Geoffrey Rawson, sam będąc marynarzem, podał w swojej książce 
szereg błędnych twierdzeń, w które uwierzyli i które powtarzali inni biografowie, 
tacy jak na przykład Słabczyński. Twierdzenia te doprowadziły do wyciągnięcia 
całkowicie błędnych wniosków, co praktycznie zatarło prawdziwy obraz i znacze-
nie wyprawy morskiej Strzeleckiego. Rawson napisał: 

Wydaje się, że „Beagle” miał rozpocząć badanie Cieśniny Bassa i znajdujących się tam 
wysp i był to projekt, który mocno przemawiał do Hrabiego, który od razu przyjął za-
proszenie kapitana, aby dołączyć do niego jako gość na „Beagle”. Od połowy grudnia do 
początku lutego 1842 roku Hrabia był zainteresowanym widzem i aktywnym uczestni-
kiem eksploracji pierwszego szczegółowego badania tego obszaru. Według jego własnej 
opublikowanej relacji, Lort Stokes był pod dużym wrażeniem szerokiej wiedzy i osią-
gnięć swojego gościa, a przyjaźń z nim i wzajemny szacunek opisał w sposób typowy 
dla geodetów morskich. (...) „Beagle” powrócił do Launceston i wysadził tam Hrabiego, 
by dokończył swoje prace w Ziemi Van Diemena36.

Tak naprawdę wyprawa Strzeleckiego poprzedzała badanie kapitana Stokesa, 
a „Beagle” nie był na wodach Tasmanii. Sam Strzelecki nie był „zainteresowanym 
widzem” na pokładzie tego statku. Prawda jest taka, że Strzelecki nie skorzystał 
w żaden sposób z badań hydrograficznych Jej Królewskiej Mości, ale odwrotnie, to 
kapitan Stokes i oficjalna mapa tego obszaru skorzystali z wcześniejszej wyprawy 
morskiej Strzeleckiego i jego obserwacji geograficznych. 

Z badania dziennika H.M.S. „Beagle” wynika, że statek ten spędził cały gru-
dzień 1841 roku na wodach Zachodniej Australii, a nie w Cieśninie Bassa. 13 stycz-
nia 1842 roku, kiedy Strzelecki wspiął się na szczyty na wyspie Flinders, „Beagle” 
nadal kotwiczył w King Georges Sound w Zachodniej Australii. Później udał się 
na wschód wzdłuż wybrzeża Australii Południowej, 19 stycznia 1842 roku minął 
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wyspę Kangaroo i zawitał do Adelajdy, którą opuścił 7 lutego. Zatrzymał się też na 
tydzień w Portland Bay. 26 lutego 1842 roku „Beagle” popłynął w górę rzeki De-
rwent i zakotwiczył u wybrzeży miasta Hobart. Był tam co najmniej do 7 marca, 
potem popłynął na północ, 15 marca 1842 roku wpłynął do Botany Bay, a następ-
nego dnia do Farm Cove w Sydney, aby zabrać zaopatrzenie, którego tam nie było. 
„Beagle” powrócił do Cieśniny Bassa i 15 maja 1842 roku znajdował się u wybrzeży 
Babel Island, 12 czerwca w Sealers Cove, a 16 czerwca Stokes nadał nazwę Water-
loo Bay w pobliżu Refuge Cove. 20 czerwca Stokes badał Wilsons’ Promontory. 
Naprawy „Beagle” zajęły cały lipiec37.

Heney w książce In a Dark Glass napisała, że „do stycznia 1842 roku [Strze-
lecki] przebywał na Vansittart, pracując nad mapą wybrzeża”. Dwie strony dalej 
Heney napisała kolejne błędne stwierdzenie: „W tym samym liście wspomnia-
no, że Franklin zaaranżował skorzystanie z Vansittart, natomiast mapa wybrzeża 
Strzeleckiego została przekazana Stokesowi, który był gotów zabrać go na „Be-
agle” wszędzie tam, gdzie zechciałby się udać”. Przypis podany przez Heney na tej 
stronie to: „MS. w Bibliotece Mitchella, 4 marca 1842 roku”38.W tym liście Johna 
Franklina nie ma nic, co by potwierdzało, że gubernator dał Strzeleckiemu wolną 
rękę „do dalszego korzystania z «Vansittarti»”. List brzmi następująco i pokazuje, 
że Heney nie zinterpretowała poprawnie jego kontekstu: 

Stokes udaje się do Sydney i stamtąd na badanie Cieśniny Bassa. Od razu oddam Van-
sittarta pod jego rozkazy, a on umieści dwóch oficerów i trzech marynarzy na pokła-
dzie, aby rozpocząć badanie Cieśniny Bassa, zaczynając od przylądka Eddystone na 
wschodnim wybrzeżu. Uważam te badania za kluczowe dla australijskiej żeglugi. Jeśli 
zechcesz robić cokolwiek tam, gdzie „Beagle” lub „Vansittart” mogą być w czasie ich 
prac, jestem pewien, że musisz jedynie wyrazić swoje życzenie i znajdzie się sposób, aby 
do nich dotrzeć i będziesz tam mile widziany39.

Nie ma żadnego dowodu na to, że Strzelecki przyjął to zaproszenie. Jak sam 
stwierdził, jego badanie Cieśniny Bassa zostało zakończone i nie miał ani potrzeby, 
ani czasu, aby robić to po raz drugi. 

Z przeglądu lokalnych gazet wynika, że w okresie wyprawy morskiej Strzelec-
kiego „Vansittart” zajmował się swoim zwyczajowym przewozem skazańców do 
różnych portów Tasmanii i pomagał grupom poszukiwawczym wyłapywać ucie-
kinierów lub bandytów. Na przykład 17 grudnia 1841 roku był w Circular Head 
[obecnie Stanley] i około 25  grudnia przybył do Launceston. „The Launceston 
Advertiser” z 30 grudnia 1841 roku na stronie 3 wspomniał, że „Vansittart” powró-
cił wraz z Peterem A. Mulgrave’em i komendantem Launceston, którzy prowadzali 
śledztwo w sprawie rabunków dokonywanych przez tubylców w Circular Head. 
Nazwisko Strzeleckiego nie zostało uwzględnione. 6 stycznia 1842 roku „Vansit-
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tart” przybył do Launceston z George Town, mając na pokładzie więźniów, którzy 
porwali łódź kapitana Williama Moriarty’ego. 12 stycznia 1842 roku statek wypły-
nął z George Town w kierunku Goose Island. 

W dzienniku Lady Franklin znajduje się wpis z 11 stycznia 1842 roku: „Hra-
bia Strzelecki jest wreszcie na «Vansittart»”.40 To, w połączeniu z listem sir Joh-
na z 4 marca 1842 roku, stanowi prawdopodobnie źródło wypowiedzi Heney na 
stronach 115. i 116. jej książki. Należy podkreślić, że Lady Franklin użyła słowa 
„wreszcie”, co sugeruje, że Strzelecki miał trudności z dotarciem na ten kuter lub 
że był na jego pokładzie po raz pierwszy. 

„The Cornwall Cronicle” z Launceston z 29 stycznia 1842 roku informował, że 
„Vansittart” przybył z rejsu do tego portu 23 stycznia. Szkuner „Water Witch” do-
tarł do Launceston 25 stycznia z wyspy Preservation z ładunkiem drewna. Statek 
ten został przejęty w Port Sorell przez trzech zbiegłych skazańców, którzy zmusili 
jego kapitana do zabrania ich do Sealers Cove (Wilson’s Promontory). Po opusz-
czeniu Sealers Cove, „Water Witch” napotkał „Vansittart” na Goose Island, a ten 
udał się do Sealers Cove, ale nie złapał skazańców. 

Jeśli wziąć pod uwagę wszystkie te informacje i zapiski lady Franklin, teore-
tycznie jest możliwe, że „Vansittart” mógł wysadzić Strzeleckiego na pobliskiej wy-
spie Flinders, gdzie 13 stycznia 1842 roku wspiął się na tamtejsze góry, a następnie 
odebrał go i przywiózł 16 stycznia do Sealers Cove, gdzie grupa poszukiwawcza 
na próżno szukała skazańców. Jednocześnie bardzo wątpliwe jest, aby sir John 
Franklin mógł dać Strzeleckiemu wolną rękę „do korzystania” z „Vansittart” do 
celów własnych badań, ponieważ te wymagały pracy w skupieniu, a nie szybkich 
pogoni za piratami. Za pomoc Stokesowi i Urzędowi Badań Morskich Jej Kró-
lewskiej Mości w ich ważnym zadaniu sir John został ostro skrytykowany przez 
Londyn. Marsden Horden wypowiedział się na ten temat: „Ten hojny czyn przy-
niósł Franklinowi naganę Urzędu Kolonialnego, w ocenie którego Franklin nie ma 
odpowiedniej «władzy», by pomagać Stokesowi odciągając «Vansittart» od służby 
związanej z transportem skazańców”41. 

Dowody wskazują, że Strzelecki był niezwykle zajęty od marca do września 
1842 roku i z pewnością nie miał czasu na udział w badaniach morskich Urzędu Jej 
Królewskiej Mości. „Vansittart” został wysłany na remont do Hobart pod koniec 
lutego42 i rozpoczął służbę geodezyjną dopiero około połowy maja 1842 roku. 

Podsumowując, wszystkie wcześniejsze informacje wydają się wskazywać, że 
wyprawa morska Strzeleckiego odbyła się najprawdopodobniej na pokładzie ma-
leńkiego rządowego kutra „Shamrock” o wyporności 30 ton. W liście do sir Johna 
Franklina z 7 sierpnia 1840 roku Strzelecki wspomniał porucznika Frienda i prosił 
o transport na pokładzie jego statku na wyspy Cieśniny Bassa. Porucznik Matthew 
Curling Friend, Royal Navy, był w tym czasie oficerem portowym w Launceston43 
i miał pod swoim dowództwem flotę małych statków, w tym „okręt flagowy” – kuter  
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„Shamrock”. 18 sierpnia 1840 roku Lady Franklin odnotowała w swoim dzienni-
ku, że Strzelecki „popłynął w kutrze na Wyspę Flinders”. Był to z pewnością jego 
pierwszy rejs morski na pokładzie „Shamrocka”, chociaż najwyraźniej był na jego 
pokładzie też później, bo w lutym 1842 roku. 

Charles Daley w 1941 roku stwierdził w „Victorian Historical Magazine”, że 
nazwa Strzelecki „została nadana” m.in. „szczytowi na wyspie Three Hummocks 
w Cieśninie Bassa”. W 1960 roku zostało to powtórzone w książce Daleya The 
Story of Gippsland44. Szkoda, że ten doświadczony i zasłużony historyk nie podał 
żadnego źródła ani wyjaśnienia, kto na tej wyspie nazwał górę Strzelecki Hill. 
Czy był to sir John Franklin, kapitan Lort Stokes, czy inny żeglarz? Czy było to 
wyrazem uznania dla morskiej wyprawy Strzeleckiego na wyspy Cieśniny Bas-
sa? Wygląda na to, że fakt nadania nazwy Strzelecki Hill nie został oficjalnie 
odnotowany i nazwa ta nie pojawiła się na mapach, a teraz jest już całkowicie 
zapomniana. 

16 marca 1842 roku lady Franklin wysłała do Strzeleckiego list, w którym za-
mieściła zdjęcie swojego planowanego Muzeum Tasmanii [obecnie im. Franklina]: 

Znajduję małe pocieszenie w Twojej nieobecności, wysyłam Ci więc zdjęcie naszego 
małego muzeum. Uhonorowałeś jego koncepcję swoim życzliwym zainteresowaniem 
i jestem pewna, że nadal będziesz tak czynił swoim patronatem i wsparciem. Byłoby 
mi niezmiernie miło, gdybym mogła była umieścić Twój podpis na pergaminie, który 
jest teraz zakopany w kamieniu węgielnym, ale we wnętrzu świątyni będzie dla Ciebie 
czekało miejsce45.

Listy sir Johna Franklina z 4 marca, 24 maja, 6 i 28 czerwca dowodzą, że Strze-
lecki był w Launceston jeszcze przez trzy miesiące, gdzie pracował nad swoją 
książką i dużą mapą geologiczną. Na prośbę sir Johna poświęcił też wiele czasu 
i wysiłku na badanie złóż węgla. Fakt, że zakończył swoją ostatnią pracę naukową 
napisaną w Tasmanii, zatytułowaną Analysis of soils from Mona Vale, near Ross, 
Van Diemen’s Land 27, września 1842 roku, zaledwie dwa dni przed wyjazdem, 
wskazuje, że pracował do ostatniej chwili.

Po zapoznaniu się z czasopismami naukowymi Tasmanii wynika, że opinie 
naukowców były bardzo przychylne w ocenie jego eksploracji wyspy. Poświę-
cali Strzeleckiemu znacznie więcej uwagi niż tasmańscy historycy, z wyjątkiem 
Jamesa Fentona, którego osobiste spostrzeżenia i wrażenia były już wcześ-
niej cytowane. Najwnikliwsze podsumowanie wkładu Strzeleckiego w wiedzę  
o Tasmanii zostało napisane w 1939 roku przez znanego geologa dr. Arundella 
Neila Lewisa. Autor ten zwrócił również uwagę, że odkrywca nie zawsze wybie-
rał najłatwiejsze trasy, ponieważ na niektórych obszarach nikt nie podążał jego 
śladami od stu lat: 
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Strzelecki był pierwszym autorem, który publikował systematyczne relacje z wszelkich 
badań naukowych w Tasmanii. Zapisy jego pracy są praktycznie w całości zawarte 
w jego Physical Description of New South Wales and Van Diemen’s Land. Książka ta 
jest klasykiem i stanowiła ważną pracę z zakresu geografii i geologii Tasmanii, aż do 
momentu zastąpienia jej przez Geology R.M. Johnstona wydaną w 1888 roku. Teraz, 
100 lat później, powinniśmy zastanowić się nad prawdziwym wkładem Strzeleckiego 
w naukę w zakresie, w jakim zajmował się on Tasmanią. Ten wkład, nawet biorąc pod 
uwagę dziewiczą dziedzinę, którą się zajmował, był wybitny. Moim osobistym hołdem 
dla Strzeleckiego jest to, że 100 lat po napisaniu jego dzieła stale odwołuję się do jego 
książki i znalazłem pomoc, która merytorycznie pomogła mi w pracy w tej samej dzie-
dzinie (...).
Być może zaskoczy czytelników fakt, że niektóre z miejsc opisanych w Physical De-
scription nie pojawiły się od tamtej pory w literaturze naukowej. O jednym z nich mówi 
(na stronie 95): „Źródła rzeki Nive w Upper Country oraz lokalizacja na wschód od 
Marlborough wykazują najbardziej kompletny przekrój tej grupy jaki można zaobser-
wować (...)”. Niemniej, z tego co widzę, to miejsce zostało ponownie zbadane dopiero 
w tym roku [1939]. Inna miejscowość – Spring Hill – została wykorzystana przez Strze-
leckiego jako podstawa korelacji badań węgla zarówno Nowej Południowej Walii, jak 
i Ziemi Van Diemena. Nie zostało to nigdy więcej sprawdzone i nie znalazłem czasu na 
ponowne zlokalizowanie pokładów Pochydomusu Strzeleckiego, a teraz zniknęły one 
całkowicie z literatury geologicznej Tasmanii.
Jeśli chodzi o wnioski lub hipotezy geologiczne, praca Strzeleckiego opierała się na 
zdecydowanie zbyt małej ilości rzeczywistych danych terenowych i została zastąpiona 
kolejnymi pracami. Nie dotyczy to jednak opisów lokalizacji ani faktycznych obserwa-
cji geologicznych. Akapity opisowe otwierające rozdział III [Physical Description] są 
obecnie tak samo dobre jak wtedy, gdy zostały napisane, i stanowią zadziwiająco zwię-
zły opis fizyczny terenu, który nigdy nie został opisany w opublikowanej literaturze. 
Petrologia Strzeleckiego jest bardzo zróżnicowana i obecnie bezużyteczna, ale rozdział 
ten pokazuje niezwykły zakres obserwacji i niezwykłą dbałość o szczegóły w grani-
cach ówczesnej wiedzy. Jego zmysł obserwacji przejawia się w podziale różnych skał na 
horyzonty stratygraficzne. Biorąc pod uwagę fakt, że jego wnioski musiały być w du-
żej mierze oparte na jego własnych obserwacjach, były one niezwykle bliskie prawdy, 
o czym świadczą niedawne intensywne badania. Był oczywiście pod wpływem szkoły 
Wernera i starał się dopasować swoje spostrzeżenia do jej założeń, teraz już zupełnie 
nietrafnych. Nie należy się dziwić, że geolog pionier popełnił błędy, ale można jeszcze 
zidentyfikować w terenie cechy, które rzeczywiście zauważył, a zakres jego obserwacji 
sprawia, że geolog XX wieku podziwia to, co jeden człowiek osiągnął na wczesnym eta-
pie usystematyzowanej nauki. Złoża lodowcowe w okolicach Wynyard i konglomeraty 
szare mogą służyć jako przykłady.
Strzelecki zwracał szczególną uwagę na występowanie węgla. Były to czasy, kiedy wę-
giel miał pierwszorzędne znaczenie dla gospodarki i było to jeszcze przed odkryciem 
tasmańskich złóż metali. Jego opisy różnych niecek węglowych są bardzo dokładne 
i mogłyby być wykorzystywane nawet obecnie. Wspomina on w kilku miejscach o ob-
serwacjach dr. Josepha Milligana. Dr Miligan opublikował w 1849 roku bardzo wy-
-czerpujący przegląd tasmańskich pól węglowych. Niestety, ani Strzelecki, ani Miligan 
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nie uznają pomocy tego drugiego i nie mogę wyrazić opinii, czyja praca była ważniej-
sza. W relacjach tych widoczne są jednak oznaki współpracy, a wewnętrzne dowody 
wskazują na to, że Miligan wprowadził Strzeleckiego w temat, a następnie sam uzyskał 
pomoc w postaci opinii i komentarzy Strzeleckiego.
To właśnie w dziedzinie paleontologii praca Strzeleckiego nabrała pierwszorzędnego 
znaczenia. Nie mam żadnych bezpośrednich dowodów na to, że posiadał on jakąkol-
wiek szczególną wiedzę na temat tej dziedziny. Przekazał swoje zbiory Lonsdale’owi 
i Morrisowi do opisania. Wyniki zostały wydrukowane w Physical Description i sta-
nowią prawdziwą podstawę australijskiej paleontologii, nie utraciwszy nic ze swojego 
znaczenia wraz z upływem czasu. Zostały zgromadzone przez Strzeleckiego. Kolek-
cja była niezwykle kompletna i wykazuje szerokie ujęcie, które umożliwiło zebranie 
tak obszernej i dobrze umiejscowionej grupy reprezentatywnych skamielin. Pokazuje 
żmudną pracę, za którą australijska geologia zawsze będzie wdzięczna.
Pozostałe rozdziały dotyczące botaniki i zoologii, Aborygenów, rolnictwa i gleb są 
obecnie przede wszystkim interesujące jako zapisy historyczne, ale trzeba przyznać, że 
Strzelecki był gorliwym obserwatorem, a przede wszystkim pisarzem niezwykłym ze 
względu na zwięzłość i jasność opisów. Książka nie jest często czytana, ale wciąż budzi 
zdumienie tych uczniów, którzy poświęcają czas, by się w niej zanurzyć. Roszczenie 
naukowca do sławy opiera się nie tyle na ostatecznej prawdzie, którą odkrywa, a na jego 
wkładzie w wiedzę współczesnych i dystansie, jaki niesie ze sobą swoją wiedzą w kie-
runku osiągnięcia ostatecznego celu. Według tej klasyfikacji Strzelecki nadal zajmuje 
pierwsze miejsce pośród tasmańskich pisarzy naukowych46. 

Uznanie naukowych zasług Strzeleckiego dla Tasmanii pojawiło się po raz 
pierwszy w publikacjach naukowych w XIX wieku. Gubernator Tasmanii sir 
Robert Hamilton w swoim przemówieniu inauguracyjnym na czwartym posie-
dzeniu Australijskiego Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Nauki, które odbyło się 
w Hobart w styczniu 1892 roku, powiedział, że „zasłużony podróżnik (...) Strzelec-
ki był pierwszą osobą, która dokonała eksploracji znacznej części tej wyspy w celu 
dogłębnego zbadania jej geologicznego i mineralogicznego charakteru”. Prelegent 
wyliczył, że szybkość eksploracji Strzeleckiego wynosiła „około 116 mil miesięcz-
nie” i stwierdził: „To prawda, że większa część jego podróży nie wykraczała daleko 
poza szlaki lub drogi pierwszych osadników, ale zebrane przez niego informacje 
były obszerne i cenne, stworzyły materiał, który niedługo potem (po 1845 roku) 
pozwolił mu na opublikowanie pierwszego systemowego szkicu geologii i ogólne-
go fizycznego charakteru Australii i Tasmanii”. Prelegent dodał również, że „to, co 
wiemy” o skałach wulkanicznych, „zawdzięczamy przede wszystkim pracy Strze-
leckiego, a następnie innych naukowców”47. 

W opublikowanym Report of the Fifth Meeting tego towarzystwa, prof. Ralph 
Tate w swoim przemówieniu inauguracyjnym wygłoszonym 26 września 1893 roku 
w Adelajdzie powiedział: „[Strzelecki] szereguje rosnąco skały Nowej Południowej 
Walii, a w pierwszej próbie opracowania tabeli warstw złóż Nowej Południowej  
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Walii stworzył podwaliny geologii stratygraficznej Australii (...). Do tomu Strzelec-
kiego dołączona jest mapa, na której zaznaczono kolorami obszary zajmowane przez 
poszczególne epoki i jest to pierwsza próba mapowania geologicznego w Austra-
lii”. Profesor Tate zwrócił również uwagę na wpływ prac Strzeleckiego na publikacje 
słynnego amerykańskiego geologa profesora Jamesa Dany, który 

w latach 1838-1842 był przyrodnikiem wyprawy badawczej do Stanów Zjedno-
czonych pod dowództwem Charlesa Wilkesa. Sydney odwiedził w latach 1839-
1840, ale ponieważ geologia wyprawy została opublikowana dopiero w 1849 roku, 
spostrzeżenia Dany’ego były w pewnym stopniu zapowiedziane publikacjami 
pism Strzeleckiego, Morrisa, Lonsdale’a i McCoya. Niemniej należy uznać zasługi  
Dany’ego za położenie fundamentów pod klasyfikację wielkich złóż węgla w Nowej 
Południowej Walii, zarówno w odniesieniu do paleontologii, jak i stratygrafii. Dany 
znał jednak paleontologiczne prace wymienionych autorów i włączył ich wyniki do 
swoich własnych. 

Dalej Tate wspomniał, że „już w 1845 roku Strzelecki apelował o przeprowa-
dzenie regularnych badań geologicznych pod patronatem rządu”48. 

Podczas dziewiątego spotkania Australasian Association, które odbyło się 
w Hobart w 1902 roku, Thomas Stephens, F.G.S., wygłosił referat naukowy Notes 
on the Diabase of Tasmania and Its Relations to the Sedimentary Rocks, w którym 
stwierdził, że „najwcześniejsza systematyczna próba zbadania geologicznej historii 
Tasmanii została podjęta przez Hrabiego Strzeleckiego w latach 1841-1842. Z jego 
relacji wynika, że po długim okresie szeroko zakrojonych i żmudnych poszukiwań 
Strzelecki był w pełni przekonany o występowaniu diabazu wszędzie tam, gdzie 
udało się zaobserwować jego inwazyjny charakter”49. 

12 sierpnia 1912 roku Stephens odczytał również przed Królewskim Towa-
rzystwem Tasmanii swoje Notes on Mineral Springs of the North-West, przywołu-
jąc „najstarszą wzmiankę o tych źródłach w liście od Strzeleckiego datowanym 
na około 1840 rok” i opublikowaną w czasopiśmie Towarzystwa Tasmańskiego 
(„Tasmanian Journal”, tom I, s. 77)50. W następnym roku L. Gibblin, E. Piesse 
i H. Hutchinson ze wspomnianego Towarzystwa Królewskiego napisali Note on 
Strzelecki’s Determination of Heights in Tasmania51.

23  marca 1944 roku E.C. Rowland przeczytał przed Australijskim Królew-
skim Towarzystwem Historycznym w Sydney artykuł zatytułowany Simeon Lord: 
A Merchant Prince of Botany Bay. Jego autor wspomniał, że „w 1842 roku Hrabia 
Strzelecki badał bogatą żyłę [rudy żelaza] w okolicach Port Dalrymple”52. 

James Fenton w swojej History of Tasmania pisał, że Strzelecki znalazł w As-
bestos Ranges „ślady złota i miedzi”. Są też co najmniej dwie inne wzmianki o od-
kryciu przez Strzeleckiego śladów złota w Tasmanii. C. Binks in the Explorers of 
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Western Tasmania wskazał, że Strzelecki „wniósł jeden z pierwszych wkładów 
w historię górnictwa na wyspie, gdy pozytywnie skomentował możliwość znale-
zienia minerałów na zachodzie, co stanowiło dodatkową zachętę dla wczesnych 
poszukiwaczy złota w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku”53. 

Jego poszukiwania w rzadko odwiedzanym regionie wokół źródeł rzek Nive 
i Marlborough oraz Serpentine Creek zostały wymienione w artykule Rexa Pridera 
The Geology of the Country Around Tarraleah, Tasmania, opublikowanym w Pa-
pers and Proceedings of the Royal Society of Tasmania na rok 1947. Prider zwrócił 
uwagę, że Robert M. Johnston w swojej znanej książce Geology of Tasmania (1888) 
zacytował opis Strzeleckiego, ale „sam Johnston nie odwiedził tego regionu”54. 
W Proceedings na rok 1948 znajduje się artykuł Geology of the Country Waddama-
na, Central Tasmania autorstwa Rhodesa Fairbridge’a, poruszający podobną kwe-
stię rejonu Serpentine Creek i zakładający, że Strzelecki był pierwszym geologiem 
na tym obszarze, co wydaje się prawie pewne55. 

Referat Permian Spirifiers from Tasmania autorstwa Idy A. Brown został opu-
blikowany w „Journal and Proceedings of the Royal Society of New South Wales” 
na rok 1952. Autorka poinformowała czytelników, że „Strzelecki zebrał szereg ska-
mieniałości podczas swojej wizyty w tym kraju w latach 1839-1843, a permskie 
spiryfery w jego zbiorze opisał J. Morris (1845). Okazy znajdują się w British Mu-
seum, a ich gipsowe odlewy zostały podarowane Uniwersytetowi w Sydney i Au-
stralian Museum w 1939 roku”56. 

Dr James H. Willis napisał pracę Flora of the Nut opublikowaną w 1966 roku 
w Records of the Queen Victoria Museum Launceston, w której wspomniał o poszu-
kiwaniach Strzeleckiego prowadzonych w 1841 roku „wzdłuż wybrzeży najdalej 
wysuniętej północno-zachodniej Tasmanii”; wyraził też wątpliwości, „czy zbiera-
nie roślin było wówczas częścią programu Strzeleckiego, jako że z tej podróży nie 
zaprezentowano żadnych okazów”57. 

G. Blackburn opublikował w 1985 roku w Papers and Proceedings of the 
Royal Society of Tasmania dokument zatytułowany Arthur Cotton and Irriga-
tion in Tasmania 1839-43. Autor zwrócił uwagę na pochwałę kapitana Cottona 
przez Strzeleckiego za pionierskie działania w dziedzinie nawadniania. Został 
on wymieniony w Physical Description na stronach 384-385. Sam Strzelecki 
zawsze opowiadał się za ideą i znaczeniem nawadniania w Tasmanii i na konty-
nencie australijskim58. Należy dodać, że Blackburn przypomniał, że Strzelecki 
i kapitan Arthur Cotton zostali honorowymi członkami Midland Agricultu-
ral Association na czwartym dorocznym posiedzeniu tego Towarzystwa, które 
odbyło się 5 stycznia 1842 roku w Oatlands. Nic nie wskazuje na to, by Strze-
lecki czy Cotton brali udział w posiedzeniu. Informacja o honorowym człon-
kostwie została podana w „Launceston Advertiser” z 13  stycznia 1842 roku  
na stronie 3. 
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W Tasmanian Historical Research Association Papers and Proceedings na rok 
1987 pojawił się artykuł The High Country. Autor Tim Jetson zauważył, że Strze-
lecki „zaproponował ulepszenia w celu zwiększenia wydajności przemysłu paster-
skiego”. Proroczo komentował wypalanie i nadmierną ilość hodowanego bydła – 
tematy, które miały być powtarzane przez następne stulecie”59. 

W październiku 1989 roku w Papers and Proceedings of the Royal Society of Ta-
smania ukazała się Ważna rozprawa doktorska pod tytułem A History of Discovery, 
Study and Exploitation of Coal in Tasmania autorstwa Carola A. Bacona i Maxwella 
R. Banksa. Autorzy napisali: 

Sprawozdanie dla Rady Wykonawczej z 1 września 1841 roku zawierało nie tylko opis 
sukcesji stratygraficznej obejmującej węgiel w Jerusalem, ale również szkic geologicz-
ny odcinka od Jerusalem do Richmond przedstawiający nachylone na południe złoża 
przemieszczone przez zwykłe uskoki spadające na północ. W tym raporcie nie jest cy-
towany żaden autor, ale mógł to być polski odkrywca – Strzelecki, który był wówczas 
w Tasmanii. P.E. Strzelecki rozpoznał dwie „niecki” węglowe w Tasmanii – Nieckę South 
Esk w rejonie od Avoca do St. Marys oraz Nieckę Jerusalem w jej części południowo- 
-wschodniej. Węgiel w tych nieckach datował na „Trzecią Epokę”, tak jak zrobił to rów-
nież w Niecce Newcastle w Nowej Południowej Walii, ale skomentował zagadkowo  
(acz poprawnie jak się okazało), że „złoża (...) wydają się różnić okresem pochodze-
nia”. Zatem włączył on węgiel z Późnego Permu w Southport do węgla z Późnego Tria-
su z innych obszarów. Zasugerował nawet, że węgiel z Jerusalem może być starszy od 
węgla z South Esk (ten sam wiek) i z Niecki Newcastle (w rzeczywistości starszy od 
węgla z Jerusalem). Opisał i dostarczył zarówno przybliżone, jak i ostateczne analizy 
węgla, a także analizy gazów powstających przy spalaniu węgla z Port Arthur (Slatwater  
River), Richmond, Recherche Bay, Colebrook i Jericho oraz drewna lignitowego i węgla 
brunatnego (z Nine Mile Marsh).

Autorzy wskazali na pewne różnice w wynikach analiz chemicznych Strzelec-
kiego i tych uzyskanych nowoczesnymi metodami, które następnie kontynuowali:

Pozytywnym aspektem jest fakt, że Strzelecki jako pierwszy opublikował wówczas 
oświadczenie o uskokach węgla, zaobserwował koksowniczy efekt domieszki dolery-
tów w Recherche Bay i Southport oraz pierwsze skorelowane pokłady węgla (ten z Jery-
cho z górnym pokładem w Jerusalem)60.

Traktat Bacona i Banksa kończy się załącznikiem, w którym znajduje się chro-
nologiczna lista odkryć węgla w Tasmanii. Najprawdopodobniejsze jest, że złoża 
węgla znalezione w latach 1840-1842 w Nine Mile Marsh, Spring Hill (London 
Inn), Ben Lomond (strona południowa) i South Esk Valley zostały odkryte przez 
samego Strzeleckiego, który jako pierwszy opublikował informacje o położeniu 
pokładów węgla. 
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Wydaje się prawie pewne, że wspomniany raport i szkic geologiczny obszaru 
od Jerusalem [Colebrook] do Richmond został sporządzony przez Strzeleckiego, 
gdyż sir John Franklin wezwał go do dostarczenia szczegółowych informacji, ana-
liz i porad dotyczących złóż węgla w Tasmanii. Wśród korespondencji Franklina 
znajduje się co najmniej dziewięć listów do Strzeleckiego omawiających lub wy-
mieniających węgiel. W pierwszym z nich, z 25 czerwca 1841 roku, Franklin chciał 
uzyskać informacje na temat pokładów w okolicach Jerusalem [Colebrook], ich 
analiz i najlepszych sposobów eksploatacji, ponieważ rozważał rozpoczęcie wy-
dobycia61. 

Pisał na ten temat ponownie 13 lipca i 25 sierpnia 1841 roku, dziękując Strze-
leckiemu „za jego bardzo cenne listy dotyczące węgla pod Jerusalem, który, jak 
stwierdził, będzie podstawą ich działań”. Zapytał Strzeleckiego, czy ten znajdzie 
czas, aby odwiedzić złoża razem z nim62. 

„7 września 1841 roku Franklin wysłał Strzeleckiemu do analizy dwa okazy 
węgla z Kerguelens Land”. Wyraził zadowolenie z obietnicy, że Strzelecki będzie 
mu towarzyszył w podróży do Jerusalem. Zapytał też Strzeleckiego, czy jego zaan-
gażowanie nie przeszkodzi mu w ponownym udaniu się „do Kopalni Węgla nad 
Recherche Bay”. Zaproponował, aby 24 września najprawdopodobniej szkunerem 
„Eliza” popłynęli do kopalni węgla na Półwyspie Tasmana i wrócili do Hobart 
30 września 1841 roku63. 

W piśmie z 19 listopada 1841 roku Franklin wyraził ubolewanie, że Strzelec-
ki nie może przyjechać do Hobart i poprosił go o ponowne przemyślenie swojej 
decyzji. Na końcu napisał: „Słyszałem, że ściągnąłeś R. Gunna do George Town 
w celu poszukiwania węgla. Zależy mi na otrzymaniu Twojego raportu. Węgiel 
w okolicy byłby nieoceniony dla Launceston i najbliższych okolic”64. 

24  maja 1842 roku Franklin przekazał Strzeleckiemu: „Cieszę się, że mogę 
powiedzieć, że węgiel jest obecnie pozyskiwany w dużych ilościach z Recherche 
Bay na zalecanym przez Ciebie poziomie. Nie mogę jeszcze podać szczegółów”65. 
W innym liście, z 6 czerwca 1842 roku: „Franklin wysłał Strzeleckiemu do analizy 
próbkę z «kopalni» Van Diemen’s Land Company o nazwie South Port, chociaż 
znajdującej się w Recherche Bay, węgla, którego kilka ton właśnie wprowadzono 
na rynek”. Spółka starała się pozyskać więcej mężczyzn do swojej kopalni i wyda-
wało się prawdopodobne, że opinia Strzeleckiego na temat węgla wpłynie na decy-
zję gubernatora66. Trzy tygodnie później Franklin poinformował Strzeleckiego, że 
na jego prośbę poprosił „swojego przyjaciela” sekretarza kolonialnego (G.T.W.B. 
Boyesa), aby dostarczył mu danych o całkowitym poziomie wydobycia węgla z ko-
palni w Port Arthur od chwili jej utworzenia67. 

Wśród listów Strzeleckiego, częściowo cytowanych lub streszczonych w dzienni-
ku lady Franklin, znalazła się wzmianka o jego liście z 15 lipca 1841 roku, w którym 
odpowiedział, że nie jest w stanie spełnić życzeń gubernatora ani w kwestii udziela-
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nia rad, ani w kwestii osobistego przyłączenia się do niego, bo musiałby poświęcić 
cały swój czas na drobiazgowe badanie złóż węgla w Jerusalem. Najwyraźniej odpo-
wiadał na listy Franklina z 25 czerwca i 13 lipca 1842 roku68. Wspomniała też o liście 
z sierpnia (?) 1841 roku, w którym Strzelecki obiecał swój artykuł do „Tasmanian 
Journal” wydany później pod tytułem On Certain Varieties of Australian Coal69.

„Tasmanian Journal of Natural Science, Agriculture, Statistics, etc.” był wielką 
dumą Johna Franklina, który był jego patronem i promotorem. Havard skomen-
tował: 

Jeszcze jako podróżnik Strzelecki był związany z towarzystwem naukowym – Towarzy-
stwem Tasmańskim założonym przez Franklina, które później stało się Królewskim To-
warzystwem Tasmanii, pierwszym oddziałem Królewskiego Towarzystwa założonym 
poza Wyspami Brytyjskimi. Odnosząc się do pierwszego Dziennika tego Towarzystwa, 
Franklin napisał do Strzeleckiego: „Będzie to ważna praca na rzecz Ziemi Van Die-
mena, a my jesteśmy bardzo zadowoleni, że mamy Ciebie wśród naszych członków”70.

Profesor Kathleen Fitzpatrick żałowała, że Franklin „miał niewielu prawdzi-
wych naukowców, którzy pomogli mu w założeniu Towarzystwa Tasmańskiego, 
takich jak ornitolog Gould i geolog Strzelecki”. W każdym razie zaznaczyła,  
że z pewnością nie było to łatwe osiągnięcie; ponad sto lat temu Tasmania  
była w stanie stworzyć dziennik naukowy, o którym można było powiedzieć 
w 1913 roku, że: 

Pod względem druku, prac, ilustracji, zapisu odkryć, świetności współpracujących au-
torów można śmiało oświadczyć, że pierwsze australijskie czasopismo naukowe nigdy 
nie miało sobie równych na półkuli południowej71.

Fitzpatrick zwrócił również uwagę na pochwałę dla „Tasmanian Journal” wy-
rażoną w gazecie z Sydney: 

Gdyby ten dziennik, który mamy przed sobą, został wydany w prowincjonalnym mie-
ście nawet pierwszej klasy, w Wielkiej Brytanii zostałby uznany za wspaniałe przedsię-
wzięcie, ale że wyszedł z prasy drukarskiej w Ziemi Van Diemena oraz z tamtejszego 
Towarzystwa Naukowego, jest tym bardziej wspaniały. Można było się spodziewać, że 
w tak chwalebnym przedsięwzięciu, jakim było stworzenie takiego Towarzystwa, Syd-
ney jako południowa metropolia powinna była przejąć inicjatywę72. 

Specjalna praca pod tytułem The Tasmanian Journal of Natural Science została 
napisana przez N.J.B. Plomley’a i opublikowana w Papers and Proceedings of the 
Royal Society of Tasmania na rok 1969, tom 103. Autor opisał „Dziennik” jako 
„pierwszy periodyk naukowy o jakimkolwiek znaczeniu, który został opublikowa-
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ny w australijskich koloniach”. Dr Lloyd Robson w pierwszym tomie swojej History 
of Tasmania wspomniał o entuzjazmie i fascynacji Franklina nowym „Dziennikiem”, 
którego był promotorem73. 

Pierwszy numer „The Tasmanian Journal of Natural Science” ukazał się 
20 sierpnia 1841 roku w Hobart, a Franklin natychmiast wysłał go Strzeleckiemu 
do Launceston. Ten drugi odpowiedział szybko: 

Wartościowe czasopismo, które ukazuje się pod Twoim patronatem i pod patrona-
tem Lady Franklin, przynosi zaszczyt Ziemi Van Diemena, a dzięki swojej specjaliza-
cji wniesie bogaty wkład w skarbiec wiedzy ogólnej. Pochlebia mi szczególna uwaga 
poświęcona moim skromnym wędrówkom oraz fakt, że widzę moje nazwisko wśród 
członków. Niezależnie od tego, jaka okazja otworzy się przede mną, interesująca czy 
użyteczna, nigdy nie stracę z oczu tasmańskiego „Dziennika”74.

Wzmianka o jego „skromnych wędrówkach” odnosiła się do faktu, że artykuł 
Notes of an Excursion in the North-Western Part of Tasmania Strzeleckiego ukazał 
się w pierwszym numerze „Dziennika” (strony 76-78). Poprzedzał go artykuł Gip-
ps’Land na stronach 66-70, przedrukowany z relacji przygotowanej wcześniej przez 
Gisborne’a dla „Port Phillip Herald”. Na stronie 79 pojawiło się nazwisko Strzelec-
kiego jako członka korespondenta Towarzystwa Tasmańskiego pośród trzydziestu 
innych nazwisk. Każdy numer „Dziennika” składał się z osiemdziesięciu stron. 

Numer drugi ukazał się 9  listopada 1841 roku i zawiera pracę Strzeleckiego 
Altitudes of Mountains podpisaną przez autora 23  lipca 1841 roku. Numer trzeci  
pojawił się 27 maja 1842 roku. Otwierał go artykuł On Irrigation of Tasmania napi-
sany przez kapitana Arthura F. Cottona. W tym numerze znalazł się również arty-
kuł Strzeleckiego On Certain Varieties of Australian Coal. Numery czwarty i piąty 
zostały wydane odpowiednio 5 lipca 1842 roku i 3 lutego 1843 roku bez wkładu 
Strzeleckiego. Numery trzeci i czwarty wymieniały go jako członka korespondenta 
z Launceston, natomiast numer piąty podawał Londyn jako jego miejsce zamiesz-
kania. Pięć numerów liczących 424 strony tworzyło tom I, datowany na 1842 – 
Hobart – Londyn. 

Numer szósty opublikowany 11 sierpnia 1843 roku zawierał artykuł Strzelec-
kiego The Volcano of Kirauen, Sandwich Islands. Na końcu numeru ósmego wyda-
nego 22 stycznia 1845 roku na stronie 240 znajdowała się notatka: „Z radością in-
formujemy, że Hrabia Strzelecki przybył bezpiecznie do Londynu, a jego praca na 
temat geografii fizycznej Tasmanii i części Australii wkrótce znajdzie się w rękach 
drukarza”. Numer dziewiąty z kwietnia 1845 roku zawierał jego artykuł Analysis of 
Soils from Mona Vale, near Ross, Van Diemen’s Land na stronie 308. W ten sposób 
Strzelecki wspierał „Tasmanian Journal of Natural Science”, który był „oczkiem 
w głowie” Franklina. Havard napisał, że: 
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Strzelecki miał to szczęście, że gubernator Ziemi Van Diemena okazał się człowiekiem, 
który faktycznie dbał o dobro kolonii. Jeden z najwybitniejszych ludzi tamtych czasów 
Sir John Franklin interesował się nauką dla samej nauki, a także dla potencjalnych ko-
rzyści dla kolonii. Korzyści te uznał za kulturowe i praktyczne75.

Prof. Fitzpatrick skomentowała w swojej biografii Johna Franklina:

W ramach obowiązków podejmował każdego odwiedzającego go naukowca, ale 
przywilejem nawet dla gubernatora było podejmowanie takiego człowieka jak Paweł 
Strzelecki. Jeden z jego przyjaciół z Melbourne opisał Strzeleckiego jako „człowieka, 
który wiedział więcej o świecie zewnętrznym i wewnętrznym niż ktokolwiek inny 
mi znany” i Franklin podzielał ten sam pogląd. Ponadto uznawał Strzeleckiego za 
wspaniałego człowieka i uznał go za jednego z najdroższych i najbardziej zaufanych 
przyjaciół. Dla czytelnika listów Franklina jest oczywiste, jak wielką ulgę dla niego, 
pośród brudnych i często nękających go trosk rządu tasmańskiego, było posiadanie 
jednego przyjaciela w koloniach, który wyznawał te same wartości co on i do którego 
mógł się zwracać bez cienia rezerwy, mając pewność, że jego zaufanie zostanie usza-
nowane76.

Heney w swojej książce przedstawiła dwa lata, które Strzelecki spędził w Ta-
smanii jako niezwykły przykład dobroci, przykład sympatycznej postaci podzi-
wianej przez tak wielu. To nagła i nieoczekiwana zmiana w książce wrogiej dla nie-
go od pierwszej do ostatniej strony. Oto cztery niezależne akapity napisane przez 
Heney w jej książce In a Dark Glass: 

Był to początek jednego ze szczęśliwych, bezkonfliktowych okresów jego życia, nie-
skażony własnymi błędami i uszlachetniony swobodą okazywania najlepszych cech 
własnego charakteru. Szybko rozpoznał prawdziwe ciepło i dobroć w atmosferze stwo-
rzonej przez Sir Johna i Lady Franklin i odpowiedział na nie tym, co w nim najbardziej 
dało się lubić. Dołączył do grona osób, które podziwiał i lubił, i z kolei był podziwia-
nym, lubianym i docenianym przez nich (...).
Wokół Franklina zebrało się wielu ludzi, których Strzelecki lubił i rozumiał, oficerów ma-
rynarki wojennej, poważnych i znających świat, o zainteresowaniach naukowych takich 
jak Strzelecki. Wśród ludności cywilnej było kilku doświadczonych kolekcjonerów oka-
zów, kartografów i odkrywców. Etap rozwoju osiągnięty na wyspie dał mu szerokie pole 
do poszukiwań. Jego praca nie tylko dobrze się rozwijała, ale jej wartość od razu została 
doceniona zarówno przez osadników, którym przyniosła korzyści, jak i przez samego gu-
bernatora. Strzelecki należał do grupy międzynarodowych intelektualistów, dla których 
jego umysł i sympatie były wytłumaczalne i mile widziane. I co może wydawać się naj-
ważniejsze, pojawił w trudnym okresie urzędowania gubernatora, gdy jego zagraniczne 
miejsce urodzenia i nieangielskie pochodzenie sprawiły, że był szczególnie mile widziany 
i drogi zarówno Sir Johnowi, jak i jego żonie. Wykazał zdrowy rozsądek, aby pozostać na 
zewnątrz całkowicie oderwanym i pozornie bezstronnym w tym nikczemnym sporze, 
który się toczył, ale prywatnie i osobiście mocno współczuł prześladowanemu guber-



Dwa lata na Tasmanii 211

natorowi, a jego nagrodą była nie tylko przyjaźń Franklina, ale coś jeszcze rzadszego, 
prawdziwe towarzystwo inteligentnych, dobrze wykształconych kobiet77. 
Spokój, zdrowy rozsądek, inteligencja i bezstronność Strzeleckiego, o wiele lepiej wi-
doczna w stosunku do drugiej osoby niż wtedy, gdy sam był celem ataków, okazały się 
wielkim wsparciem zarówno dla gubernatora, jak i jego żony. Była to przysługa, której 
być może nikt z ich towarzystwa nie mógł tak dobrze wyświadczyć78.
Ale z nich wszystkich to Strzelecki był najbliżej Franklina. Był obiektywniejszy niż inni 
ze względu na swoje miejsce urodzenia i brak angielskich więzi politycznych. Współ-
czuł doznanych krzywd dzięki swoim doświadczeniom. Jego osąd charakteryzował się 
jasnością i spokojnym zdrowym rozsądkiem, do którego był zdolny (...)79.

Tę nagłą i nieoczekiwaną pochwałę dla Strzeleckiego i jego postaci w książce 
można wytłumaczyć tym, że okres ten był niezwykle dobrze udokumentowany, 
bez żadnych szarych stref pozostawiających miejsce na domysły i swobodne inter-
pretacje. Dziewiętnaście zachowanych listów od Franklina do Strzeleckiego oraz 
liczne wzmianki i komentarze w dzienniku lady Franklin są najlepszym dowodem 
na to, jak gubernator i jego żona widzieli Strzeleckiego. Tylko kilka osób spotkało 
Strzeleckiego i go nie polubiło, ale zdecydowana większość była pod wrażeniem 
jego charyzmatycznej osobowości i tak jak Franklinowie – lubili go i szanowali. 

Inną ilustracją przyjaźni jaka wywiązała się między Strzeleckim a Franklinami 
był list z 5 września 1842 roku (częściowo cytowany we Wstępie) napisany przez 
Jane Franklin do jej siostry Mary Simpkinson w Londynie: 

Bardzo utalentowany gubernator [Gipps] nie jest jednak tak wielkim faworytem Hrabie-
go jak Sir John, którego bardzo lubi i zamierza okazać mu swój wielki szacunek, poświę-
cając mu niezwykłe dzieło, które ma zamiar opublikować na temat geografii fizycznej 
tych kolonii. Nie ma być dołączona do niego żadna relacja, będzie to dzieło czysto nauko-
we, które jednak może podnieść charakter książki, ale też ograniczy jej sprzedaż. Hrabia 
mówi, że kosztowało go to już dwa tysiące funtów. To, co po krótkiej znajomości chyba 
najbardziej uderzy Cię w Hrabim, to jego wspaniały takt, łatwość i umiejętność, z jaką 
zjednuje sobie przyjaciół i posłuch wszystkich wokół, dostosowuje się do każdej sytuacji 
i współczuje lub zdaje się to robić wobec każdego umysłu, z którym wejdzie w kontakt.
A teraz muszę Cię prosić, abyś okazała mu szacunek i poprosiła go o jego portret dla 
mnie namalowany przez Negelina lub innego wybitnego artystę, za który zapłacę.
Hrabia mieszkał dwa lata w tej kolonii i zrobił więcej, aby zilustrować ją naukowo niż 
jakikolwiek człowiek, który był tu przed nim. Mieszkał w naszym domu, jest przez nas 
ceniony i szanowany, a jego imię musi być na zawsze związane z ziemią Van Diemena. Dla-
tego właśnie jego portret powinien znajdować się w kolonii, a ja muszę go mieć w małej bi-
bliotece mojego Muzeum, gdzie będzie tylko kilka innych równie wartościowych rzeczy80.

We wrześniu Strzelecki poinformował gubernatora o swoich przygotowaniach 
do wyjazdu z Tasmanii. Franklin wysłał mu następujący list datowany na 20 wrze-
śnia 1842 roku: 
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Czytając Twój list dziś rano, poczułem znowu ten sam żal jak wtedy, gdy otrzymałem 
pierwszą informację o Twoim zamiarze opuszczenia wyspy. Niezależnie od tego, mam 
nadzieję, że spotkam się z Tobą ponownie w niezbyt odległym terminie w Starym Kraju, 
jak to szczęśliwie określiłeś. Nie mogę pozwolić Ci odejść bez zapewnienia Cię, że po 
Twoim wyjeździe będę tęsknił za przyjemnością posiadania szczerego i bardzo rozsąd-
nego przyjaciela, któremu mógłbym swobodnie przekazać wiele moich wewnętrznych 
myśli, a także znaleźć współczucie i mądre rady na tematy, które mnie i kolonię głęboko 
interesują. Sama kolonia pozostaje Ci dłużna za cenny wkład, jaki wniosłeś w informacje 
o niej podczas Twoich badań. I wierzę, że jeszcze przekonamy się ile Ci zawdzięczają. 
Dowiemy się tego, gdy Twoje książki zostaną szczęśliwie opublikowane. Zwrócę się do 
Murraya [wydawcy] lub do każdej innej osoby, której zechcesz powierzyć ich publikację, 
gdy tylko usłyszę Twoją prośbę i przyjmuję za pewnik, że w tej sprawie napiszesz do mnie 
z Port Stephens. Lady Franklin pragnie, abym przekazał Ci jej serdeczne pozdrowienia. 
Oczekuje ona, podobnie jak ja, odnowienia przyjaźni z Tobą po naszym powrocie. Bę-
dziemy mogli wtedy porozmawiać o przyczynach i skutkach jakie się tutaj ujawniły, jak 
również o scenach, z zupełną otwartością, czego roztropność zabroniłaby nam tutaj ro-
bić – z kimkolwiek poza nielicznymi osobami, takimi jak Ty. (...) Jeszcze raz pozwolę 
sobie przekazać wszystkiego najlepszego od Lady F. i każdego członka mojej rodziny. 

Z poważaniem,
John Franklin
Nie zapomnij napisać do mnie z Nowej Południowej Walii 
J.F.81. 

Listy Franklina do Strzeleckiego Słabczyński określił jako „trwały dowód 
jednej z najbardziej błyskotliwych przyjaźni naukowych w pierwszej połowie 
XIX wieku”82. 29 września 1842 roku Strzelecki opuścił Tasmanię z Launceston 
na pokładzie parowca „Sea Horse”83 i zabierał ze sobą swojego wiernego słu-
gę skazańca Jamesa Nolana i skrzynie ze zbiorami. Nie wiadomo, czy zabrał ze 
sobą do Sydney swoje konie, które były wówczas bardzo drogie, czy sprzedał je 
w Tasmanii. „Launceston Examiner” z 1  października 1842 roku opublikował 
następującą notatkę pożegnalną: 

HRABIA STRZELECKI – Ten dżentelmen wkrótce opuści kolonię i niedługo uda się 
do Anglii w celu nadzorowania publikacji swoich obserwacji na temat tego i innych 
krajów. Opuściwszy Ziemię Van Diemena, Hrabia Strzelecki zabierze ze sobą życzenia 
bardzo licznego grona przyjaciół, a szczerą przyjemność sprawia nam wiadomość, że 
wielu dżentelmenów w tej miejscowości przeznaczyło pokaźną sumę na zakup jakiegoś 
znaczącego dowodu ich szacunku, który zostanie mu przekazany zanim opuści nasze 
brzegi. Rozumiemy, że zebrano prawie 200 funtów, które zostaną przeznaczone na na-
bycie pewnych dowodów uznania, które mogą być przydatne w promowaniu jego osią-
gnięć naukowych84. 
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1. Góra Kościuszki jak mogli ją widzieć Strzelecki i Macarthur z Abbotts Range. Stok po skrajnej 
prawej stronie przypomina lekko spłaszczony kopiec w Krakowie (fotografia: J. Rygielski)

2. Kopiec Kościuszki na obrzeżach Krakowa. Kopiec o wysokości 31m został usypany na cześć Ko-
ściuszki i ukończony w 1823 roku pod nadzorem generała Franciszka Paszkowskiego. Na początku 
nazwano go błędnie Mogiłą Kościuszki, ale w późniejszych latach przyjął nazwę „Kopiec Kościuszki” 
(fotografia: H. Hermanowicz)



3. Widok na Ben Nevis i Ben Lomond w Tasmanii, naszkicowany przez Jamesa Macarthura (Z Phys-
ical Description of New South Wales and Van Diemen’s Land Strzeleckiego, 1845, kolekcja autora)

4. Jenny, Tasmanka z Port Sorell (szkic 
T. Bocka, z Physical Description of New So-
uth Wales and Van Diemen’s Land Strzelec-
kiego, kolekcja autora)

5. Jemmy, Tasmańczyk z Hampshire Hills 
(szkic T. Bocka, z Physical Description of New 
South Wales and Van Diemen’s Land Strzelec-
kiego, kolekcja autora)



6. Sealers Cove, gdzie Strzelec-
ki dotarł w styczniu 1842 roku 
oraz wspiął się na Mount Wil-
son, widoczną w centrum foto-
grafii. Był pierwszym naukow-
cem, który zbadał geologię Wil-
son’s Promontory (fotografia: 
R. Paszkowski)

7. Strzelecki Peaks, Wyspa Flin-
ders, której nazwa została nadana 
przez kapitana Johna Lorta Stro-
kesa w 1842 roku w celu uhono-
rowania eksploracji wysp Cieśniny 
Bassa przez Strzeleckiego. Widok 
z Whitemark (fotografia: L.  Pasz-
kowski, 1957)

8. Kolejne ujęcie Strzelecki Peaks ze 
statku w Franklin Sound (fotografia: 
kapitan B. Kołodziej, 1958)



9. Widok Sydney Harbour, naszkicowany w latach czterdziestych XIX wieku (Illustrated London 
News, tom 8, La Trobe Collection, Biblioteka Stanowa w Wiktorii)

10. Widok Hong Kongu w 1843 roku (Illustrated London News, tom 3, 1843, La Trobe Collection, 
Biblioteka Stanowa w Wiktorii)



11. Ofiary Wielkiego Głodu w Irlandii w Hrabstwie Skibbereen w 1847 roku (Illustrated London 
News, tom 10, 1847, La Trobe Collection, Biblioteka Stanowa w Wiktorii)

12. Sackville Street (obecnie O’Donnell Street), Dublin, Strzelecki przebywał pod numerem 12, niedaleko 
Kolumny Nelsona (Illustrated London News, tom 2, La Trobe Collection, Biblioteka Stanowa w Wiktorii)



13. H.M.S. „Caradoc” wypływający z portu w Marsylii na Krym. Strzelecki wszedł na pokład tego 
parowca w Marsylii 3 lipca 1856 roku i przybył do Bosforu 11 lipca (Illustrated London News, tom 24, 
La Trobe Collection, Biblioteka Stanowa w Wiktorii)

14. Portret Strzeleckiego, drzeworyt Józefa Holewiń-
skiego („Kłosy” 1873)



15. Adyna Turno (Paweł Edmund Strze-
lecki W.  Słabczyński, PWN, Warszawa 
1957)

16. 23 Savile Place, Westminster, gdzie Strzelecki mieszkał od 1855 do śmierci w 1873 roku



17. Lady Herbert i Paweł Edmund Strzelecki w Wilton House w latach sześćdziesiątych XIX wieku 
(z Pism wybranych W. Słabczyńskiego, PWN, Warszawa 1960)

18. Nagrobek Strzeleckiego na cmentarzu Kensal Green w Londynie, odnowiony w październiku 
1943 roku (reprodukcja z Life of Sir Paul Edmund Strzelecki, Komitet Strzeleckiego, Londyn 1943)



19. Strzelecki Creek w Nowej Południowej Walii zimą widziany od strony północnej od Sentinel 
Peak. W tle północne pasmo Mount Townsend (fotografia: A.E.J. Andrews, 1981)

20. Góra Strzeleckiego (633 m), najwyższy szczyt Crawford Range w Terytorium Północnym: 
nazwany przez Johna McDoualla Stuarta w 1860 roku (fotografia: J. Surdykowski, Kraków 1980)



21. Pomnik Strzeleckiego w Jindabyne, dar rządu polskiego wzniesiony w 1988 roku z okazji jubile-
uszu 200-lecia. Statua z brązu została wykonana przez Jerzego Sobocińskiego z Poznania (fotografia: 
John Gruzewski, 1997)



OSTATNIA PODRÓŻ PO AUSTRALII 

Parowiec „Sea Horse” z Strzeleckim na pokładzie przybył do Sydney 2 paździer-
nika 1842 roku1. Następnego dnia Strzelecki zszedł na ląd i 5 października na-

pisał przepełniony uczuciami list do Adyny:

Moja Droga i Ukochana, jestem już w Sydney. Wszystko, co dotyczy Ziemi Van Die-
mena zostało ukończone. Na Nową Południową Walię wystarczą trzy miesiące, a potem 
wracam do Ciebie, lecę jak na skrzydłach. Zobaczymy się, jeśli Bóg pozwoli, w czerwcu. 
Może w Berlinie, Dreźnie albo w Paryżu? Paryż byłby dla mnie najbardziej odpowiedni, 
ponieważ – jak wiesz – mój status obywatela Stanów Zjednoczonych przysporzyłby mi 
kłopotów w Berlinie. Drezno może być, ale Paryż jest najdogodniejszy. Porozmawiamy 
o tym później. Po dotarciu do Europy napiszę do Ciebie i podejmiemy decyzję co do kraju 
i miasta. Czy otrzymałaś moje dwa listy, jeden napisany w listopadzie 1841 roku, drugi 
w kwietniu tego roku? Drżę, kiedy pomyślę, co mogło się z nimi stać i o tym, jak bardzo 
się niepokoisz. Twój ostatni list, który trzymam w ręku, napisałaś we wrześniu 1841 roku. 
Ślę Ci tysiąc pocałunków w podzięce za Twą miłość, za wszystkie wyrazy czułości i otu-
chy, które zawierał. Jesteśmy oboje, Ty i ja, wystawieni na próbę, która poddaje testowi 
wszystkie uczucia, jakich można doświadczyć w życiu. Gdybyśmy tylko byli pewni, że 
za cenę czekania i cierpienia osiągniemy cel, do którego dążymy, nasza sytuacja byłaby 
mniej przejmująca. Jednak musimy mieć nadzieję, że nam się uda. Po moim powrocie 
do Europy, problem naszej przyszłej egzystencji zostanie rozwiązany, więc czekając, bądź 
dzielna. Najgorsze co może się zdarzyć w obecnych okolicznościach to to, że po naszym 
spotkaniu będziemy musieli trzymać się blisko brzegu, podczas gdy wszyscy inni będą 
cieszyć się pełnym morzem życia towarzyskiego. Mój powrót pokaże, jak bardzo powy-
żej tego poziomu będziemy mogli żyć. To jest coś, czego poprawę możemy planować. 
Zafascynowała mnie opowieść o zdrowiu Twojej ciotki i o Twoim bracie mieszkającym 
w Berlinie. Chciałbym spotkać się z Tobą w tym mieście i śnię o tym, co przyniesie nasze 
spotkanie – spotkanie, na które czekałem tak długo i które będzie wystarczającą rekom-
pensatą za cierpienia, które przeżywaliśmy przez 23 lata. Błędem jest zastanawianie się 
w nieskończoność, czy nadal jesteś wystarczająco atrakcyjna, by spełnić moje oczeki-
wania. Moja Droga, w naszych okolicznościach wygląd nie jest w stanie zwiększyć lub 
zmniejszyć tego, co stworzyła wzajemna sympatia i czas – to jest poza mocą fizycznego 
przyciągania. Więc i Ty jesteś podróżnikiem. Cieszę się, że miałaś okazję podróżować 
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w różne miejsca – do Warszawy i do Berlina. Nie przegap okazji, by odwiedzić Paryż, 
a gdy już tam dotrzesz, skontaktuj się z André. Jeśli zabraknie Ci funduszy, on Ci je wy-
płaci. Pokaże Ci też wszystko, co warto zobaczyć w mieście. 
(...) Po powrocie okazało się, że Sydney się zmieniło, urosło i upodobniło się do miast 
europejskich, z całą ich ruchliwością tak typową dla Anglików. Opowiedzenie Ci 
wszystkiego, co zamierzają tu zrobić. wymagałoby spisania więcej niż całego tomu. Za-
rządzany przez delegata Rządu dobrobyt, który się tutaj widzi, znajdujący się pięć tysię-
cy mil od metropolii, jest więcej niż niesamowity. Koszty utrzymania są wygórowane, 
wszystkie udogodnienia życiowe są bardzo drogie, czynsz, nawet koszty podróży pa-
rowcem, które są tak niskie w Europie czy w Stanach Zjednoczonych, tutaj są znacznie 
wyższe. Można to ocenić po kosztach mojej podróży powrotnej do Sydney. Opuściłem 
Launchestown [Launceston] w północnej części Ziemi Van Diemena parowcem. Po-
dróż trwała 70 godzin, ale koszt dla mnie i mojego sługi wyniósł 170 talarów pruskich. 
Pierwsze trzy dni października spędziłem na pokładzie statku. 
To niezwykłe, że pamięć o tym, co zadecydowało o moim losie w 1819 roku jest tak 
świeża, jakby zdarzyło się to wczoraj. Ale to było 23 lata temu! A mimo to, przywiąza-
nie jest dalej takie samo! Obsypuję Cię czułymi pocałunkami moja Droga i Ukocha-
na. Pozdrów naszą przyjaciółkę Mlle Aimée. Dbaj o swoje zdrowie. Moje zdrowie jest 
w jak najlepszym porządku. Nikt w Księstwie [Poznańskim] nie wie o moim powrocie 
oprócz Ciebie. Przesyłam tysiąc czułości. Kiedy pomyślę, że Twoja odpowiedź będzie 
czekała na mnie w Paryżu, z radości czuję się młodszy. Adieu, moja Droga i Ukochana2.

Z listu wynika, że zamierzał zatrzymać się w Nowej Południowej Walii tylko 
trzy miesiące, ale w rzeczywistości jego pobyt tam przedłużył się do ponad sześciu. 
Trudno zrozumieć, dlaczego wspomina o obywatelstwie amerykańskim. Słab-
czyński w przypisach do Pism wybranych Strzeleckiego sugerował, że napisał coś  
w rodzaju zakodowanej wiadomości, posługując się metaforą dobrze zrozumiałą 
tylko dla Adyny, a związaną z rzekomą dezercją z armii pruskiej3. Rok 1819 odnosił 
się prawdopodobnie do pierwszego spotkania Pawła z Adyną, kiedy miała zaledwie  
14 lat. Żmichowska twierdziła, że ich ucieczka miała miejsce w 1821 roku, czyli dwa 
lata później4. 

Wydaje się, że po przybyciu do Sydney nie wysiadł natychmiast ze statku, ale 
pozostał na pokładzie przez co najmniej kolejne 24 godziny. Być może doszło do 
pewnych nieporozumień w związku z nieprzyjęciem Strzeleckiego na kwaterę 
w Australian Club, jak wskazuje list W.S. Macleay’a do kapitana P. Parkera Kinga 
z 23 października 1842 roku, którego treść jest następująca: 

Elizabeth Bay
23 października 1842 r.

Mój Drogi Kingu,
mój ojciec pokazał mi list od Ciebie, który wydaje się częściowo skierowany do mnie. 
Zasmuciłem się, gdy dowiedziałem się, iż uważasz, że masz uzasadnione powody, by 
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skarżyć się na moje zachowanie. Przede wszystkim zarzucasz mi, że uważam, że Hrabia 
Streleski po powrocie z Ziemi Van Diemena nie powinien zostać honorowym człon-
kiem Klubu i po drugie, że nie powinien korzystać w Sydney z prywatnej gościnności  
i opieki, do której, jak dobrze wiesz, ma prawo.
Pierwszy zarzut mnie nie dotyczy, ponieważ nie jestem członkiem Zarządu Australian 
Club. Jako szeregowy członek muszę powiedzieć, że rekomendacja P.P. Kinga powinna 
być wystarczającą gwarancją przyjęcia każdej nowej osoby, i faktycznie niezaproszenie 
Hrabiego  potraktowałbym po prostu jako przypadkowe przeoczenie. Ojciec powie-
dział mi, że zaraz po tym, jak otrzymał Twój list, zamówił powóz i udał się do Klubu, 
aby wyjaśnić tę sprawę. Jeśli chodzi o drugi zarzut, to pewnie by go nie było, gdybyśmy 
wszyscy znali Hrabiego tak dobrze jak Ty. Ale dopóki osłania się on nawet najmniej-
szym rąbkiem tajemnicy, dopóty nie można się dziwić, że jest w Sydney tendencja, by 
nie pozostawać z Hrabią w zbytniej zażyłości.
Hrabia przybył do Nowej Południowej Walii z listem polecającym do Ciebie od czło-
wieka, dla którego sam mam wielki szacunek. Ale Caldclough nie wiedział o nim nic 
więcej niż to, że był miłym cudzoziemcem podróżującym po Ameryce Południowej. 
Mówisz, że nazywano go rosyjskim szpiegiem. Tego nigdy nie słyszałem, ale przypo-
minam sobie, że ze stylu jego rozmowy wynikało, że był bardziej Francuzem niż Pola-
kiem. Pamiętam ponadto, że w Kolonii wkrótce po jego przybyciu powszechnie mówiło 
się, że Hrabia Plater, polski szwagier Pana Duffusa, duchownego z Liverpoolu, zaprze-
czył, że w ogóle słyszał o niejakim Hrabim Streleskim. Hrabia Plater dostarczył bardzo 
szczegółowe listy polecające od W.U.F. Strangwaysa, który był wtedy podsekretarzem 
stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i brytyjskim ambasadorem w Berlinie. Tak 
więc jeśli chodzi o mnie, uważam się za usprawiedliwionego w traktowaniu Hrabiego  
Streleskiego z pewną dozą wątpliwości, a nawet z podejrzliwością. Poza tym, prawdę 
mówiąc, mimo że większość mojego życia spędziłem za granicą, nie jestem skłonny 
do pielęgnowania znajomości z kimś tylko dlatego, że jest obcokrajowcem. Być może 
mam wobec niego głupie uprzedzenia z tego powodu, choć niektórych obcokrajow-
ców zaliczam do cennych przyjaciół. Jakkolwiek by to nie wyglądało, zrozumiałem 
z Twojego listu, że osoba Hrabiego jest nadal owiana tajemnicą. Obawiam się, że 
nadal jest nieufnie traktowany przez tych, którzy nie mieli szansy obejrzenia doku-
mentów dotyczących Hrabiego jako polskiego szlachcica. Tak więc niech nie narzeka, 
że w Sydney nie wszyscy mają ochotę być z nim w bliskich stosunkach. Od czasu, 
gdy zacząłem być odludkiem,  nie byłem świadom nieufności wobec niego. Teraz po 
przeczytaniu Twojego listu mogę rozliczyć się z moich własnych uczuć do niego, a są 
one następujące.
Nie ma drugiej takiej osoby, mój Drogi Kingu, której dobrą opinię ceniłbym bardziej 
niż Twoją. I tak na podstawie wiary w Twoją znajomość hrabiego i Twój silny sentyment 
przemawiający na jego korzyść, uważam go za uczciwego, mądrego, pracowitego dżen-
telmena o ogromnej wiedzy i dlatego powinienem być dumny ze znajomości z nim. 
Ostatnio miałem tak mało okazji bywać w towarzystwie, że trudno mi nawiązać nową 
przyjaźń. Czy Twój protegowany byłby zadowolony z bliskiej znajomości z kimś, kto by 
ciągle zadawał sobie pytanie: „Czy naprawdę rozmawiam z Hrabią «Streleskim»?”. Inne 
osoby mogą mieć podobne wątpliwości w tej kwestii. Jeśli Hrabia uważa, że warto je 
rozwiać, to powinien wszystko wyjaśnić [Platerowi] uznanemu polskiemu szlachcicowi 
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z Liverpoolu i od razu ujawnić swoją prawdziwą narodowość i charakter, o ile nie jest 
Polakiem. Może ukrywa swe pochodzenie bo tak wygodnie i roztropnie. Nadal powta-
rzam, że nie powinien narzekać na ludzką nieufność, dopóki rezerwuje sobie prawo 
do tajemnic. Z całym ciepłem, które do niego żywisz, spraw, aby ta powściągliwość nie 
była okazywana tylko po jednej stronie. Uwierz mi proszę, mój Drogi Kingu.
Twój szczerze oddany przyjaciel,

W.S. Macleay5 

Kontekst tego listu jest zaskakujący. Pod koniec rozdziału ósmego wspomnia-
no, że według historyka Australian Club w Sydney Strzelecki został jednym z jego 
pierwszych członków honorowych już w 1839 roku6. Czy po trzydziestu czterech 
miesiącach nieobecności został w Sydney zapomniany? Być może administracją 
Klubu zajmował się nowy zarząd. Bliscy przyjaciele Strzeleckiego, tacy jak Stu-
art Donaldson, Phillip Parker King i James Macarthur, najwyraźniej nie przeby-
wali w tym czasie w Sydney. Niewykluczone, że atak ks. Johna Dunmore Langa, 
opublikowany w gazecie „Colonist”, wywarł na to pewien wpływ, podobnie jak 
wrogość, jaką wobec Strzeleckiego wykazał redaktor „Sydney Gazette”. Ten ostatni 
22 czerwca 1841 roku opublikował następujący komentarz: 

WĘGIEL – Najwspanialszą próbkę węgla znaleziono na rządowej ziemi w okolicach 
Jerusalem [Colebrook]. Zawiera pełne 20 procent bituminu i według Hrabiego Strele-
skiego znacznie przewyższa jakikolwiek węgiel, który został do tej pory odkryty w No-
wej Południowej Walii (...) – „Hobart Town Paper”. 
(Z powyższego paragrafu wynika, że polski Hrabia, samozwańczy odkrywca i badacz 
Gippsland, propaguje w Hobart Town niektóre ze swoich szarlatańskich opinii na te-
mat węgla z oczywistym zamiarem oszukania Tasmańczyków. Co on może wiedzieć 
o węglowych rejonach kolonii? Podajemy w wątpliwość, czy kiedykolwiek przetesto-
wał chociaż jeden okaz węgla z Nowej Południowej Walii. Jesteśmy całkowicie pewni 
jednego faktu, a mianowicie tego, że Hrabia nie jest zbyt uczciwy w swoich wypowie-
dziach. Obiecujemy mu, że jeśli kiedykolwiek ponownie znajdzie się w Sydney, czeka 
go „gorące przyjęcie”. Nie puścimy w niepamięć skandalicznego sposobu, w jaki Pan 
M’Millan, pierwotny odkrywca ziemi nazwał ją Nowa Kaledonia, a którą Hrabia na-
zwał „Gippsland”, – Red. SYD. GAZ.)7. 

Havard uznał powyższe uwagi za „zbyt pochopne”8. Nawet Heney uznała, że 
„skomentowanie tak jawnie nieszkodliwej sprawy, jak pozytywny wynik analizy 
węgla tasmańskiego przez Strzeleckiego w porównaniu z węglem Nowej Połu-
dniowej Walii, jest dowodem znacznych i nieuzasadnionych uprzedzeń”9. Notatka 
opublikowana w „Sydney Gazette” z pewnością stoi w sprzeczności z opiniami 
naukowców cytowanymi w poprzednim rozdziale. 

Alexander Macleay po otrzymaniu listu Kinga natychmiast „udał się do Klu-
bu, aby wyjaśnić tą sprawę”. Na okładce listu od W.S. Macleaya, adres był nastę-
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pujący: „Australian Club. Kapitan P. P. King. Hrabia Strzelecki”. Nie ma więc wąt-
pliwości, że w październiku 1842 roku Strzelecki przebywał w Australian Club 
w Sydney, ale najwyraźniej tylko przez kilka dni. Następnie popłynął do Tahlee 
w Port Stephens, gdzie był mile widzianym gościem rodziny King. Najwyraźniej 
chmura nieufności i uprzedzeń, która prześladowała dr. Johna Lhotsky’ego, za-
wisła ponownie nad Sydney, być może zainspirowana niechęcią Dunmore Langa 
do cudzoziemców. 

W liście W.S. Macleaya wspomniany został hrabia Plater. W 1979 roku auto-
rowi niniejszej biografii zlecono napisanie oficjalnego artykułu na temat hrabiego 
Lucjana Broela Platera do Polskiego Słownika Biograficznego, a także poświęcił 
on braciom Plater rozdział w książce Poles in Australia and Oceania 1790-194010. 
Czytelnik znajdzie w niej biografię obu braci. Lucjan Plater był o jedenaście lat 
młodszy od Strzeleckiego, a jego brat Ferdynand o czternaście. Dlatego szansa, 
że mogli się spotkać na rozległych terenach dawnej Rzeczypospolitej Obojga Na-
rodów była bardzo niewielka. Bracia kształcili się na Litwie, a następnie w Szkole 
Oficerskiej w Dyneburgu na Łotwie. W 1831 roku zdezerterowali z armii rosyj-
skiej, aby przyłączyć się do polskiego powstania. Przybyli do Sydney w styczniu 
1840 roku jako uchodźcy. W tym czasie Strzelecki był na wyprawie badawczej, 
zmierzał na południe w kierunku Gór Śnieżnych. Pomimo tego, że bracia Plater 
należeli do arystokratycznej rodziny i przywieźli z Anglii „specjalne listy poleca-
jące”, otrzymali bardzo niewielkie wsparcie materialne ze strony wyższych sfer na 
Antypodach i ledwo wiązali koniec z końcem. W październiku 1842 roku hra-
bia Lucjan Plater mieszkał w Parramatcie; wynajmował dom bliźniak na rogu ulic 
George i Smith. W tym czasie zajmował się produkcją syropów owocowych, które 
sprzedawał lokalnym rolnikom i w prowincjonalnych miasteczkach. W grudniu 
1842 roku podjął próbę wynajęcia mieszkania przy Castlereagh Street w Sydney, 
ale najwyraźniej mu się to nie udało11. 

Helen Heney zrobiła wielkie zamieszanie z powodu tego, że Strzelecki nie od-
wiedził żadnego z Platerów. W rzeczywistości nie ma żadnych dowodów na to, 
że wiedzieli o swoim istnieniu w Australii. Wniosek Heney, że „niezdecydowanie 
wynikało rzekomo z ostrożności Strzeleckiego”12 jest czystą fikcją. Platerowie byli 
najwyraźniej zbyt zajęci sprzedażą syropów, aby zarobić tak bardzo potrzebne im 
do życia pieniądze. Strzelecki prawdopodobnie zajmował się innymi sprawami, 
takimi jak pilne wizyty czy sprawy biznesowe i nie miał czasu na podróże do od-
ległej o 25 kilometrów Parramatty. Platerowie z pewnością nie mieli powodu, by 
być źle nastawieni do Strzeleckiego, gdyż to on nazwał najwyższą górę Austra-
lii imieniem Tadeusza Kościuszki, wujka ich matki Racheli z domu Kościuszko.  
To typowe, że w książce Heney na szesnastu stronach rozdziału ósmego poświęco-
nego temu okresowi, nie ma ani jednego słowa o badaniach Strzeleckiego. Wyprawy 
badawcze zajmowały jednak ważne miejsce w działaniach hrabiego. 
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Jeśli chodzi o jego podróże badawcze, jego mapa geologiczna pokazuje tra-
sę północną, która wygląda jak trzecia duża wyprawa. Szczególne odniesienia do 
miejsc w tym regionie są jednak nieliczne w Physical Description. Brak informa-
cji związanych z północną trasą oraz fakt, że wyprawa miała miejsce tak późno 
w czasie pobytu Strzeleckiego w Australii, może sugerować, że Strzelecki odbył 
ją szybko i tylko po to, by zaspokoić własną ciekawość, mając niewiele szans na 
odkrycie i uwzględnienie zdobytych w czasie jej trwania danych naukowych.  
Na jego gigantycznej mapie geologicznej nie ma żadnych informacji o terenach 
poza Liverpool Range, pomimo kolorów pokazanych na mapie Arrowsmith opu-
blikowanej w Physical Description. Można zadać sobie pytanie, czy osiągnął sze-
rokość geograficzną 30° za Narrabri. Z pewnością nie osiągnąłby 30° szerokości 
geograficznej w Wielkich Górach Wododziałowych, jak sugeruje to jeden z frag-
mentów (strona 56) w Physical Description, gdyż jest to oczywista pomyłka. Może-
my brać pod uwagę tylko te dowody, które posiadamy. 

Analizując trasę, należy pamiętać, że Strzelecki musiał mieć kopię „Map of 
the Colony of New South Wales” Mitchella z 1834 roku, a prawdopodobnie także 
mapę Dixona z 1837 roku, która uwzględniała badania rządowe. Prawdopodobnie 
posiadał również Plan Dróg z New South Wales Calendar and Directories. Byłoby 
też zaskakujące, gdyby w Tahlee nie miał dostępu do nowej książki Mitchella Three 
Expeditions (...) of 1838-39 również zawierającej mapę. Oto interpretacja trasy pół-
nocnej z mapy geologicznej, rozpoczynającej się na linii zachodniej. 

Na mapie geologicznej dwie trasy/linie biegną na północ od Sydney, zachod-
nia linia przecina Colo River i przebiega zasadniczo w linii prostej obok Cori-
cudgy Mountain aż do Pandora Pass w Liverpool Range. Ta trasa jest jednak 
nieprzejezdna i możliwe, że powinna być narysowana na współczesnych mapach 
w przeważającej części nieco dalej na zachód. Zatem podążałaby ona „drogą do 
Mudgee i Pandora Pass” z Directory, przechodząc przez Wallerawang Jamesa 
Walkera, następnie na zachód od Mount Coricudgy i Tayan Pic, a następnie 
przez Mudgee aż do Pandora Pass i do 249 600 akrów ziemi Australian Agri-
cultural Company na północ od Liverpool Range. Z Wallerawang, alternatyw-
nie, linia mogłaby odzwierciedlać trasę do Pandora Pass przez Bylong oraz rzeki 
Goulburn i Krui. 

Z Liverpool Range linia z Carte Geologique przechodzi następnie przez  
Liverpool Plains do Gunnedah i w dół do rzeki Namoi, okrąża Narrabri od pół-
nocy, sięga 30 równoleżnika, aby powrócić przez Mount Kaputar do Keepit Dam. 
Na południe od Peel River skręca na południowy wschód, aby przejść przez  
Goonoo Goonoo przyznane Australian Agricultural Company leżące na połu-
dnie od Tamworth, a następnie na północny wschód do New England Tableland.  
Ten fragment leżący w New England, przebiegający na północny wschód pomię-
dzy Armidale i Walcha, a następnie na południowy zachód przez głębokie wąwozy 
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w południowej części rzeki Macleay, jest praktycznie niemożliwy do przebycia. 
Być może Strzelecki przemierzał ten płaskowyż na północny wschód od Nundle. 

Linia biegnie następnie w kierunku południowym, a następnie zmienia kie-
runek na zachód w okolice płonącej góry  – Mount Wingen  – na południe od 
Murrurundi. Zastanawiające jest jednak, dlaczego Strzelecki nie wspomniał o tym 
słynnym zjawisku płonących pokładów węgla w Wingen. Następnie linia skręca 
z powrotem na południowy wschód przez południowe przedgórze Barrington 
Tops, przecina dopływy Hunter River, by w końcu przekroczyć Williams River 
w pobliżu Dungong i Karuah River w pobliżu Stroud. Pozostała część trasy wiodą-
ca do Sydney przebiega przez obszar Maitland-Singleton, a następnie przez Howes 
Valley i Bulga Road.

W Physical Description, poza kilkoma krótkimi wzmiankami, znajdują się tyl-
ko trzy opisy związane z tą podróżą. Na stronie 87 znajduje się następujący frag-
ment: 

Port Stephens – Na całym obszarze położonym między Port Hunter, Port Stephens 
i Mount Wingen, skały osadowe z tej [drugiej] epoki są wyraźnie oddzielone. Każda 
oddzielna część ma swój własny bieg lub upad. W tej przemieszczonej strukturze 
odkryto jednak pewne dowody, dzięki którym można prześledzić ich dawną ciągłość. 
Prawie w połowie drogi między Karua River a Raymond Terrace znajduje się bar-
dzo niewielkie wzniesienie lub niski grzbiet krzemionkowych brekcji i szarogłazów 
rozciągający się na wschód i na zachód. Po obu stronach tego terenu znajdują się 
złoża gruboziarnistego żwiru, bez odcinków naturalnych, ale kamieniołom oddalo-
ny o cztery mile od Raymond Terrace pokazuje, że składa się z dwóch odrębnych 
i zgodnych ze sobą elementów, górny z konglomeratu, dolny z kruchego piaskowca 
służącego do budowy.

J.B. Jaquet wspomniał badania Strzeleckiego, nawiązując do tego fragmentu 
w swojej książce Iron Ore Deposits of New South Wales z 1901 roku. Odniesienie 
znajduje się w rozdziale szóstym, zatytułowanym The Beds of Titaniferous Magnetite 
in the Vicinity of the Williams and Karuah Rivers north of Port Stephens13. Jaquet 
prawdopodobnie odnosił się tylko do ogólnego opisu skał Strzeleckiego, a nie do „ty-
tanomagnetytu”. Niemniej Strzelecki wspomniał o „tlenkach tytanu” na stronie 142  
Physical Description, gdzie pisał o swojej czwartej epoce, a fragment tej epoki był 
widoczny w Hunter Valley.

Ogólny zarys mówiący o kraju, przez który prowadziła północna wyprawa 
Strzeleckiego, znajduje się na stronach 56-57:

W punkcie, z którego można zobaczyć cały ten widok, czyli na 30° szerokości geo-
graficznej, granitowy łańcuch oddziela źródła Peel River biegnącej na zachód, od tych 
z Hastings, na północny wschód w kierunku Port Macquarie. 



Paweł Edmund Strzelecki. Podróżnik – odkrywca – filantrop224

Strzelecki nie był w Wielkich Górach Wododziałowych tak daleko na północy, 
aby dotrzeć do trzydziestego stopnia szerokości geograficznej. Najbliżej tego opisu 
znajduje się szerokość geograficzna 31° 20’ – 150 km dalej na południe. Strzelecki 
opisuje następnie: 

Dalej na południu jedno z jego wschodnich pasm z porfiru oddziela Manning River 
od Hunter River, po czym przyjmuje kierunek prawie zachodni i oddziela swoimi za-
kolami różne dopływy Hunter River od tych należących do Peel River. Ta część łań-
cucha nazywana jest potocznie Liverpool Range i zwieńczona jest kilkoma szczytami 
z kamienia greenstone, które sięgają swoimi nagimi, stożkowymi i zdeformowanymi 
szczytami do wysokości 4700 stóp. Z dwóch z nich, Mount Oxley i Mount M’Arthur, 
oczom ukazuje się piękna panorama górzystego terenu wtapiającego się z jednej stro-
ny w Liverpool Plains, a z drugiej w żyzną dolinę Hunter River. Na zachód od tych 
szczytów i w miejscu, który oddziela Goulbourn River od Talbragar, łańcuch skręca 
nagle na południowy wschód, aby potem ponownie zwrócić się na południowy zachód 
w miejscu, gdzie znajdują się charakterystyczne szczyty Coricudgy i Paya oraz źródła 
rzek Colo i Cudgegong.

Niecka Newcastle została opisana na stronach 123-125, ale na końcu książki 
znajduje się rycina numer V z dwoma bardzo ciekawymi przekrojami. Pierwszy 
z nich przedstawia urwisko przed kopalniami węgla Newcastle, położenie miasta, 
jego więzienie oraz szpital. Drugi rozciąga się od stacji telegraficznej Point Hunter, 
przez Point of Nobby, Raymond Ferry i Raymond Terrace. 

Na stronie 378 swojej książki, Strzelecki przedstawił kolejny uderzający obraz 
tego, co widział w tej części Nowej Południowej Walii: 

Farmy Australian Agricultural Company w Strout [Stroud] i Booral, najbardziej na pół-
noc wysunięte farmy kolonii, mogą być uważane za wiodące pod względem innowacji. 
Budynki gospodarcze są bardzo solidne. Ziemie uprawne są w większości pozbawione 
drzew i pni, dobrze ogrodzone, zaorane i obrobione, a w całości prezentują satysfak-
cjonujące dowody dobrze zainwestowanego kapitału i pracy. Sad i winnice Australian 
Agricultural Company w Tahlee (Port Stephens), które produkują wyborne winogrona, 
pomarańcze i cytryny, są nie mniej godne uwagi. To właśnie w tym sadzie najlepiej 
widać rozległy wpływ korzystnego klimatu Nowej Południowej Walii ograniczonego 
liniami izotermicznymi, gdyż tam angielski dąb kwitnie u boku banana, który z kolei 
otoczony jest winoroślą, cytryną i dorodnymi drzewami pomarańczowymi.
Na południe od Port Stephens znajduje się szereg dobrze prosperujących farm leżących 
wzdłuż rzek Goulburn, Pages, Hunter, Patterson i Williams, które tworzą obszar rol-
niczy o powierzchni dwóch tysięcy mil kwadratowych. Doskonały port w Newcastle, 
dobra woda i znośne drogi, kopalnia węgla, gleba dobrze przystosowana do uprawy 
pszenicy, jęczmienia, rzepy, winorośli i owoców europejskich, a także sytuacja bardzo 
sprzyjająca stosowaniu nawadniania sprawiają, że region ten jest jednym z najbogat-
szych i najważniejszych w kolonii.
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O ile można ustalić, gdzie Strzelecki przebywał i co zobaczył, o tyle bardzo trud-
no jest naszkicować ramy czasowe jego wyprawy. Na pewno pozostał w Sydney 
przez kilka dni. Ustalono, że brytyjski geolog Joseph Jukes podróżujący na pokładzie 
H.M.S. „Fly”, spotkał się ze Strzeleckim w Sydney14. Statek ten przybył do Port Jack-
son 16 października 1842 roku, ale później, w drugiej połowie grudnia, zatrzymał 
się na co najmniej dwa tygodnie w Port Stephens. Nie jest więc pewne, czy Strzelecki 
pozostał w Sydney do 16 października, czy też spotkał Jukesa w Tahlee w grudniu. 

Słabczyński zasugerował, że Strzelecki powrócił z wyprawy w grudniu 1842 roku, 
ponieważ jego list do Jamesa Macarthura datowany był w Port Stephens na 20 grud-
nia15. Natomiast 15 listopada 1842 roku podróżnik wysłał jednak list z Port Stephens 
do sekretarza kolonialnego. Nawet jeśli Strzelecki wyruszyłby do Sydney w kierunku 
północnym 17 października, to do 15 listopada minęłyby cztery tygodnie. Czy było 
to wystarczająco dużo czasu, aby pokonać trasę około 560 mil, czyli 900 kilometrów? 
Znając jego wytrwałość i energię, można powiedzieć, że było to możliwe. Większą 
część trasy można pokonać konno. Z grudniowych listów Strzeleckiego wynika, że 
już wcześniej widział dotknięte suszą Liverpool Plains. Nie ma jednak wątpliwości, 
że większą część ostatnich dni spędzonych w Australii, od października 1842 do 
kwietnia 1843 roku, spędził w Port Stephens, a właściwie w Tahlee na jego północ-
nym brzegu. Był to chyba najszczęśliwszy i najproduktywniejszy naukowo okres jego 
pobytu na kontynencie australijskim. Tahlee było siedzibą Australian Agricultural 
Company założonej w Anglii w 1824 roku, z kapitałem w wysokości miliona funtów. 
Od 1839 roku dyrektorem czy komisarzem Spółki był kapitan Phillip Parker King, 
RN, jeden z najbliższych przyjaciół Strzeleckiego. 

Opisując historię Australian Agricultural Company, profesor Stephen Roberts 
stwierdził, że „Strzelecki przedstawił plan nawadniania południowej części tego 
obszaru z [rzeki] Karuah i w sumie plan ten był największym i najbardziej prak-
tycznym z wielu przedsięwzięć kolonizacyjnych rozważanych wówczas w osadnic-
twie australijskim”16.

Strzelecki pisał na temat nawadniania tych terenów w następujący sposób: 

W Nowej Południowej Walii, Karuah River i dopływy Hunter River oferują wielkie 
możliwości nawadniania: dzięki rzekom Grose i Warragambia, Hawkesbury i Nepe-
an oraz przy pomocy tanich drewnianych akweduktów cały rejon Cumberland moż-
na również przyłączyć do terenów nawadnianych. Nepean River dla Campden; Wol-
londilly dla Argyleshire; Cox River dla doliny Clywd oraz Campbell i Macquarrie dla 
Bathurst; wszystkie oferują wartościowe cieki wodne dla rekultywacji lub zwiększenia 
produktywności stosunkowo pustynnych terenów17.

Oryginalny „Tahlee House” zachował się przez ponad sto pięćdziesiąt lat i stoi 
aż do dziś. W dzienniku pierwszego komisarza, sir Edwarda Parry’ego, został on 
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opisany jako „długi, niski budynek z werandą z przodu (...) niedaleko stromego 
zbocza porośniętego trawą, na którym mieszanka drzew cytrynowych i pomarań-
czowych dochodzi do tafli wody. Z frontowych okien roztacza się piękny widok na 
zatokę, której powierzchnia usiana jest gęsto zalesionymi wysepkami”18. 

Inny opis zachował się w Bibliotece Mitchella: „Pani P.P. King w swoim dzien-
niku pisze, że bardzo dobrze wspomina dziesięć lat spędzonych w Tahlee. Odwie-
dzało go wiele znanych osób, m.in. Hrabia Strzelecki, polski odkrywca i naukowiec, 
który przez kilka miesięcy mieszkał w Port Stephens i w tym czasie codziennie 
jadał w Tahlee z rodziną Kingów. Wtedy też przygotowywał do publikacji swoją 
pracę na temat Australii”19.

Wspomniany wyżej list z 15 listopada 1842 roku, napisany przez Strzeleckiego 
w Port Stephens do sekretarza kolonialnego, dotyczył jego sługi Jamesa Nolana lub 
Keeny’ego, który został przewieziony na „Hoogley” i trafił do kolonii 22 kwietnia 
1825 roku. „Został osądzony w Dublinie i skazany na dożywotni wywóz do kolo-
nii”. Miał wtedy 18 lat i zaledwie pięć stóp i dwa cale wzrostu. „Miał piwne oczy, 
ciemne włosy i jasną karnację”. 1 stycznia 1841 roku gubernator Gipps udzielił mu 
warunkowego ułaskawienia, które zostało ostatecznie zatwierdzone na początku 
1842 roku. Nolan otrzymał pełne ułaskawienie 1 lipca 1843 roku „na skutek reko-
mendacji Strzeleckiego” 20. 

Kolejny list Strzeleckiego z Portu Stephens został napisany 19 grudnia 1842 roku 
i był wysłany do sir Johna Franklina:

Port Stephens, 19 grudnia 1842 r.
Mój Drogi Sir Johnie,

osiągnąłem wreszcie cel, który pochłaniał mnie przez ostatnie pracowite 4 lata, a mia-
nowicie mapę, przekroje i część opisową odnoszącą się do fizycznej geografii Ziemi 
Van Diemena i Nowej Południowej Walii. Ile jeszcze upłynie czasu zanim jedno i dru-
gie trafi do rąk czytelników za pośrednictwem druku, pozostaje zagadką; w tym celu 
korzystam z Twojej uprzejmej propozycji i proszę, abyś przekazał mi list polecający 
do jednego z ekspertów w dziedzinie geologii, a mianowicie do samego dr. Fittona, 
który poświęcił już więcej uwagi geologii Australii niż którykolwiek z jego współpra-
cowników. Proszę również o list do Pana Murraya, tego najlepszego z wydawców, który 
będzie dla mnie bardzo użyteczny, jeśli moja praca zostanie uznana za wartą wydania. 
Jednak zakładając, że tak będzie, uważam, że do wydatków poświęconych na badania, 
które przy stracie koni i instrumentów badawczych już przekroczyły o 500 funtów moje 
czteroletnie dochody, muszę dodać inne koszty, jakich wymaga publikacja, a związa-
ne z zamieszkaniem na co najmniej rok w Londynie w celu nadzorowania korekty, 
rysunków i itp. Naprawdę nie wiem, czy usprawiedliwione jest ponoszenie dalszych 
kosztów. Moi przyjaciele w Anglii przewidzieli te trudności i pytali w odpowiednich 
miejscach, czy mogę się spodziewać jakiejkolwiek pomocy w postaci funduszy rządo-
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wych w związku z publikacją. Otrzymali potwierdzenie gotowości do pomocy pod wa-
runkiem uzyskania opinii od lokalnych władz, że moje badania i obserwacje zasługują 
na uwagę ministerstwa. Nie wiem, czy moje obserwacje, czy też ja sam, zasługujemy na 
taką uwagę, zaszczyt czy honor. Tak zasugerowali moi przyjaciele, którzy rzeczywiście 
odnoszą się do mnie i do moich prac z wielką dozą wyrozumiałości i pobłażliwości; su-
gerują, abym poinformował Cię o tym bez dalszego zastanawiania się i zwlekania, a ja 
robię to z zapewnieniem, że cokolwiek zrobisz w tej sprawie, przyjmę to z wdzięczno-
ścią. Jeśli projekt zakończy się sukcesem, to bardzo dobrze. Jeśli nie, nie będę narzekał 
i żałował wydatków, pracy i zmęczenia oraz okazjonalnych cierpień. Zawsze będę pa-
trzył na czas moich wędrówek tu i w Ziemi Van Diemena jako czas satysfakcjonujących 
badań i z każdym wspomnieniem dobroci Twojej i Lady Franklin, będę błogosławił 
każdą gwiazdę, która świeciła w czasie mojej geologicznej wędrówki. Z tej prawdzi-
wie egoistycznej dygresji, za którą proszę o wybaczenie, przechodzę teraz do lokalnych 
wiadomości.
Gościliśmy tutaj „Fly” i kapitana Wickhama i Baide’a przez dwa tygodnie, a biskupa 
Broughtona przez tydzień. Przyjemność ich towarzystwa była jednak bardzo ograni-
czona przez 95-stopniowe upały w dzień i 80-stopniowe w ciągu nocy. Nowa Południo-
wa Walia została spalona i wysuszona przez gorące wiatry i suszę. Od października spa-
dło tylko 0,5 [cala] deszczu! Liverpool Plains, dawniej El Dorado dla hodowców bydła, 
teraz jest tylko pustynią, gdzie na wypalonej ziemi bieleją kości krów i owiec. Droga 
Nowej Południowej Walii do przeobrażenia się w kraj rolniczy jest usiana przeszkoda-
mi nie do pokonania i jeszcze bardziej komplikuje się przez nierozważny sposób, w jaki 
ten problem jest traktowany. Jeśli osadnicy na Ziemi Van Diemena zrozumieją sytuację, 
w jakiej się znajdują w porównaniu z Australią, ograniczą hodowlę bydła, a dostępną 
ziemię wezmą pod uprawę w celu zaopatrzenia kolonii hodowlanych w pszenicę i wa-
rzywa, których zbiory w przypadku Nowej Południowej Walii generalnie upadły. 
Cieszę się na wiadomości z prasy i od Pana Gunna, że wszystkie Twoje działania zwią-
zane ze zwolnieniem sekretarza kolonialnego zostały zatwierdzone przez rząd w kra-
ju. Zasługujesz na to, co najlepsze, co można było uzyskać w tej sprawie, za wszystkie 
troski, których Ci ta sprawa przysporzyła. Mam nadzieję, że Wasze ustalenia dotyczą-
ce Systemu Zwolnień Warunkowych już działają. Jestem przekonany, że jeśli ci, któ-
rym powierzono egzekwowanie przepisów, zajmą się swoimi obowiązkami w duchu, 
w jakim stworzono te przepisy, system ten okaże się bardziej satysfakcjonujący. Każdy, 
komu przekazałem szczegółowy opis systemu, uznał go za nadzwyczaj dobrze rokujący 
i mający szansę zapewnienia powszechnych korzyści.
Na temat bardzo interesujących szczegółów dotyczących wojny w Chinach i jej szczę-
śliwego zakończenia musisz być lepiej poinformowany ode mnie. King otrzymał list od 
Sir E. Horne’a na temat niektórych jej epizodów, ale „Vindictive” z pewnością przywiózł 
szczegółowe raporty związane z tą wyprawą. Pomimo sporych kosztów, jej korzystny 
wpływ na brytyjski handel i australijskie kolonie jest nieoceniony.
Postanowiłam opuścić Nową Południową Walię pod koniec stycznia, ale jeszcze nie 
wybrałam statku, ponieważ bardzo zależy mi na tym, by płynąć przez Chiny i Indie 
w przeświadczeniu, że z tych miejsc, a szczególnie z Chin, spłynie nowy blask dla bry-
tyjskiej chwały. Bardzo pragnę odwiedzić te części świata.
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Mam nadzieję, że zdrowie Lady Franklin nadal jej dopisuje i że reszta Waszych przy-
jaciół też cieszy się dobrym zdrowiem. Uważam, że klimat Ziemi Van Diemena jest 
bardziej przyjazny dla Europejczyków niż ten tutaj. 
Z wyrazami najwyższego szacunku i sympatii dla Ciebie i Lady Franklin; proszę mi 
wierzyć, mój Drogi, pozostaję szczerze oddany Tobie i Lady Franklin. 

P.E. Strzelecki21

Z powyższego listu wynika, że jego ostatnia ekspedycja została do tego cza-
su zakończona i że widział Liverpool Plains „spieczone przez gorące wiatry”. Jego 
umysł był zajęty publikacją planowanej książki i szukał sposobów, by zdobyć na to 
fundusze. Prawdopodobnie zdawał sobie sprawę, że koszt publikacji może prze-
kroczyć sumę równą jego dwukrotnemu rocznemu dochodowi. 

Strzelecki na pewno stracił dwa konie podczas wyprawy szlakiem południo-
wym w 1840 roku. Nie wiadomo, czy stracił więcej kosztownych koni w pozosta-
łych dwóch podróżach na kontynencie australijskim albo w Tasmanii. Skarżył się 
też na utratę swoich drogich instrumentów. Najwidoczniej nigdy nie dotarły do 
Tasmanii. Sir John na pewno wiedziałby, gdyby przybyły z Melbourne na statku, 
bo na pewno nie byłoby to tajemnicą. W rozdziale jedenastym tej książki wspo-
mniano, że George Rusden napisał, iż „okazy Hrabiego zostały zabezpieczone”, ale 
nic nie wskazuje na to, że instrumenty zostały odzyskane również podczas (wąt-
pliwie) „szybkiej” wyprawy, aby odzyskać konie pozostawione w Gippsland22. Nie 
posiadając jednoznacznych, dowodów Heney utrzymywała, że instrumenty zosta-
ły odzyskane23, a zatem imputowała czytelnikom, że Strzelecki okłamał sir Johna, 
który z kolei był na tyle naiwny, by uwierzyć w fałszywe twierdzenie. 

Na innej stronie Heney zacytowała list od R.C. Gunna napisany 18  lipca  
1868 roku do Jamesa Caldera: „Jestem w posiadaniu wszystkich trzech górskich baro-
metrów Gaya-Lussaca należących do Strzeleckiego wykonanych przez Throughto-
na i Simmsa, a także aparatu do pomiaru temperatury wrzenia wody Wollasto-
na używanego do określania wysokości, którego często używał zarówno w celach 
kontrolnych, jak i innych”. Następnie Heney skomentowała to następująco: „Te in- 
strumenty mogły być tymi, których używał w Gippsland lub tymi, które zdobył dla 
niego w Tasmanii Franklin”24. Dlatego jest oczywiste, że nie była pewna, czy in-
strumenty zostały odzyskane z Gippsland. Gdyby drogie barometry były jego wła-
snością, to wydaje się bardziej prawdopodobne, że nie zostawiłby ich w Tasmanii. 

Poza własnymi sprawami i planami wydawniczymi, w liście wspomina się o go-
ściach w Tahlee, a wśród nich o biskupie Broughtonie. To nazwisko ma kluczowe 
znaczenie dla jedynego odnotowanego przykładu często wspominanego ostrego 
dowcipu Strzeleckiego. Historia ta zachowała się dzięki Williamowi Brodribbowi, 
który napisał: „Z przyjemnością opowiadał historie o znakomitych osobistościach 
z Sydney. Jedna, którą pamiętam, jest typowa dla niego. Biskup Broughton, rozma-
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wiając z Hrabią po powrocie z dalekiej wyprawy, powiedział: «Na pewno widziałeś 
wiele niegodziwości i bezbożności w centrum kontynentu, gdzie ludzie są rozpro-
szeni i gdzie nie ma kościołów». Na co Hrabia odpowiedział: «Wręcz przeciwnie, 
mój Panie. To tutaj, w Sydney, gdzie pełno jest ludzi i kościołów, niegodziwość 
widać aż nadto»”25. 

W kwestii do listu  – pokazuje on jego szerokie spektrum zainteresowań, 
o czym świadczy opis kraju dotkniętego suszą, rolnictwa i produkcji wiejskiej, po-
lityki w Tasmanii, systemu zwolnień warunkowych, zakończenia pierwszej wojny 
chińskiej (po traktacie nankińskim podpisanym 29 sierpnia 1842 roku)26 oraz roz-
woju ekspansji kolonialnej Wielkiej Brytanii na tym obszarze. 

Następnego dnia, 20 grudnia 1842 roku, Strzelecki napisał krótką notatkę do 
Jamesa Macarthura z Parramatty: „Słyszałem, że opóźniłeś swój wyjazd. Mam na-
dzieję, że moje listy i skrzynia są nadal w Twoim posiadaniu. Jeśli nie trafisz na 
następny parowiec, proszę, abyś dostarczył listy i skrzynię do Pana Williama Hen-
ty’ego, który przybył do Sydney”27. 

W książce In a Dark Glass Heney stwierdziła, że „Strzelecki był już od jakiegoś 
czasu gotowy do wyjazdu, ale jego odjazd opóźnił się z powodu błahego wypad-
ku, kiedy koń przewrócił się i przetoczył się po nim, co skutkowało zwichnięciem 
obojczyka i sprawiło, że był cały zesztywniały i kulał”28. Autorowi niniejszej bio-
grafii wydaje się, że wypadek nie był błahy, a całkiem poważny. Mogło go to kosz-
tować życie i sprawiło, że Strzelecki przez trzy miesiące nie nadawał się do podróży 
morskiej. Autorka In a Dark Glass nie podała źródła, z którego pochodziła ta in-
formacja. Czytelnika pozostawiono z poczuciem, że pięciowierszowy cytat został 
zaczerpnięty z liczącego setki stron dziennika lady Franklin i niedatowanego listu 
kapitana Kinga do Johna Franklina. 

Informacja o wypadku została znaleziona przez autora niniejszej biografii 
w tomie jedenastym wspomnianego Dziennika. 22 lutego 1843 roku Jane Franklin 
wspomniała o liście od kapitana Kinga, który otrzymała w Hobart 12 lutego. Wy-
padek zdarzył się więc prawdopodobnie w pierwszym tygodniu tego samego mie-
siąca. Lady Franklin wspomniała w skrócie list i zacytowała następujący fragment: 

O Hrabim Strzeleckim kapitan King pisze: „Jego mapa jest ukończona i tego dnia zo-
stała wysłana do Sir George’a Gippsa, który wydawał się być bardzo nią zainteresowa-
ny i ciekawy. (...) Sir George mówił bardzo uprzejmie o Hrabim i powiedział mi, że 
otrzymał rozkazy od rządu (za czasów Lorda Johna Russella), aby wyznaczyć go na 
jakieś stanowisko. Jedyne dobre nominacje, jakie się wtedy pojawiły, były z Komisji 
Policji Granicznej i Sędziów Policji, ale ponieważ obie wymagały, aby kandydat był sę-
dzią, było to trudne, ponieważ będąc cudzoziemcem, nie mógł nim być. Powiedziałem 
gubernatorowi, że nie taka była jego wola, ale byłem pewien, że jego dobre intencje 
zostaną nagrodzone. Rozmawiałem z Sir Georgem o pomocy w publikacji mapy, ale 
w jego ocenie ani kolonie, ani rząd nie mają żadnych wolnych funduszy i będą z tym 
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trudności. Będzie Ci przykro słyszeć, że Hrabia zwichnął obojczyk w czasie poważnego 
upadku z konia, który przewrócił się na niego i sprawił, że jego powrót do zdrowia 
będzie bardzo długi. Mówi, że wkrótce wyjeżdża do Anglii przez Batavię, Kanton itd., 
ale zanim wyjedzie, musi się najpierw dobrze przygotować. Ogólnie rzecz biorąc, jego 
zdrowie jest w nienajlepszym stanie, jak sądzę. Będzie nam bardzo przykro się z nim 
rozstać29.

Brakuje informacji, jak Strzelecki spędził resztę swojego czasu w Tahlee. Przed 
wyruszeniem do Anglii, w kwietniu 1843 roku, Strzelecki przeniósł się z Tahlee do 
Sydney. Jego działania zostały udokumentowane dopiero w artykułach w „Sydney 
Morning Herald” z 22 i 24 kwietnia, w których odnotowano, że Strzelecki opuścił 
Port Jackson na pokładzie barku Anna Robertson30. Jego list z 15 listopada 1843 roku 
wskazuje, że skrzynie z jego zbiorami trafiły do Anglii innym statkiem. „Nie wiem, 
czy moje zbiory, które wysłałem z Nowej Południowej Walii, dotarły bezpiecznie, 
czy nie”, napisał. 

Kolejny komentarz jest ciekawostką. Otóż Żmichowska stwierdziła, że brat 
Strzeleckiego  – Piotr, otrzymał od Pawła około 20 krótkich listów, a ona zacy-
towała jeden napisany przed jego wyjazdem z Australii: „Drogi Piotrze, jestem 
w Australii. Jutro wypływam do Chin. Powinienem się z Tobą zobaczyć za dwa do 
czterech lat. Tout à Vous. Paweł”31.
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PRZYJACIEL ABORYGENÓW 

W rozdziale szóstym przytoczono opisy osobistych odczuć Strzeleckiego wo-
bec tubylców, wyrażone podczas jego wypraw po Ameryce Północnej i Po-

łudniowej. Najczęściej powtarzanym fragmentem dotyczącym jego relacji z au-
stralijskimi Aborygenami jest opis spotkania z plemieniem w sercu kontynentu. 
Ogólne, ale błędne założenie panujące pośród australijskich pisarzy, że Strzelecki 
odbył tylko jedną wyprawę przez Góry Śnieżne i Gippsland, wzbudziło przeko-
nanie, że przedstawiona scena miała miejsce we wschodniej Wiktorii. Niemniej 
uważna lektura tych słów wskazuje, że do tego spotkania doszło albo na zachodzie, 
albo na północy Nowej Południowej Walii, ale nie w Gippsland. Strzelecki napisał 
w swojej książce na stronach 340-341: 

Z nierównego i skalistego grzbietu góry widzieliśmy u naszych stóp, w cieniu zarośli, 
długo poszukiwany staw okolony przez dymiące wigwamy obozującego tu plemienia. 
Niecierpliwy aż do obłędu pragnąłem zaspokoić pragnienie, które męczyło nas od wie-
lu dni. Zebrałem siły, aby rzucić się w kierunku stawu. „Stój, na miłość boską”, zawołał 
mój aborygeński przewodnik: „Stój, bo zginiemy”. Zatrzymałem się. Następnie zmie-
niliśmy kurs, szybko zeszliśmy ze wzgórza, ale zamiast wejść w krąg wigwamów, przy-
kucnęliśmy w odległości 60 jardów. Minął kwadrans. Gniewna niecierpliwość, spazmy 
głodu i pragnienia zagłuszały wszelki rozsądek. Nagle z najbliższego wigwamu poszy-
bował ku nam kawałek palącego się drewna. Mój przewodnik podniósł się, a następ-
nie spokojnym krokiem poszedł, aby go przynieść. Wrócił, rozpalił ogień, i zaczął piec 
oposa, którego mieliśmy w prowiancie. Znowu zajął swoją pozycję, od czasu do czasu 
żując patyk, grzebiąc w ogniu, rzucając spojrzenia na boki. Po dziesięciu minutach ja-
kaś staruszka przyniosła tykwę w wodą i postawiła ją w połowie drogi. Potem pojawi-
ła się ryba podana na kawałku kory, którą przewodnik przyniósł do naszego ogniska. 
Głód i pragnienie zostały zaspokojone. Skrajne zmęczenie zaczęło zamykać mi oczy, 
kiedy to jakiś starzec z obozu ruszył w naszym kierunku.. Przewodnik spotkał się z nim 
w połowie drogi. Wywiązała się rozmowa na temat celu mojej wędrówki. Kiedy wró-
cił do swoich, zaczął relacjonowaś spotkanie głosem porywającym, a przeszywającym. 

1414
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Po czym nastąpiła cisza. Zamiast spodziewanego zaproszenia do obozu, kazano nam 
odejść. Nie było odwołania od tej decyzji. Powstaliśmy więc, by się wycofać. Cóż to za 
proste dzieci natury! Wierni jej inspiracjom tubylcy udzielają gościny inaczej niż u nas. 
Najpierw zaspokoją potrzeby podróżnika, a dopiero potem zadają pytania, które w na-
szej cywilizacji pozwolą określić rodzaj udzielanej gościny bądź jej odmówić [Fragment 
Dziennika zacytowany w Physical Description]. 

Strzelecki na początku wspomniał o „szaleństwie, aby zaspokoić pragnienie, 
które męczyło nas od wielu dni”. Nie zgadza się to z opisem trzech tygodni cią-
głego deszczu podczas podróży przez Gippsland, gdzie wszędzie musiały znajdo-
wać się zbiorniki z wodą. Trasa wyprawy przez Gippsland wiodła przez wiele rzek 
i mniejszych strumieni, więc podróżnicy na pewno nie byli spragnieni. Powyższa 
scena musiała mieć miejsce w czasie pierwszej ekspedycji w rejonie Boree Caves 
lub w pustynnym rejonie pomiędzy rzekami Lachlan a Belubula, gdzie Strzelecki 
wyruszył tylko z jednym przewodnikiem. Alternatywnie miało to miejsce podczas 
ostatniej wyprawy, wśród „spieczonych przez gorące wiatry” Liverpool Range na 
północy Nowej Południowej Walii. 

Wiedza Strzeleckiego na temat australijskich Aborygenów znalazła się w roz-
dziale siódmym jego książki Physical Description: 

W ich historii nie ma żadnych zapisów ani pomników, składa się ona głównie z tradycji, 
które w połączeniu z językiem, obyczajami, kondycją moralną, społeczną i polityczną 
wydają się niegodne badań Europejczyków. Dlatego też obserwacje i relacje pierwszych 
żeglarzy, czy też współczesnych podróżników, odnoszą się raczej do tego, czym jest ta 
rasa w stosunku do kolonisty niż do ludzkości jako takiej.
Pochodzenie Aborygenów, jak wiele rzeczy tego świata, jest okryte nieprzeniknioną 
tajemnicą. Autorzy, którzy próbowali prześledzić ich migracje lub wykryć powiązania 
z innymi rasami, odnieśli sukces nie większy niż przyrodnik wyjaśniający pochodze-
nie torbaczy i dziobaków na kontynencie australijskim; oferowali tylko argument, że 
w kwestiach pochodzenia rasy ludzkiej najlepiej zadowolić się prostym opisem z Pisma 
Świętego.
W całej Nowej Południowej Walii i Ziemi Van Diemena wygląd Aborygenów, podobnie 
jak innych ras tubylczych, jest ukształtowany przez sposób, w jaki klimat, w połączeniu 
z innymi warunkami życia, w naturalny sposób oddziałuje na budowę człowieka.
Zatem w Nowej Południowej Walii, gdzie ciepło sprzyja poceniu się i sprawia, że ką-
piel jest luksusem, włosy tubylców są delikatne i błyszczące, skóra ma jednolity ko-
lor, jest gładka i przyjemna w dotyku. Natomiast w Ziemi Van Diemena [Tasmanii], 
krainy zimnej i mokrej o nagłych zmianach temperatury, gdzie kąpiel nie należy do 
przyjemności, a ciało nie poci się nadmiernie, skóra wydaje się łuskowata, zniszczo-
na przez pogodę, pokryta skazami świadczącymi o przebytych chorobach. Włosy na 
skutek działania brudu poddawane są niehigienicznym zwyczajom mającym zapobiec 
jego skutkom (mam tu na myśli smarowanie głowy mieszanką gliny, czerwonej ochry 
i tłuszczu rybnego, która hamuje rozwój robactwa) (…).
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Jednak mimo częściowej podrzędności budowy w niektórych aspektach, rodowity 
mieszkaniec Nowej Południowej Walii i Ziemi Van Diemena ma, ogólnie rzecz bio-
rąc, dobrze wyważoną budowę ciała. Jego kończyny, mniej umięśnione i masywne niż 
u dobrze zbudowanego Afrykańczyka, wykazują symetrię i dobrze rozwiniętą musku-
laturę oraz dobrze splecione artykulacje i zaokrąglenia, które charakteryzują Murzyna: 
w porównaniu z nimi jest więc szybszy w swoich ruchach, a w chodzie ma więcej wdzięku. 
Jego zręczność i elastyczność podczas biegania, wspinania się czy tropienia zwierzyny 
są widoczniejsze, a gdy spojrzeć w postawie gotowej do ataku lub rzucenia włócznią, 
jego postawa nie pozostawia nic do życzenia w kwestii męskiego wdzięku.

James Bonwick, autor wydanego w 1870 roku Daily Life of Tasmanians, przy-
toczył słowa Strzeleckiego (zaznaczone powyżej kursywą) i przedstawił dwie prze-
ciwstawne opinie dotyczące opisu tubylców. Jedynie ta druga w pełni pokrywała 
się z bardzo pozytywnym opisem Strzeleckiego: 

Aby pokazać, jak opinie mogą się różnić, dwóch ludzi spojrzało na tę rasę w tym sa-
mym roku i miało odmienne wrażenia. Jeden z nich, misjonarz, był zaszokowany ka-
rykaturą człowieka. Drugi, człowiek literatury, widział coś, co zasługiwało na podziw. 
Ksiądz Horton pisał: „To, co widziałem i słyszałem o pierwotnych mieszkańcach Ziemi 
Van Diemena, przekonuje mnie, że są oni pod każdym względem najuboższą i najnędz-
niejszą częścią ludzkiej rodziny. Rzeczywiście, kształt ich ciał jest chyba jedynym do-
wodem, po którym można rozpoznać w nich naszych bliźnich. Gdyby nie kilka innych 
wskazówek, oprócz ich wyglądu fizycznego i zwyczajów, to bez wahania powinienem 
potwierdzić, że są oni rasą istot zupełnie odmiennych od nas samych i zaliczają się do 
podrzędnych gatunków irracjonalnych zwierząt”. Jeśli mamy do czynienia z misjona-
rzem, który reprezentuje takie uprzedzenia, nie dziwmy się, że w historii tego nieszczę-
śliwego ludu nikt nie zadbał o ich dusze. 
Dobrotliwy i nastawiony społecznie dr Ross, redaktor „Hobart Town Courier”, był od 
początku skłonny pielęgnować wobec nich życzliwe uczucia i przez całe swoje poży-
teczne życie nigdy nie przestawał zabierać głosu w ich imieniu i nigdy nie stracił w nich 
wiary. O pierwszym napotkanym przez niego plemieniu w 1823 roku mówił: „Nie 
mogliśmy nie być pod wrażeniem ich wyprostowanego, a nawet eleganckiego sposobu 
chodzenia, który mógłby być wzorem dla każdego bywalca salonu na Bond Street. Ich 
poczucie niezależności był czarujące”1.

Strzelecki nie był więc odosobniony w swoim osądzie tubylców. Dalej  
napisał: 

Natura trzech tubylców, którzy towarzyszyli kapitanom Flindersowi i P.P. Kingowi 
w eksploracji Australii, a także tych, którzy towarzyszyli mi w czasie podróży po Nowej 
Południowej Walii, niebędących w stanie zrozumieć mowy innych plemion, doprowa-
dziła do mnie przekonania, że dialekty używane w Australii nie są ze sobą spokrewnio-
ne i że nie da się odnaleźć ich wspólnego źródła.



Paweł Edmund Strzelecki. Podróżnik – odkrywca – filantrop236

Ograniczony stan naszej wiedzy o językach Australazji stanowi również barierę w ba-
daniu rozwoju zdolności umysłowych tubylców. Zaobserwowane sytuacje prowadzą do 
przekonania, że z umiejętności, o których mowa, czyli instynktowny zdrowy rozsądek, 
szybka percepcja i pamięć retencyjna (tu i ówdzie połączona z błędami lub nadmiarem 
wybujałej wyobraźni) to jedyne dobrze rozwinięte mentalne umiejętności tej rasy słu-
żące jej jako jedyny przewodnik w życiu. 

Słowa te zostały napisane 150 lat temu, niemniej współczesna wiedza potwier-
dza, że pod koniec XVIII wieku istniało „około 250 języków używanych przez 
ludność aborygeńską”, a „gramatyka każdego jeszcze używanego języka aborygeń-
skiego jest bogatym i złożonym systemem, który mimo najlepszych starań lingwi-
stów nie pozwala na pełne jego zrozumienie”2. 

Charakter religii i sprawowania władzy przez australijskich tubylców jest tak samo 
tajemniczy jak geniusz ich języka. Jeden fakt wydaje się pewny  – uznają oni Boga, 
chociaż nigdy nie nazywają Go w swoim języku ojczystym, lecz wołają do Niego po 
angielsku „Wielki Pan” i uważają się za jego niewolników. Stąd być może jest tak, że 
ani dar i przywilej życia, ani środki przeznaczone na jego utrzymanie, nie wzbudzają 
w nich najmniejszego poczucia obowiązku czy wdzięczności. Dostarczenie wszystkich 
tych rzeczy, które są im wskazywane jako dary Opatrzności, a więc jako zasługujące na 
wdzięczność, uważają jako obowiązek „Wielkiego Pana”. Wierzą w nieśmiertelność lub 
życie po życiu w wiecznej radości i twierdzą, że będzie ono miało miejsce w gwiazdach 
lub w innych konstelacjach, o których posiadają doskonałą wiedzę. Nie boją się Boga. 
Wszystkie ich obawy są zarezerwowane dla złego ducha, który przeciwstawia się dzie-
łom „Wielkiego Pana” i w konsekwencji to właśnie na złym duchu koncentruje się ich 
kult religijny.

Informacje Strzeleckiego na temat wierzeń religijnych australijskich Abory-
genów znajdują odzwierciedlenie we wspomnieniach hiszpańskiego misjonarza, 
biskupa Rosendo Salvado. Był one założycielem stacji misyjnej New Norcia w Za-
chodniej Australii i opublikował swoje wspomnienia w 1851 roku w Rzymie w ję-
zyku włoskim, następnie w 1853 roku po hiszpańsku, a rok później po francusku3. 
George W. Rusden w swojej History of Australia również poruszył ten sam temat 
w nieco inny sposób4. Wydaje się, że na poglądy Strzeleckiego na temat religii abo-
rygeńskiej wpłynął jego dwuletni okres pobytu na Tasmanii, gdzie według współ-
czesnej antropolog Julii Clark z Muzeum Hobart „dobre i złe duchy łączone były 
z tworzeniem, ogniem, rzekami, drzewami i umarłymi” (...). „Istniała silna wiara 
w życie pozagrobowe”5. 

Pojęcie Strzeleckiego o „Wielkim Panu” czy „Istocie Najwyższej”, a także poję-
cie biskupa Salvado o „wszechmocnej istocie, stwórcy ziemi i nieba” zwanej „Mo-
togonem” są obecnie uważane za przestarzałe. Współcześni naukowcy zastąpili 
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tę koncepcję „twórczym czasem Snu” zamieszkiwanym przez liczne bóstwa od-
powiedzialne za nadanie kształtu ziemi i stworzenie „na niej wszystkich rzeczy 
żywych (w tym ludzi)” oraz dostarczanie „wszystkich jej zasobów naturalnych”6. 

Istnieją wśród nich trzy różne klasy lub poziomy społeczne. Można je osiągnąć z wie-
kiem i oddaniem plemieniu, lecz jedynie ostatnia, czyli trzecia klasa, składająca się 
zwykle z kilku przedstawicieli starszyzny, jest wtajemniczona w szczegóły misteriów 
religijnych i posiada okultystyczną moc kontrolowania spraw plemienia. Wielka tajem-
nica jest zazwyczaj zachowana w czasie ceremonii przyjmowania młodzieży do pierw-
szej klasy i przy promowaniu ich z pierwszej klasy do drugiej, natomiast tajemnica ta 
jest najściślej przestrzegana, gdy ma miejsce inicjacja do klasy trzeciej. 
Jedno lub dwa plemiona biorą zwykle udział w spotkaniach pierwszej lub drugiej kla-
sy, lecz kiedy dochodzi do spotkania klasy trzeciej, zbierają się plemiona mieszkające 
w promieniu siedemdziesięciu mil. Przy tych okazjach otrzymałem ostrzeżenie i nie 
mogłem, bez narażania się, zbliżać się na mniej niż dziesięć mil do miejsca spotkania.
Można powiedzieć, że fundamentem ich społecznej struktury jest, podobnie jak 
w przypadku narodów cywilizowanych, nieodłączne poczucie prawa własności. Ple-
miona australijskie, tak silnie przywiązane do własności i do praw z tym związanych, 
jak każdy europejski organ polityczny uciekają się do bardzo podobnych środków 
ochrony i szukają zadośćuczynienia i zemsty za naruszenie swoich praw za pomocą 
tych samych środków, które zastosowałby naród europejski, gdyby znajdował się w po-
dobnej sytuacji. Tak więc, jeśli terytorium zostało naruszone podczas polowania przez 
sąsiednie plemię, wymagane jest odszkodowanie lub zadośćuczynienie za zniewagę. 
Jeśli się tego odmówi wybucha wojna, a gdy oba plemiona wykażą się równą siłą i od-
wagą, w większości przypadków zakończy się ona waśnią, która zostanie przekazana 
w spadku przyszłym pokoleniom.
Każde plemię jest podzielone na rodziny, a każda z nich w swoich sprawach rodzin-
nych podlega władzy starszyzny. Zwyczaje i obrzędy obchodzone z okazji urodzin, 
małżeństw, chorób, pogrzebów i uroczystych spotkań są niezależne od tej władzy. Mają 
charakter tradycji i szczególnie w kwestii etykiety są tak samo rygorystycznie prze-
strzegane jak pośród narodów cywilizowanych. Wiele przesądnych praktyk związa-
nych z prawem gościnności jest bardzo podobnych do tych, które autor zaobserwował 
na preriach Ameryki Północnej, wśród Indian Ameryki Południowej i na niektórych 
wyspach Morza Południowego.
To podobieństwo czy analogia wydaje się dowodzić, że dojrzałość społeczna, którą 
Australijczycy osiągnęli w trakcie rozwoju jako ludzie, jest taka sama jak dojrzałość 
innych, o których już wspomniano, albo że te podobne zwyczaje i przesądy wyniknęły 
z podobnych interesów, pasji, skłonności lub potrzeb. 
Ich przesądny duch z niecierpliwością obserwuje nadejście i przemijanie każdego wy-
darzenia i nie mniej chętnie stara się znaleźć w teraźniejszości oznaki mówiące o przy-
szłości. Tajemna wiara w dobry lub zły omen łączy teraźniejszość i przyszłość Austra-
lijczyków w jeden nieprzerwany łańcuch lęków, obaw, nadziei i oczekiwań. Ich życie, 
podobnie jak życie Arabów, posiada więc pośród monotonii istnienia elementy pod-
niecenia mające źródło w nieskończonej różnorodności, zarówno bolesnej, jak i przy-
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jemnej. Ich poezja przejawia tę samą aktywność i bujność wyobraźni co ich zabobony: 
jest liryczna, dzika i prymitywna, ale miłość – ten najpiękniejszy przedmiot i element 
całej poezji – jest z niej wyłączona. Mistycyzm, czasem męstwo w walce, ale najczęściej 
lenistwo i pochwała zmysłowej gratyfikacji, to jej ulubione tematy.
Ta poezja nigdy nie jest recytowana. Jest śpiewana, a kiedy już zostanie skompono-
wana, przechodzi z zaskakującą szybkością na wszystkie plemiona, które mówią tym 
samym językiem.

Fragment zaznaczony kursywą został zacytowany przez Helen Heney, któ-
ra poprzedziła go następującymi uwagami: „Jego wizyta w Australii zbiegła się 
w czasie z dużą aktywnością, a nawet z pewnym społecznym procesem dysku-
sji, jak postępować z rdzenną ludnością, a Strzelecki miał doskonałą okazję do 
prowadzenia obserwacji i dobrze ją wykorzystał. Naprawdę interesował się lu-
dami tubylczymi, studiował ich zwyczaje, a zwłaszcza języki i elementy mowy 
w różnych częściach Nowego Świata i doszedł do wniosków, które były dobrze 
ugruntowane i bardzo inteligentne (...). Jego uczucia względem tubylców i proś-
by o mądrzejszą i bardziej konsekwentną politykę, choć niewykraczającą poza 
politykę prowadzoną przez Gippsa, były niezmiernie życzliwe i humanitarne”7. 
Heney zauważyła również, że „współczuł im, nawet jeśli ich nie rozumiał”. Wy-
daje się, że jego zrozumienie tubylców, biorąc pod uwagę epokę, w której żył 
i opinie innych współczesnych pisarzy, było dość dobre, a nawet imponujące. 
Strzelecki kontynuował swoje rozważania: 

Czas aborygenów wypełniają migracja, sporadyczne wojny i pościgi, łowienie ryb na 
przemian z ucztowaniem i wylegiwaniem się w miejscach najlepiej przystosowanych 
do odpoczynku. Nie są im znane ambicje, chciwość, niezadowolenie czy zmęczenie ży-
ciem ani cierpienia spowodowane uciskiem czy prześladowaniami, ani też dolegliwości 
wynikające ze zdeprawowanego lub nienaturalnego stanu społeczeństwa, Nie wiedzą, 
co to troski i zmartwienia związane ze sztuką, nauką i przemysłem. Od tego wszyst-
kiego chronią ich warunki fizyczne kraju i wielorakie dary Opatrzności, podczas gdy 
zdrowie i zadowolenie otrzymane od losu wynagradzają im obficie za wierne podpo-
rządkowanie się dyktatowi natury.
Nic tak nie satysfakcjonuje filozofa jak obserwowanie ich w ich własnym, nadal nie-
zmienionym środowisku. Niewiele jest lepszych dowodów na dobrodziejstwo Stwór-
cy niż ci, których biali z całym ich przywiązaniem do ziemskiego bogactwa, potępili 
i napiętnowali jako „dzikich, gorszych, nędznych i nieszczęsnych”. Jednak każdemu, 
kto wyjdzie poza utarte szlaki konwencjonalnego sposobu myślenia, każdemu, kto stu- 
diuje i bada ludzkość, podróżując i dokonując własnych obserwacji, wyda się oczywiste, 
że Opatrzność wskazuje tyle różnych dróg do osiągnięcia zadowolenia i szczęścia, ile 
istnieje ras na świecie. A kiedy widzi się pogodne, spokojne, łagodne, aczkolwiek żywe 
oblicza Australijczyków, ich taniec i śpiew, te niekontrolowane przejawy osiągniętego 
szczęścia, można odnaleźć w tej scenie prawdziwe potwierdzenie dobroci i wszechwie-
dzy Stwórcy, można odnaleźć coś, co nauczy nas wiary w niego. 
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Umieszczeni przez Stwórcę w doskonałej harmonii z całą naturą, w przydzielonym im 
siedlisku i w zgodzie ze swoim przeznaczeniem, Australijczycy są postrzegani jako ci, któ-
rzy zapewniają sobie wszystko, czego zapragną, kontrolują wszystkie swoje sprawy spo-
łeczne i zapewniają sobie wszelkie ziemskie szczęście i radość, jakie może zaoferować im 
ich stan.

Treści zaznaczone kursywą zostały zacytowane przez Petera D.  Gardnera 
w jego książce Through Foreign Eyes: European Perception of the Kurnai Tribe of 
Gippsland. Helen Heney słusznie zauważyła: „Ciekawym fragmentem w Physical 
Description jest jednak niewątpliwie nawiązanie Strzeleckiego do antropologii, 
jeszcze przed narodzinami tej nauki”9. Faktycznie Strzelecki może być uważany 
za prekursora antropologii społecznej rozwiniętej siedemdziesiąt lat później przez 
jego rodaka Bronisława Malinowskiego. Niemiecki antropolog Adolf Bastian 
(1826-1905), uważany przez wielu za pioniera tej nauki, pojawił się w Australii 
w 1851 roku. Jego obserwacje, zawarte w książce Der Mensch in der Geschichte, 
zostały opublikowane w 1860 roku. Strzelecki kontynuował:

Przybycie Europejczyków zakłóciło szczęśliwą równowagę, a paleniska tubylców ni-
czym wigwamy amerykańskich Indian wycofały się lub zniknęły pod natłokiem imi-
gracji.
Rozmaite klęski, a w szczególności zmniejszenie populacji i ostateczne unicestwienie 
ogromnej większości rdzennych ras, które nastąpiło i zawsze następuje po nadejściu białej 
rasy, to fakt o tak wielkiej niesławie historycznej, że przygnębiający przykład australijskiej 
ludności tubylczej stanowi jedynie dalsze potwierdzenie straszliwie destrukcyjnego wpły-
wu, jaki jedna rasa wywiera na drugą.
Ci, w których oczach kwestia zmniejszania populacji i wyginięcia stała się bardzo po-
ważna i zdobyła zainteresowanie, na jakie zasługuje, pytali o naturę tego niewidzial-
nego, lecz niszczącego wpływu, który jak złośliwy sojusznik białego człowieka niesie za 
sobą destrukcję wszędzie tam, gdzie się posuwa. I zastanawianie się nad tym, niczym 
śledztwo prowadzone przez jedną rasę nad zwłokami drugiej, kończyło się w większości 
wyrokiem – „umarł, bo Bóg tak chciał”. 

Dwa akapity zaznaczone kursywą zostały zacytowane w książce Caledonia 
Australis: Scottish highlanders on the frontier of Australia Dona Watsona, który 
określił pracę Strzeleckiego jako „trzeźwe sprawozdania naukowe”10. W kolejnych 
punktach badacz wypowiedział się zdecydowanie przeciwko chrystianizacji i cy-
wilizacji wprowadzonej siłą: 

Niektórzy autorzy ożywieni ideą, że wykrycie konkretnej przyczyny bardziej w zasię-
gu ludzkiej władzy może doprowadzić do odkrycia lekarstwa, nadal prowadzili swo-
je chwalebne badania. I wierząc, że zmniejszanie populacji wynika z braku nauczań 
ewangelicznych, z tyranicznych rządów, nieumiarkowania, chorób europejskich, wojen 
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z użyciem broni palnej etc., szukali lekarstwa w próbach chrystianizacji i cywilizowa-
nia, ale takie próby wydawały się zwiększać, a nie zmniejszać zło, na które się skarżono.
Autorowi tego dzieła, który w swoich peregrynacjach poza Europą mieszkał wśród róż-
nych ras Aborygenów, rdzennych mieszkańców Kanady, Stanów Zjednoczonych, Kali-
fornii, Meksyku, republik Ameryki Południowej, Markizów, Sandwich i Society Islands 
i wreszcie tych w Nowej Zelandii i Australii, dało to możliwość obserwacji odmiennej 
tendencji od tej, jaka tutaj została przedstawiona czytelnikowi nie jako dowód na moż-
liwość wyciągnięcia słusznego wniosku, a jako zwykłe fakty mogące nakierować fizjo-
logów w kierunku dalszego badania tego poważnego i interesującego tematu. Badania 
znajdującego się bardziej w ich sferze niż w sferze moralisty czy ekonomisty.
Powszechnie przyznaje się, że spadek populacji wśród ras w wymienionych krajach 
zawsze rozpoczynał się wkrótce po ich odkryciu i poddaniu ich obcym wpływom.  
Tu rodzi się pytanie, czy wynika to ze zwiększonej śmiertelności, czy też ze spadku 
liczby urodzeń.
Badania przeprowadzone wśród najstarszych osobników rdzennej ludności, jak na 
przykład wśród tych, którzy pamiętają pierwszą wojnę amerykańską w Stanach Zjed-
noczonych, rządy Jezuitów w Brazylii, St. Borje [Sao Borja], Parannie [Parana] i Dolnej 
Kalifornii, przybycie Cooka i pierwszych podróżników na Wyspy Morza Południowe-
go, do Nowej Zelandii, Nowej Południowej Walii i Ziemi Van Diemena, pokazały, że ich 
długość życia nie została skrócona, że wskaźnik śmiertelności bynajmniej nie wzrósł, 
tylko że ograniczona została zdolność prokreacji czyli rozmnażania gatunku. 
W toku dalszego dochodzenia nie stwierdzono, aby to ograniczenie płodności pocho-
dziło od mężczyzn, przynajmniej na tyle, na ile można było to zaobserwować. Niektóre 
zaskakujące fakty ujawnione w trakcie dochodzenia wydają się wskazywać na kobiety.
To, co w badaniach najbardziej godne uwagi, to wynik związków pomiędzy rdzenną 
kobietą i europejskim mężczyzną. Do takiego obcowania często dochodzi przez lokalne 
zwyczaje, np. pojęcie gościnności, albo przez naturalne skłonności płci. Ilekroć do tego 
dochodzi, rdzenna kobieta traci zdolność poczęcia po wznowieniu współżycia z mężczy-
zną swojej rasy, natomiast zachowuje ją tylko przy prokreacji z białymi mężczyznami.
Setki przypadków tego niezwykłego faktu zostały opisane w notatkach autora. Wszyst-
kie one udowadniają, że niepłodność kobiety jest sprawą względną. I pojawia się nie-
zmiennie, w tych samych okolicznościach, pośród Huronów, Seminolów, Indian Red, 
Yakies (Sinaloa), Indian Mendoza, Araucos, mieszkańców Wysp Morza Południowe-
go oraz tubylców z Nowej Zelandii, Nowej Południowej Walii i Ziemi Van Diemena.  
Nie jest to przypadek, ale zjawisko to kieruje się prawami tak przekonywującymi i tak 
tajemniczymi jak reszta tych praw rządzących pokoleniami.
Do tego bezpośredniego, choć tajemniczego powodu zmniejszenia się populacji Abo-
rygenów, można dodać inne, które, działając pośrednio, znacznie przewyższają złe 
konsekwencje pierwszego, ponieważ ich siła sprawcza rozszerza się jeszcze dalej, na 
przypadki pełnej bezpłodności rdzennych kobiet. Spośród nich upławy – ogólny pro-
blem panujący z niezwykłą surowością i nasilonymi objawami, stanowią najbardziej 
niezwykły przypadek nie tylko dlatego, że ich charakter może być mylony przez wielu 
obserwatorów z wtórnymi objawami czy zmodyfikowaną słoniowacizną, ale ponieważ 
ich pochodzenie wśród rodzimych kobiet zaczyna się właśnie wraz z pojawieniem się 
wśród nich europejskich kobiet.
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Ostatnie trzy akapity odnosiły się do tego, co później nazwano „Prawem Strze-
leckiego”. Według informacji Królewskiego Instytutu Antropologicznego Wielkiej 
Brytanii przekazanej Słabczyńskiemu, termin „Prawo Strzeleckiego” został po raz 
pierwszy użyty przez A. Oldfielda w artykule The Aborigens of Australia opubliko-
wanym w Transactions of the Ethnological Society z 1865 roku11. 

Helen Heney zignorowała informacje Królewskiego Instytutu Antropologicz-
nego i upierała się, że termin ten został wymyślony przez samego Strzeleckiego. 
Jako „dowód” zacytowała jego list napisany w 1873 roku na kilka tygodni przed 
jego śmiercią, w którym użył takiego określenia najprawdopodobniej do końca 
swoich dni wierząc, że jego teoria jest słuszna. Teraz wiemy, uzbrojeni w nowocze-
sną wiedzę z zakresu biologii, że ta idea była całkowicie błędna. Nie trzeba konsul-
tować się z profesorem antropologii lub lekarzem, by o tym wiedzieć. 

Strzelecki był gorliwym i bardzo inteligentnym obserwatorem. Widział w kra-
jach, które odwiedził, katastrofalne zmniejszenie populacji rdzennych narodów, 
głównie z powodu nagłego spadku liczby urodzeń. Chciał znaleźć odpowiedź na 
ten problem. Zastanawiał się, dlaczego tak się dzieje. Nie posiadał żadnej wiedzy 
medycznej, a wiedza medyczna w tym czasie była na bardzo niskim poziomie.  
Na przykład Elsie Webster napisała w swojej biografii Leichhardta, że jeszcze 
w 1846 roku lekarze we francuskich szpitalach podzielali średniowieczne przeko-
nania, że upuszczanie krwi i pijawki mogą leczyć pacjentów. Leichhardt okazjo-
nalnie stosował upuszczanie krwi, a jego ulubionym sposobem leczenia „gorączki” 
był „oczyszczający chlorek rtęci”12.

Termin „biologia” został już wymyślony przez Jeana Lamarcka, ale nie był jesz-
cze nauką. Strzelecki prawdopodobnie nie docenił katastrofalnego rozprzestrze-
nienia się chorób wenerycznych w XIX wieku, które z pewnością przyczyniły się 
do bezpłodności tysięcy młodych kobiet wśród tubylców. To, co widział w Au-
stralii, nie było dalekie od tego, co Geoffrey Blainey opisał w swojej książce Our 
Side of the Country: „Najgorszym wrogiem czarnych były choroby. (...) Choroby 
weneryczne szalały, a w protektoracie Loddon Valley dziewięć na dziesięć kobiet 
aborygeńskich rzekomo było zakażonych. (...) Wszędzie liczba zgonów była prze-
rażająca, a liczba urodzeń nie warta była odnotowania”13. 

Książka Strzeleckiego Physical Description ukazała się w Londynie pod koniec 
kwietnia 1845 roku. Wydaje się, że na początku żaden z autorów publikowanych 
w czasopismach naukowych nie wiedział, jak zareagować na tę teorię. Karol Dar-
win chwalił książkę, a na marginesie posiadanego egzemplarza na stronie 347 
zanotował: „Sterylność jednej rasy ludzkiej w stosunkach z drugą”, ale nigdy nie 
skomentował tej kwestii w druku14. 

Wydaje się, że pierwszy sprzeciw w tej kwestii pojawił się w bardzo entu-
zjastycznej recenzji książki Strzeleckiego opublikowanej w londyńskim „Quar-
terly Review” z września 1845 roku. Zgodnie z recenzją „nasz autor proponuje 
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odważniejszą teorię, że długość życia nie uległa skróceniu u rdzennych ras, ani 
też nie wzrósł wskaźnik śmiertelności, ale że zdolność kontynuowania gatunku 
z samcami własnej rasy wydaje się być w wielu przypadkach ograniczona, a na-
wet w ogóle niemożliwa, poprzez obcowanie rdzennych kobiet z europejskimi 
osadnikami. Nie możemy zgodzić się z nim w tym temacie, choć przyznajemy, że 
ta ostatnia sugestia zgadza się z pewnymi ciekawymi faktami współczesnej fizjo-
logii i zasługuje na dalsze zbadanie”15. Ten sam „Quarterly Review” pisał osiem 
lat później w grudniu 1853 roku: „Powiedzieliśmy niewiele o powszechnie ak-
ceptowanym powodzie szybkiego wyludnienia Polinezji, ponieważ mamy duże 
trudności w wypracowaniu jakiejkolwiek ogólnej opinii na ten temat. Wystarczy 
powiedzieć, że spadek populacji tam gdzie występuje, jest czymś zupełnie innym 
niż krótkość życia, o której mówiliśmy w poszczególnych lokalizacjach i wydaje 
się wynikać z małej liczby urodzeń. Niektórzy czytelnicy mogą pamiętać nie-
zwykłą i ważną teorię Hrabiego Strzeleckiego na ten temat, która – o ile nam 
wiadomo – nie została ani potwierdzona, ani obalona”16. Znaczenie ostatniego 
zdania jest jasne. 

W 1852 roku John West, autor The History of Tasmania, dołączył do debaty 
i zauważył, że: „Hrabia Strzelecki w odniesieniu do tej rasy przedstawił ciekawe 
pojęcie o prawach wyginięcia. Twierdzi, że matka mieszańca nigdy nie może uro-
dzić czarnego dziecka, a tym samym rasa ta wymiera. Jego wypowiedź wymagała-
by jak bardziej pozytywnego i jednolitego dowodu, ale może być również dodana 
do ciekawostek literatury. Spadek liczby ludności wśród rasy niższej, gdy jest ona 
uciskana lub jest rozwiązła, jest niewątpliwy. Ale z pewnością nie ma w tym nic 
tajemniczego lub wymagającego szerszych wyjaśnień poza okrucieństwem innych 
ludzi i rozwiązłością”17. 

Dr T.R. Thompson, RN, w swoich Observations on the Reported Incompetency 
of the „Gins” or Aboriginal females of New Holland napisanych w czerwcu 1851 roku,  
ale opublikowanych w londyńskim „Journal of the Ethnological Society” z 1854 roku, 
również przyjął postawę przeciwną do hipotezy Strzeleckiego: „Choć mam obo-
wiązek powiedzieć, że wszystko, co mogłem stwierdzić, było z nią [teorią] dość 
niespójne, muszę też wyrazić uznanie dla dogłębnych badań i ogólnej dokładności 
uczonego podróżnika, który ją stworzył”18. 

Podobne argumenty jak te przedstawione w londyńskim „Quarterly Review” 
z 1845 roku pojawiły się w edynburskim „North British Review” z lutego 1846 roku 
autorstwa wybitnego szkockiego naukowca Sir Davida Brewstera, który pisał, że 
„takie prawo natury nie istnieje w Stanach Zjednoczonych Ameryki, gdzie bia-
ła i czarna rasa współistnieją razem w dużych ilościach i gdzie rasa czarna, choć 
żyjąca w niewoli, mnoży się w jeszcze większym stopniu z roku na rok niż rasa 
europejska”. Po szerokiej dyskusji na temat poglądów Strzeleckiego dotyczących 
szybkiego spadku liczebności populacji tubylczej, autor stwierdził, że „temat wy-
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maga i zasługuje na zbadanie przez filozofa”19. W tamtych czasach towarzystwa 
filozoficzne były tak naprawdę towarzystwami naukowymi.

Kolejne jedenaście lat upłynęło zanim podobne „bezwzględne zaprzeczenie” 
hipotezy Strzeleckiego pojawiło się w styczniu 1865 roku w „British and Foreign 
Medico-Chirurgical Review”. Tym razem miało formę listu napisanego przez Geo-
rge’a Augustusa Robinsona (1788-1866) dołączonego jako przypis do artykułu 
Bernarda Davisa. Robinson, były protektor Aborygenów w Tasmanii i Wiktorii, 
w znacznie mniej eleganckim stylu niż dr T. Thompson, również wyśmiał uwagi 
Strzeleckiego dotyczące „niepłodności” rdzennych kobiet, a także rzekomego po-
jawiania się „upławów” i „pewnej formy słoniowatości”, ponieważ „żadna z tych 
chorób nie występowała wśród rdzennych mieszkańców Australii i Tasmanii”. 
Robinson stwierdził, że „rdzenni tubylcy” najbardziej cierpieli na „syfilis i ospę”, 
a „sam Hrabia mógł mieć niewielką, jeśli w ogóle, wiedzę na temat wszystkich au-
stralijskich rdzennych ras poza tym, co jest dostępne dla każdego podróżnika po-
bieżnie odwiedzającego australijskie kolonie”20. Uwagi te były słuszne, ale napisane 
w tak obraźliwych słowach były prawdopodobnie odwetem na uwagi Strzeleckiego 
w jego Physical Description na temat wątpliwych opinii dotyczących „protektorów” 
Aborygenów. List Robinsona ukazał się dwadzieścia lat po wydaniu książki Strze-
leckiego. Jest to jedyny przykład literatury naukowej napisanej przez Robinsona, 
natomiast rozdział Strzeleckiego poświęcony Aborygenom nadal, po 150 latach, 
zachował swoje znaczenie. W oficjalnym artykule o G.A. Robinsonie, opubliko-
wanym w tomie 2. Australian Dictionary of Biography, N.J. Plomley doszukał się 
w nim „naturalnej próżności”21, podczas gdy Vivienne Rae-Ellis w swojej książce 
Black Robinson: Protector of Aborigines określiła go jako „człowieka próżnego i po-
zbawionego skrupułów, mającego tendencję do dodawania sobie splendoru”22.

W 1865 roku w Londynie ukazała się The History of Discovery in Australia, Ta-
smania and New Zealand autorstwa Williama Howitta, który bardzo chwalił eks-
ploracje i książkę Strzeleckiego. Nawiązując do powyższego listu G.A. Robinsona, 
doszedł do wniosku, że „jest chyba prawdą, że przyczyny wymienione przez Hra-
biego powodujące zmniejszanie płodności czarnych są w dużej mierze prawdziwe, 
ale w żadnym wypadku nie całkowicie”23. 

Również w 1865 roku wspomniany wcześniej A. Oldfield opublikował w lon-
dyńskim The Transactions of the Ethnological Society pracę zatytułowaną The Abo-
rigines of Australia, w której entuzjastycznie popiera idee Strzeleckiego. Oldfield 
twierdził, że po dwudziestu latach obserwacji był przekonany o słuszności teorii 
Strzeleckiego, że aborygeńska kobieta, która kiedyś urodziła dziecko białemu męż-
czyźnie, nigdy potem nie urodziła go mężczyźnie własnej rasy24. 

Trzy lata później „The Anthropological Review” z 1868 roku opublikował 
A Communication from Sydney z 20 kwietnia 1867 roku autorstwa T.A. Murraya, 
w którym czytamy: „W waszym towarzystwie pojawiło się pytanie o płodność mie-
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szańców w Australii. Hrabia Strzelecki, autor książki A Physical Description of New 
South Wales, jako pierwszy zgłosił wątpliwości na ten temat. Jednak moje wielolet-
nie doświadczenie prowadzi mnie do przekonania, że ludzie ci w równie sprzyja-
jących okolicznościach byliby tak samo płodni jak wszyscy inni. Hrabia Strzelecki 
mówi, że australijska rdzenna kobieta nie urodzi dziecka rdzennemu czarnemu 
mężczyźnie po urodzeniu dziecka białego mężczyzny. W długim okresie obser-
wacji tubylczych ras nie poznałem jednak niczego, co uzasadniałoby tę tezę; prze-
ciwnie, widziałem kilka czarnych dzieci, które urodziły się po tym, jak ich matki 
urodziły dzieci białych mężczyzn”. Murray zakończył swój list stwierdzeniem, że 
„dorośli, czarni mieszkańcy południowej części Nowej Południowej Walii (...) do 
pewnego momentu systematycznie mordowali wszystkich chłopców o mieszanej 
krwi (…)”. Dyrektor Towarzystwa Antropologicznego dr James Hunt powiedział, 
że „wszyscy obecni musieli być głęboko zainteresowani tą pracą. Najważniejsze 
były opinie Hrabiego Strzeleckiego na temat nadmiernej płodności. Nigdy wcześ-
niej nie słyszał o praktyce zabijania chłopców mieszanej krwi. To była ważna spra-
wa dla przyszłych badań”25.

W 1870 roku James Bonwick opublikował w Londynie dwie książki i w obu 
omówił teorię Strzeleckiego dwadzieścia pięć lat po jej ogłoszeniu. Debata na stro-
nach jego książek toczyła się pełną parą. W książce The Last of the Tasmanians 
Bonwick napisał: 

Niektórzy, zdziwieni niepłodnością australijskich i tasmańskich kobiet, przypuszczają, 
że ich obcowanie z białymi mężczyznami wywarło jakiś tajemniczy efekt. Hrabia Strze-
lecki wysunął taką teorię w odniesieniu do ciemnoskórych kobiet (...). Powszechna 
opinia kolonistów jest taka, że bezpłodność jest konsekwencją ich trybu życia, tak jak 
w przypadku prostytutek z Europy. Choć bardzo rzadko pojawiają się mieszańcy, ko-
biety tak szybko zapadają na różne choroby lub są tak wewnętrznie osłabione, że nie są 
w stanie mieć potomstwa. Jest to szczególnie widoczne w przypadku ras australijskich 
oraz ras Nowej Zelandii i Wysp Pacyfiku.
Niezależnie od wyjątków, narodziny czarnych dzieci po tym jak matka obcowała wcześ-
niej z białymi, były z reguły nieznane. Gdy podróżowałem przez wulkaniczny region 
Mount Gambier, słyszałem o kobiecie, która urodziła czarnego, po tym jak wcześniej 
urodziła dwóch mieszańców. Słyszałem też o innych takich przypadkach. Zwróciłem 
się do księdza Ridleya z pytaniem, gdyż miał on duże doświadczenie wśród tubylców 
z Nowej Południowej Walii, a on odpowiedział: „We wszystkich częściach kraju słysza-
łem, że czarne dzieci nigdy nie rodzą się z matek, które urodziły mieszańców. Nigdy 
nie słyszałem o nawet jednym przypadku, w którym by do tego doszło”. Pan A. Oldfield 
z Zachodniej Australii mówi: „Po dwudziestu latach obserwacji uznaję stwierdzenie 
Hrabiego za słuszne”26. 

Kolejne pięć akapitów Bonwicka poświęconych jest opiniom niemieckiego mi-
sjonarza Pana Hagenauera z Gippsland, księdza George’a Taplina z Queensland, 
doktora Miligana z Tasmanii, doktora Jeannereta z wyspy Flinders, doktora Story 
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ze Swanport w Tasmanii, Głównego Geodety Caldera z Hobart, Pana Solly’ego – 
asystenta sekretarza kolonialnego Tasmanii, którzy wszyscy odrzucili teorię Strze-
leckiego27. 

W swojej drugiej książce Daily Life of the Tasmanians James Bonwick ponow-
nie omówił ten problem: 

Hrabia Strzelecki, tak jak opisałem to w mojej poprzedniej pracy The Last of the Tasma-
nians, po raz pierwszy szerzej rozwinął tę doktrynę. Wspomniał o szkodliwym efekcie 
kontaktu z białym mężczyzną, pozbawiającym kolorową kobietę możliwości rodze-
nia dzieci spłodzonych przez czarnego mężczyznę. Twierdził, że przykłady tej ogólnej 
zasady można znaleźć na obu półkulach. W rozdziale poświęconym „zmniejszaniu 
liczebności” rasy podałem kilka autorytetów dowodzących lub obalających tę tezę. 
Ksiądz George Taplin z Queensland i niemieccy misjonarze w Wiktorii byli przekonani 
o jej błędności. Profesorowie Goodsir, Mansel i Carmichael uważają, że jest to pra-
wo natury. Pan Poulet uważa, że „niezależnie od tego jak niewielka jest liczba kobiet- 
hybryd pierwszego stopnia, kobiety te powinny były urodzić białym, jeśli były płodne, 
potomstwo, które powinno było być liczne w populacji kolonii”. Pan Alexander Harvey 
z Aberdeen w swoim Foetus in Utero pisze o przejęciu przez matki cech organizmu 
ojca. Rozwija następującą teorię doktora M’Gillavraya [MacGillivraya?], według której 
„zarodek, będąc w macicy, poddał matkę, poprzez swego rodzaju inokulację, modyfi-
kacjom organicznym lub dynamicznym, których elementy zostały przekazane do za-
rodka przez ojca, a matka zachowała wtedy te cechy na stałe”. Uważa się, że klacz, która 
urodziła muła, ma większe problemy z poczęciem od koni niż od osłów. To z pewnością 
niezwykłe, że mieszkańcy wyspy Pitcairn są potomkami białych ojców i kolorowych 
matek, chociaż było tam sześciu Haitańczyków, a także dziewięciu Anglików miesz-
kających razem z sześcioma Haitankami, matkami obecnej rasy. Orędownikiem dru-
giej teorii jest dr T.R.H. Thompson, RN, który wyjaśniał bezpłodność dzieciobójstwem 
przed urodzeniem oraz fizycznym pogorszeniem stanu kobiety z przyczyn moralnych. 
„Korzystając z wygód białego człowieka” – w jego ocenie – „kobieta zbyt często przyj-
muje jego przywary”. Gdzie indziej pisze: „Wraca do swojego plemienia w podupadłym 
stanie zdrowia, prawdopodobnie po normalnym wieku odpowiednim do poczęcia (po-
nieważ rzadko rodzą dzieci po trzydziestce) i okazuje się w niektórych przypadkach, 
że jest bezpłodna”28. 

Należy jeszcze raz przypomnieć, że ta dziwna dyskusja miała miejsce  
w 1870 roku, zaledwie trzy lata przed śmiercią Strzeleckiego. Debata ta  
została wspomniana we współczesnej książce Community of Thieves autorstwa  
Cassandry Pybus, która stwierdziła, że „James Bonwick szczegółowo omówił tę 
teorię w 1870 roku (...), powołując się na kilku międzynarodowych naukowców, 
którzy zgodzili się, że jest to rzeczywiście prawo natury”29.

Dyskusja ta trwała dalej we Francji zaledwie na rok przed śmiercią Strzelec-
kiego. Do przeciwników hipotezy Strzeleckiego dołączył znany antropolog, doktor 
Paul Topinard z Paryża, podejmując temat w książce Etude sur les races indigè-
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nes de l’Australie. Topinard wymienił początkowo zwolenników idei Strzeleckiego, 
Cunninghama i Oldfielda, i przypomniał Gratioleta (francuski fizjolog Louis Pierre 
Gratiolet, 1815-1865) potępiającego doktrynę jako „fizjologicznie mało prawdo-
podobną” (invraisemblable)30. 

Trwająca od lat debata na temat „Prawa Strzeleckiego” została tutaj przytoczona, 
ponieważ Helen Heney w swojej książce In a Dark Glass przedstawiła fałszywe wra-
żenia z nią związane. Sugerowała, że wypowiedzi Johna Westa i dr Thompsona już 
w 1852 roku podważyły i ośmieszyły teorię, i że nikogo ona później już nie obcho-
dziła. Heney utrzymywała, że dalsze rozwijanie przez Strzeleckiego takiej teorii było 
„bezczelnym kłamstwem lub błędem”31 i „musiał wiedzieć, że jest [ona] nieprawdzi-
wa”32. Obie książki Jamesa Bonwicka zaprzeczają takim twierdzeniem. Skąd Strzelec-
ki mógł wiedzieć, że jest na złym tropie, skoro dwadzieścia pięć lat po opublikowaniu 
tej koncepcji kilku poważnych pisarzy, profesorów i lekarzy popierało jego opinie? 

Dyskusja ta wygasła prawdopodobnie po śmierci Strzeleckiego, gdy w ostat-
nim ćwierćwieczu XIX wieku ginekologia stała się prawdziwą nauką. W 1886 roku 
Edward M. Curr opracował w czterech tomach pracę zatytułowaną The Austra-
lian Race. W tomie I autor przypomniał teorię Strzeleckiego i jej poparcie przez 
A. Oldfielda, ale następnie stwierdził: „Idea ta obecnie jest całkowicie nieprawdzi-
wa, a jej porażka jest dość głośna”33. 

Sprawa ta nie została całkowicie zapomniana we współczesnych czasopismach 
naukowych. Na przykład M.C. Levy w swoim opracowaniu The Tasmanians opu-
blikowanym w 1954 roku w The Papers and Proceedings of the Tasmanian Historical 
Research Association, wspomniał krótko o „bezwarunkowym odrzuceniu” sugestii 
Strzeleckiego przez George’a A.  Robinsona34. Lyndall Ryan w opracowaniu The 
Extinction of the Tasmanian Aborigines: Myth and Reality opublikowanym w tym 
samym czasopiśmie, tom 19, z czerwca 1972 roku, stwierdza, że: 

W 1843 roku Hrabia Strzelecki napisał, że zmniejszyła się liczebność Tasmańczyków 
nie dlatego, że zostali wyniszczeni przez białego człowieka, ale dlatego, że byli nara-
żeni na choroby europejskie i dlatego, że tasmańskie kobiety nie mogły rodzić dzieci 
czarnym mężczyznom po tym, jak współżyły z białymi. Spowodowało to spadek liczby 
urodzeń. Generalnie uważał, że rasy tubylcze nie mogą przetrwać kontaktu z wyższymi 
cywilizacjami, ale w Ziemi Van Diemena można było spróbować pozostawić Tasmań-
czyków w ich „naturalnych warunkach”, gdzie ich życie kulturalne i gospodarcze nie 
zostałoby zniszczone i gdzie ich język i zwyczaje mogły być obserwowane. Strzelecki 
był bowiem naukowcem, który był głęboko zainteresowany badaniem ludów prymi-
tywnych. Wyraził ubolewanie z powodu prób mieszania się ludzi podrzędnych z ludź-
mi z wyższych sfer, ponieważ dzieci urodzone z takich związków muszą odziedziczyć 
wady obu. W rezultacie uznał społeczność w cieśninie Bassa za dość nieprzyjemną. 
Niektóre z jego wniosków zostały następnie obalone, ale do tego czasu pomysł, że zwią-
zek pomiędzy czarnymi i białymi może prowadzić do degeneracji białych, stał się już 
częścią nowej ideologii35.
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Jeszcze bardziej uderzające jest to, że sto lat po śmierci Strzeleckiego współcze-
sny uczony David Davies, który uzyskał tytuł magistra antropologii w Cambridge 
i doktorat na Uniwersytecie Londyńskim z dziedziny nauk medycznych, a także 
przeprowadził specjalne badania nad chorobami spowodowanymi niedoborami 
wśród prymitywnych ludzi w różnych krajach, napisał w 1973 roku: 

Strzelecki, polski antropolog, wspomniał, że przybycie Europejczyków miało na nich 
destrukcyjny wpływ, pozbawiając tasmańską kobietę zdolności do rodzenia dzieci męż-
czyzny własnej rasy po częstym współżyciu z przybyszami lub gwałtach przez nich do-
konywanych. Twierdził, że przykłady tej ogólnej zasady można znaleźć na obu półku-
lach. Kobietom najwyraźniej bardzo podobali się Europejczycy i gardziły mężczyznami 
swojej rasy, jeśli w pobliżu znajdowali się nowi przybysze, podobnie było z Indianami 
w Ameryki Południowej. Rezultatem tych związków byli mieszańcy, którymi wszyscy 
Tasmańczycy gardzili, a co za tym idzie skutkowało to wysokim wskaźnikiem dziecio-
bójstwa. Później kobiety nie były w stanie ponownie urodzić dzieci swojej rasy, nawet 
po powrocie do swojego plemienia lub rodziny36.

Ann McGrath z University of New South Wales w bardzo ciekawym artykule 
z 1990 roku The White Man’s Looking Glass: Aboriginal-Colonial Gender Relations 
at Port Jackson zauważyła, że: 

Potomstwo z niektórych związków białych mężczyzn i aborygeńskich kobiet mogło 
reprezentować krótkotrwałą harmonię, ale kiedy Aborygenki weszły w bardziej otwar-
te relacje z Europejczykami niższej klasy, takimi jak marynarze i skazańcy, mówiono 
o nich jak o nieczystych i pospolitych prostytutkach wrzucanych do jednego worka 
z innymi „podłymi dziwkami”. Dla Aborygenek stosunki seksualne ze wszystkimi kla-
sami brytyjskich mężczyzn przyniosły choroby weneryczne i inne, powodując niepłod-
ność, a następnie depopulację37. 

Nie jest to specjalnie zabawne, kiedy niektórzy współcześni pisarze austra-
lijscy, posiadając współczesną wiedzę, wyśmiewają teorię opracowaną w latach 
czterdziestych XIX wieku przez człowieka urodzonego pod koniec XVIII wieku. 
„Nauka może się mylić”, jak zauważył kiedyś naukowiec zajmujący się badaniami 
nad atomem, Robert Oppenheimer. Wiek XIX był pełen błędów i obalonych teorii, 
które jednak przyspieszyły i pomogły zbudować podstawy nowoczesnej nauki. 

Strzelecki kontynuował rozważania w swojej książce: 

Bez względu na to, co jest przyczyną zmniejszenia się liczby i wyginięcia Aborygenów 
w Nowym Świecie, pewne jest, że ingerencja człowieka w celu zapobieżenia jej zgubnej 
konsekwencji nie przyniosła dotychczas żadnych rezultatów, a prawo do kolonizacji 
dane jednej rasie staje się praktycznie wyrokiem śmierci dla drugiej.



Paweł Edmund Strzelecki. Podróżnik – odkrywca – filantrop248

Zatem w Nowej Południowej Walii od czasu, gdy losy Australijczyków wzbudziły sym-
patię społeczeństwa, ani wysiłki misjonarzy, ani działania rządu, a tym bardziej ochro-
na „Protektorów”, nie przyniosły niczego dobrego. Próby ucywilizowania i schrystiani-
zowania Aborygenów, dzięki którym spodziewano się zachować i odbudować ich rasy, 
całkowicie zawiodły, choć pocieszające, mimo że bolesne, jest wyznanie, że ani jedna, 
ani druga próba nie została doprowadzona do skutku w duchu zgodnym z jej zasadami. 
Można powiedzieć, że cały wschodni kraj, niegdyś gęsto zaludniony, teraz jest całko-
wicie opuszczony na rzecz białych, z wyjątkiem kilku rozproszonych rodzin w jednej 
części i kilku biednych jednostek w innej. I ci, niegdyś tak dumni, tak zazdrośnie strze-
gący swojej niepodległości i wolności, teraz są traktowani z pogardą i wyśmiewani na-
wet przez najniższych z Europejczyków, poniżani, podporządkowani, zdezorientowa-
ni, niezdarni i nieufni, źle ukrywający emocje gniewu, pogardy i zemsty, wycieńczeni 
i okryci brudnymi łachmanami, ci rdzenni panowie ziemi, bardziej przypominający 
widma przeszłości niż żywych ludzi, wiodą melancholijną egzystencję prowadzącą ku 
jeszcze bardziej melancholijnej zagładzie.
W Ziemi Van Diemena dramat wyniszczenia Aborygenów przybrał inny obrót. W toku 
kolonizacji wyrzutki społeczeństwa zajmujący lepiej rozwinięte lub wewnętrzne stacje 
w kraju i przyzwyczajeni do lekceważenia wszelkich praw, które ich brutalna siła mogła 
przełamać, najechały na tereny łowieckie tubylców, zagarnęły ich kobiety i dały począ-
tek straszliwej pętli krwawych ataków i odwetów, która sprowokowała ogólne powsta-
nie po stronie zarówno białych, jak i czarnych, a zakończyła się ostatecznie wyłapaniem 
i wysiedleniem tych drugich w 1835 roku na wyspę Flinders (Cieśnina Bassa). Działania 
surowe i krwawe, ale konieczne, leżały w gestii rządu, i miały na celu położenie kresu 
indywidualnym morderstwom, które zaczęły zaprzeczać istnienia cywilizacji w kraju.
W epoce ich deportacji, w 1835 roku, liczba rdzennych mieszkańców wynosiła 210! 
W 1842 roku, podczas mojej wizyty mieszkały tam zaledwie pięćdziesiąt cztery osoby! 
I podczas gdy każda rodzina w centrum Nowej Południowej Walii, nieskażona kon-
taktem z białymi, ma dużo dzieci, te z wyspy Flinders miały w ciągu ośmiu lat przyrost 
tylko czterech osób!
Pośród nieudanych prób chrystianizacji, budowania cywilizacji, ocalenia rasy tubyl-
czej, pozostaje jeszcze jeden sposób działania, godny liberalizmu rządu angielskiego, 
czyli spełnienie ostatnich życzeń zmarłych oraz wysłuchanie głosu pozostałych: „Po-
zostawcie nam nasze tradycje i zwyczaje. Nie rozżalajcie się nad dniami naszego wobec 
was posłuszeństwa. Nie wyrzucajcie nam braku cywilizacji, bo nie jest nam przezna-
czona. Jeśli tylko stać was na hojność dla podbitych, to zlikwidujcie głód, który popy-
cha nas do rzezi waszych stad i ich pasterzy. Nasze pola i lasy, niegdyś obfite w pokarmy 
roślinne i zwierzęce teraz już nam nic nie dają. Te pola i lasy i ich produkty należą do 
teraz was. Wy prosperujecie na naszej ojczystej ziemi, a my głodujemy!”. 

Zatem rozdział Strzeleckiego dotyczący Aborygenów zakończył się tym, że 
odkrywca zamienił się w rzecznika Aborygenów z Australii. James Bonwick za-
cytował poniższe wersy napisane przez Strzeleckiego i najwyraźniej zaczerpnięte 
z listu: „Tubylcy wydawali się niezdolni do zrozumienia cywilizacji, która dla nich 
polegała na rutynie męczącej pracy. A krytyczne badanie ich poglądów i osiągnięć 
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religijnych było zawsze niedorzecznym i żałosnym obrazem. Dlaczego więc kon-
tynuować tę wegetatywną egzystencję na zasadzie izolacji, która choć z jednego 
punktu widzenia była częściowo udana, to jednak w każdym innym była całkowi-
cie odwrotna, ponieważ zabierała tym biednym istotom wszelką nadzieję i radość, 
każdy przedmiot i motywy wysiłku i życia, i nie dawała im niczego, co by rozumieli 
lub dbali w zamian? Po co wyrywać dzieci z rąk ich płaczących rodziców, uczyć je 
wbrew wszystkiemu zwyczajów, które są gotowe porzucić przy pierwszej okazji”38. 

Na innej stronie James Bonwick zacytował pierwszy akapit długiego przypisu 
z manuskryptu dziennika Strzeleckiego, który Strzelecki załączył do swojego roz-
działu o Aborygenach: 

Od czasu, gdy Aborygeni zostali uznani za nielegalnych posiadaczy ziemi, której nie 
uprawiają, Australijczycy byli postrzegani, ipso facto, jako swego rodzaju brutalni in-
truzi! A w transakcjach, które zakończyły się przejęciem Australii przez Anglię, Abory-
genom nie dano więcej głosu niż kangurom. 
W toku kolonizacji niektórzy humanitarni obserwatorzy odkryli, że plasują się wyżej 
od prymitywnych stworzeń, podnieśli więc głosy z takim skutkiem, że opinia publiczna 
kraju macierzystego przeszła od skrajnej apatii do bezgranicznej troski o obdarowanie 
ich zaletami chrześcijaństwa i cywilizacji. Udział, który im przypadł, okazał się jednak 
bardzo podobny do tego wywodzącego się z „Ego Leo” – ofiarowane im chrześcijań-
stwo nie przyniosło miłości a cywilizacja nie uznała ich praw własności. Odrzucili więc 
Jedno i drugie. Uciekli do „buszu”. Przyciśnięci głodem napadali na stada, które pasły 
się na ich ziemi; kradli cudzą zwierzynę jawnie bądź ukradkiem. Pomiędzy osobami 
odpowiedzialnymi za stada a nimi samymi doszło do śmiertelnych konfliktów. Głosy 
opinii publicznej przeciwko tym nikczemnościom wreszcie dotarły do Anglii. Rozwa-
żano jedynie te, które popełnione były przeciwko Aborygenom, przy braku wszystkich 
okoliczności, które wywołały odwet. Po czym, pod auspicjami czystej filantropii, nowe 
społeczeństwo zaczęło zaopatrywać nieefektywne misje. Protektorzy, którzy zostali wy-
słani przez to stowarzyszenie, aby wesprzeć sprawę Aborygenów, tylko ją skompliko-
wali. Ich przybycie wśród teraz wzburzonych, podekscytowanych i mściwych tubylców, 
zamiast uspokajać, ośmieliło ich do tego stopnia, że w chwili, gdy piszę te słowa (Port 
Stephen, Nowa Południowa Walia, styczeń 1843) ich grabieże otworzyły już inne pole 
działania dla nowego stowarzyszenia – STOWARZYSZENIA OCHRONY BIAŁYCH.
Zdaniem autora, rdzenni mieszkańcy Nowego Świata wszędzie tam, gdzie postępują 
Europejczycy, otrzymują wyrok śmierci trwale wypisany na ich czołach; jednak jest on 
przekonany, że zguba Aborygenów w ogóle, a Australijczyków w szczególności, mogła-
by być opóźniona i mniej bolesna, gdyby rząd przejął inicjatywę w próbach ich reorga-
nizacji i reform, zamiast pozostawić tą kwestię prywatnym stowarzyszeniom. Kwestia 
zarządzania rdzennymi mieszkańcami Australii nie była kwestią czysto religijną czy 
filantropijną. Była również kwestią polityczną i powinna była zostać rozstrzygnięta wy-
łącznie przez rząd a principio.
Ogłosić ich podbitymi, co rozumieliby i wyjaśniłoby im ich pozycję względem bia-
łych, a którą obecnie są raczej zdziwieni. Zachować i wspierać jedność plemion, które 
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posiadały w sobie wszystkie elementy niezbędne do regulowania ich wewnętrznych 
stosunków. Ogłosić ich „niepełnoletnimi” we wszystkich pozostałych stosunkach z bia-
łymi, aż do momentu, gdy charakterystyczne instynkty ich rasy zostałyby zdominowa-
ne przez chrześcijaństwo i cywilizację. Częściowo dbać o ich utrzymanie, dostarczać 
im racje żywnościowe chleba i mięsa podawane jednocześnie w określonym dniu ty-
godnia. Takie postępowanie zaspokoiłoby wszystkie potrzeby ich życia politycznego 
i fizycznego oraz otworzyłoby misjonarzom łatwe pole do odegrania swojej roli w tym 
wielkim dziele, a także zapobiegłoby krwawym konfliktom, które wywołała nierozsąd-
na polityka.
A tak święta doktryna, którą misjonarze głosili Aborygenom, zniszczyła podstawy ich 
normalnych rządów i spowodowała ich zniszczenie. Głos chrześcijaństwa, bezintere-
sownej, duchowej wiary, został pozbawiony skuteczności przez świecką dezorganiza-
cję. Ci, którzy widzieli w tym swój interes, czuli zagrożenie i starali się przejąć wła-
dzę. W niektórych przypadkach władza łatwo wpadała w ich ręce, jak na Sandwich, 
Friendly, Society i Gambier Islands. Na innych – oparto się jej, jak w Nowej Zelandii, 
Nowej Południowej Walii i Ziemi Van Diemena. W obu przypadkach wysiłki misjo-
narzy były w Europie piętnowane jako uzurpacja godna dawnych Jezuitów. Wyrzut 
równie niesprawiedliwy, co gorzki, a który czy to w odniesieniu do Jezuitów, czy też 
współczesnych misjonarzy, bardziej pasowałby do tych, którzy w ojczyźnie rozpoczęli 
dzieło odrodzenia rdzennych mieszkańców w niewłaściwy sposób. Jako że od zarania 
dziejów ludzkości cywilna organizacja społeczeństwa poprzedzała nauczania religijne 
i moralne.
W Nowej Południowej Walii, zwykły obowiązek obywatelski nakazał rządowi kolonial-
nemu ustanowienie prawa dla Aborygenów. Ale to niejasne i opieszałe wprowadzane 
ustawodawstwo tylko skutecznie dezorganizowało stare zasady, które kontrolowały ich 
postępowanie. Spóźniona ustawa uznająca ich za podmioty brytyjskie wystawiła ich na 
prawną podległość angielskiemu prawu karnemu, dodała więc jeszcze jedną anomalię 
do innych aktów prawnych, które ich dotyczą. Ta naturalizacja uniemożliwia im za-
siadanie w ławie przysięgłych lub występowanie w charakterze świadków, pociągając 
za sobą wielce zagmatwaną formę postępowania sądowego. Wszystko to razem wzięte 
uczyniło z Aborygenów w Australii kastę nijaką, używając własnej frazeologii nie są 
oni „ani czarni, ani biali” [Fragment Dziennika zacytowany w Physical Description]39. 

W niedawno opublikowanym drugim tomie The Oxford History of Australia 
Jan Kociumbas tak podsumował poglądy Strzeleckiego na temat Aborygenów: 
„W 1841 roku polski odkrywca «Hrabia» Strzelecki zajmował się problemem wy-
ludnienia. Aborygeni, jak twierdził, winni byli zostać ogłoszeni podbitym ludem, 
całkowicie pozbawionym praw. Mogliby wtedy zostać zebrani razem  – tak jak 
miało to miejsce w przypadku tasmańskich Aborygenów, i poddani edukacji na-
ukowej, która uwzględniała ich system prawny. W ten sposób staliby się «łatwym 
celem dla misjonarzy». Najlepszą polityką było racjonowanie żywności ocalałym 
i pozostawienie ich, aby wyginęli, co – jak twierdził – wkrótce by się stało, ponie-
waż kobiety stawały się bezpłodne po stosunkach z każdym mężczyzną nieczystej 
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krwi”40. The Oxford History of Australia jest prawdopodobnie skierowana do czy-
telników akademickich. Może czytelnicy obecnego rozdziału sami powinni oce-
nić, czy cytowany akapit rzeczywiście oddaje istotę myśli i intencji Strzeleckiego.

W 1988 roku Peter D. Gardner wydał książkę Through Foreign Eyes: Europe-
an Perception of the Kurnai Tribe of Gippsland, gdzie podał nieco inną ocenę sto-
sunku Strzeleckiego do misjonarzy i ludności aborygeńskiej: „Słowa Strzeleckiego 
opublikowane w 1845 roku są niezwykle prorocze w stosunku do katastrofalnego 
okresu misyjnego, który miał nastąpić w Gippsland po 1860 roku”41. 

Kilka lat wcześniej P.D. Gardner napisał artykuł Strzelecki and the Noble Sa-
vage in Gippsland opublikowany w skromnym czasopiśmie „Journal of History” 
z listopada 1976 roku, przeznaczonym dla licealistów. Artykuł zakończył się tymi 
słowami: „Mimo niezwykłych słów, żarliwa obrona «szlachetnego dzikusa» przez 
Strzeleckiego była odosobniona i ignorowana. Zastąpiony przez «nędznego bieda-
ka», który sam jest wytworem nietolerancji i nieporozumień, czarny z 1975 roku 
jest nadal uważany za leniwego, brudnego i pijaka. Nawet dziś, ponad 130 lat po 
tym jak napisał te słowa, Strzelecki wyprzedza swoje czasy”42. 

Inny australijski pisarz Peter McGuire w czasopiśmie „Hemisphere” z sierpnia 
1980 roku podsumował: „Apelował o ocalenie rasy i kultury Aborygenów”43. 
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KIERUNEK EUROPA 

W „Sydney Morning Herald” napisano, że w sobotę 22  kwietnia 1843 roku 
„bark «Anna Robertson» wypłynął do Singapuru i portów pośrednich pod 

dowództwem kapitana Hutchinsona, mając na pokładzie różnego rodzaju towary. 
Pasażerowie – Hrabia Streleski, oraz Pan Skinner, chirurg”1. Strzelecki napisał, że 
opuścił Sydney 23 kwietnia. Na pewno stał na pokładzie rufowym tego małego 
barku o wyporności zaledwie 320 ton, kiedy w porannym świetle mijał Sydney He-
ads i bez wątpienia długo patrzył na znikające miasto i brzegi, gdzie spędził cztery 
najburzliwsze lata swojego życia. 

W Kolekcji Lethbridge Biblioteki Mitchella zachował się list Strzeleckiego do 
kapitana P.P. Kinga, napisany w Hongkongu 26 lipca 1843 roku, który zawiera dość 
szczegółowy opis trasy „Anny Robertson”. 

Wypłynąłem z Sydney 23 kwietnia szlakiem zewnętrznym i niech to d….i. Przyczyniły 
się do tego silne wiatry z północy i północnego wschodu wiejące za falochronem, które 
zabrały nas pod mocno zrefowanymi marslami w dwa i pół dnia na 158° 30’ długości 
geograficznej i 26°4’ szerokości geograficznej. Następnie ponownie trafiliśmy na wia-
try z południowego zachodu i obraliśmy kurs na północ, aż dotarliśmy do przesmyku 
w rafie 4 maja na 11° 57’ 15” szerokości i 146° 7’ długości geograficznej. Tego samego 
dnia dotarliśmy na Sir Charles Hardy Island [w pobliżu Cape Grenville], gdzie „Lord 
Eldon” stracił dwie kotwice i prawie zatonął z powodu zwykłego zaniedbania lub nie-
wiedzy. Następna była Birds Island [w Shelburne Bay] i Blackwood Bay [Mount Adol-
phus Island], po czym 8 maja minęliśmy cieśniny i zawinęliśmy na Booby Island. Teraz, 
kiedy już pokonałem jeden szlak i część drugiego, uważam, że biuro ubezpieczeniowe 
powinno domagać się podwójnego ubezpieczenia dla statków płynących szlakiem ze-
wnętrznym. Stwarza on niebezpieczeństwa, których tylko dzięki Opatrzności lub dużej 
dokładności obserwacji chronometrycznych można uniknąć. Szlak ten, nawet z naj-
lepszymi przyrządami, nie zawsze można pokonać z powodu mglistej i pochmurnej 
pogody, która występuje często w tych okolicach. Przyznaję, że cieszę się, bo niebez-
pieczeństwa związane z podróżą już są za nami i nie miałbym ochoty robić tego po 
raz drugi. Na szlaku wewnętrznym wystarczy jedynie przestrzegać instrukcji i pro-
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wadzić obserwacje ze szczytu masztu. Wszystkie niebezpieczeństwa są jasno opisane 
i łatwo ich uniknąć. Widok płytkiej wody z góry przedstawia najniezwyklejszy obraz 
nieskończenie zróżnicowanych plam, jakie kiedykolwiek widziałem. Odkąd minęliśmy 
Sir Charles Hardy Island, wybrzeże Australii wydaje się jałowe i wymarłe! Jeśli ziemia 
w głębi lądu jest podobna do ziemi na wypalonych wzgórzach i piaszczystych zboczach, 
to szanse na dobrobyt w nowej kolonii na północ od 26° szerokości geograficznej są 
bardzo niewielkie. 
Po drodze z N[owej] H[olandii]odwiedziłem Timor, Sumbawę, Bailly [Bali], Lumback 
[Lombok] i kilka ciekawych wysp na Morzu Jawajskim i Chińskim. Bogactwo przyrody 
w każdym rozdziale Historii Naturalnej jest zaskakujące, ale i tak nie dorównuje temu, 
co osiągnęli Anglosasi w nowej angielskiej kolonii w Hongkongu! 

I tak 8 maja 1843 roku Strzelecki po raz ostatni spojrzał na brzegi Cape York 
i kontury kontynentu australijskiego. Wygląda na to, że był nie tylko biernym ob-
serwatorem, ale także wspinał się na maszty i prowadził dokładne pomiary jak 
doświadczony marynarz. Bark „Anna Robertson” popłynął kursem z Booby Island 
na Timor, co znajduje potwierdzenie również w książce Physical Description, gdzie 
Timor został błędnie wydrukowany jako „Temos”. Strzelecki napisał: „Oprócz tych 
wysp [Malajów], Cyclops, Temos i Sandal-wood Islands różnią się od siebie zna-
cząco nie tylko językiem, ale też zwyczajami i religią”2. Wygląda na to, że Strzelecki 
odwiedził te miejsca i badał te trzy zagadnienia. Nie ma wątpliwości, że odwiedził 
Timor, „Sandalwood Islands” są obecnie znane jako Sumba, natomiast w tym re-
gionie nie ma żadnych wysp Cyclops. Zastanawiające jest zatem, czy miał na myśli 
Cyclops Mountains, które są częścią dawnej holenderskiej północnej Nowej Gwi-
nei, a obecnie Irian Jaya, pomiędzy zatoką Humboldta a zatoką Tanahmera3? Czy 
„Anna Robertson” weszła do portu Hollandia w zatoce Humboldta i czy Strzelecki 
zszedł tam na ląd? Obecnie nie znamy odpowiedzi na te pytania.

„Anna Robertson” popłynęła na zachód i najwyraźniej zatrzymywała się na 
Sumbawa, Lombok, Bali i na Jawie. Nie wiadomo, czy utrzymała kurs zachod-
ni i dopłynęła do Singapuru, czy też zmieniła kierunek na północ i odwiedziła 
Borneo, które zostało wspominane w liście do Adyny, a także przez sir Henry’ego 
Bartle’a Frere’a w nekrologu Strzeleckiego4. Stamtąd bark popłynął na Filipiny i do 
Manili5. Nie ma informacji o tym, jak długo Strzelecki przebywał na poszczegól-
nych wyspach i jakie badania tam prowadził. Pewne jest jednak, że czas ten był 
ograniczony do około dwóch miesięcy, ponieważ bark dotarł do portu w Kantonie 
25 lipca. 

Gdy w 1983 roku autor niniejszej biografii przebywał w Anglii, odwiedził 
Burlington House w Picadilly, gdzie mieści się Biblioteka Towarzystwa Linne-
uszowskiego w Londynie, i zapoznał się z Album of 44 pencil and water-colour ske-
tches of people, places and natural history of eastern Asia, który jest przypisywany  
P.E. Strzeleckiemu6. Album, który jest raczej szkicownikiem, przedstawia wiele 
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strojów, kostiumów i sylwetek mieszkańców dawnych Indii Holenderskich. Akwa-
rele zostały wykonane ręką wykwalifikowanego artysty, ale daty na nich są wcze-
śniejsze niż wizyta Strzeleckiego w tej części Azji. Prawdopodobnie album został 
tam zakupiony przez odkrywcę i przekazany później Towarzystwu Linneuszow-
skiemu lub Królewskiemu Towarzystwu w Londynie.

Jak już wcześniej wspomniano, 26 lipca 1843 roku Strzelecki był w Hongkongu, 
gdzie kontynuował swój list do kapitana P.P. Kinga:

Ledwie traktat [nankiński] został ratyfikowany, powstał regularny rząd kolonialny, 
sądy oraz miasto zwane Wiktorią. Domy i instytucje przypominają te w Kalkucie i mają 
wartości od 10 tysięcy do 25 tysięcy funtów! Populacja to 15 tysięcy chińskich osad-
ników, których wygnała chciwość Mandarynów i przyciągnął umiar Anglików, a która 
codziennie się powiększa, oferując na rzecz kapitalistów z Londynu, Kalkuty i Bombaju 
pracowników każdego rodzaju, tanich, wydajnych, lepszych, szybszych, zgodniejszych 
i pogodniejszych niż ci, których spotyka się w Europie w tej samej klasie społecznej. 
Płaca najlepszego pracownika wynosi cztery dolary miesięcznie, a najlepszych cieśli, 
którzy są lepsi od tych w Sydney – piętnaście dolarów na osobę na miesiąc!! 

W książce Helen Heney In a Dark Glass powyższy akapit cytowany był na stro-
nie 143, ale jest to szczególnie niedbała transkrypcja listu Strzeleckiego. Raczej nie 
wypada wspominać, że profesor Russel Ward polecił tę książkę czytelnikom „Syd-
ney Morning Herald” jako „hołd dla mądrości i osiągnięć autorki”. Heney nie była 
w stanie rozszyfrować tak pospolitych słów jak „Capitalists of London” i zrobiła 
z nich „Capitals of Soundra”, dodając do ostatniego słowa przypis [sic]. Ponadto 
w tekście brakuje jednej linijki, a niektóre słowa dodano lub zmieniono. 

Mając takie zasoby, można osiągać postępy! Kanton jest cudowny. Byłem tam niedaw-
no i miałem wgląd w wiele zwykłych spraw. Jednak patrzyłem na nie tak samo jak tak 
wielu ignorantów, którzy odwiedzają Herkulanum i Pompeje i którzy może i widzą 
wiele, ale nic nie rozumieją ani nie pojmują. Nic dziwnego, że cywilizacja w Chinach 
pozostawała niezmienna. Dla Europejczyków była to przez wiele wieków zamknięta 
księga i aby zrozumieć rzeczy, które teraz tam się pojawiły, trzeba dokładnie poznać 
historię tego narodu, która ujrzała światło dzienne dzięki staraniom Brytyjczyków. 
Historia ta jest niezmiernie ciekawa i będzie zajmować uwagę intelektualistów przez 
długi czas. Zaskakująca jest ich ignorancja w stosunku do narodów europejskich. Ist-
nieje książka wydana przez Radę Cesarską, będąca obecnie w posiadaniu Sir Henry-
ka [Pottingera], która miała być lub faktycznie stanowiła księgę zasad dla generałów 
dowodzących wojskami Chin w kampanii przeciwko Anglikom. Zaczyna się od słów: 
„pamiętaj i zważ na to w szczególności, że masz do czynienia z ludźmi, którzy noszą 
tak obcisłe spodnie, że jeśli kiedyś upadną, to nigdy nie będą już mogli wstać samo-
dzielnie. Dlatego też, na początku uwagę należy zwrócić na sposoby jak można nimi 
zachwiać i ich wywrócić” (pewnie na podobieństwo żółwi). „Aby to zrobić skutecznie, 
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użyj wszystkich sposobów, które mogą ich skłonić do ucieczki [?] i wywołać panikę, 
jak na przykład, hałas, krzyki, straszliwie pomalowane i zniekształcone twarze itd., itd., 
a w której to panice nie będą w stanie utrzymać się na nogach i upadną i pozostaną na 
naszych polach jako nawóz itd.”. 
W przedsiębiorczości, pracowitość łączą z szybkością percepcji i umiejętnością przy-
stosowania, które dorównują najbardziej cywilizowanym narodom. Ich umiejętności 
językowe też są ogromne. Większość z nich mówi dobrze po angielsku. Stworzyli nawet 
żargon łączący angielski i chiński, który mimo tego, że można się nim komunikować 
i porozumiewać, jest wielce niedorzeczny. Oto kilka przykładów: „How you do?” – Jak 
się masz? „Know me you facy very well” – Znam ja Twoją twarz bardzo dobrze (nie 
potrafią wymówić „r” i zamiast tego wstawiają „l”). „What fol you talky so Fashion” 
(dlaczego mówisz w taki sposób). „I thinky you no maky washy your mouthly today 
morning, too much diltyla” (Twój język jest brudny, nie myłeś dziś rano ust). „Wantchy 
a boat? What whantchy?” (czy chcesz łódź, czy jakąś inną rzecz poza tym). „Bad pigeon 
since the talky shipps & the fily devil come to Canton” (Źle się dzieje odkąd przybyły 
okręty wojenne oraz parowce (ogniste diabły)) itp. 
Twój szanowny przyjaciel Chuinco [?] jest wspaniałym człowiekiem i jest bardzo ce-
niony przez admirała, który sam jest doskonałym przykładem oficera Brytyjskiej Ma-
rynarki Wojennej. 
Niezależnie od tego, jakie błędy popełnili Wigowie w innych miejscach i kwestiach, 
z pewnością ich wybór ludzi do zarządzania interesami w Chinach był bardzo rozsądny. 
Sir Henry Pottinger jest najlepszym człowiekiem na tym miejscu, ponieważ przebywał 
wśród nich przez 40 lat i jest zorientowany w polityce narodów wschodnich. Ma wygląd, 
nawyki, sposób myślenia i prostotę manier wojskowego. Traktował Chińczyków tak, jak 
na to zasłużyli i trzeba było jego silnego charakteru, aby zmusić swoim uporem ten wy-
niosły i bezczelny Rząd do traktowania ich jak równych sobie. Postanowił, że wuj Cesarza 
zostanie mianowany Wysokim Komisarzem, który ze swej strony zamiast wybrać Kan-
ton do prowadzenia negocjacji, przeniósł wszystko do Hong Kongu do Victoria Town!! 
Podczas jednego z przyjęć urządzanych przez Sir Henry’ego, Wysoki Komisarz powitał 
towarzystwo wesołą chińską pieśnią wykonaną w towarzystwie swojego przyjaciela – ta-
tarskiego Generała! Porównaj teraz czasy Linn i czasy Kying [?]. Jeden więzi Anglików, 
drugi im śpiewa! Odstęp czasu między tymi wydarzeniami to zaledwie cztery lata! Wie-
rzę, że ze wszystkich najbardziej ekscytujących momentów, które obecny wiek zaoferuje 
ludzkości, jednym z najważniejszych będzie przejście tego wspaniałego narodu z ekstre-
malnego odosobnienia do być może bardzo bliskich stosunków.
W moim ostatnim liście z Sydney napisałem do Ciebie, że Sir George [Gipps] dał mi 
listy do Sir Henry’ego [Pottingera] i Sir Williama [Packera]. Listy te zapewniły mi wiele 
życzliwości, gościnności i pomocy oraz dały mi prawo do przejazdu na rządowym pa-
rowcu bezpośrednio do Suezu, za co jestem bardzo wdzięczny władzom. Chodzi o to, 
że stan mojego zdrowia jest taki, że ani Chiny, ani Indie Wschodnie, ale jedynie Europa 
może wyleczyć to, co się pogorszyło. Bez wspomnianego parowca nigdy bym nie dotarł 
do Europy tak szybko, ponieważ nie ma statku, który by dotarł do Bombaju przed paź-
dziernikowym monsunem. Czekanie na zwykłą podróż całkowicie by mnie wymęczy-
ło, ponieważ nocami temperatura nigdy nie spada poniżej 85°, a upał dnia przy parnym 
i nieruchomym powietrzu w najchłodniejszym pokoju nigdy nie schodzi poniżej 87°! 
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Odkąd tu jestem, muszę przyznać, że nie zjadłem ze smakiem ani jednego posiłku, ani 
nie przespałem wygodnie jednej nocy, ale inni robią i jedno, i drugie. Nie obwiniam 
więc klimatu, ale o moje słabe zdrowie, które podupada w tych trudnych warunkach.
Po tej egotystycznej dygresji [nie „egotystycznej depresji””, jak zacytowała to Heney 
na stronie 144] powróćmy się do Port Steph[ens]. Mam nadzieję, że Twoje zdrowie 
i zdrowie Pani King poprawiło się znacznie od zimy. Philip zapewne jest już żonaty 
i pewnie zamieszkał w Strout [Stroud], a Pani King może często odwiedzać młode 
małżeństwo. Proszę pozdrów ode mnie wszystkich – Pana i Panią McArthur i Twoją 
matkę, Pannę Elizabeth King i Johna, i Eddy’ego, i Charlesa, i Artura. A co tam w po-
lityce i finansach Nowej Południowej Walii? Prześlij mi gazetę lub napisz o nowym 
Parlamencie i jego pracy oraz wpływach. Sir William Packer powiedział mi, że Sir 
John Franklin został odwołany [?]. Patrząc na daty, został zwolniony zanim jego rezy-
gnacja dotarła, ale cieszę się, że ta rezygnacja została wysłana, zanim cokolwiek było 
wiadome o jego usunięciu, i że sformułował swoje pismo tak dosadnie, jak wymagało 
jego położenie. Sir William cieszy się jak najlepszą opinią zarówno Sir Johna, jak 
i Lady Franklin. Powinienem napisać do obu, ale ponieważ nie ma statku płynącego 
do Australazji, to pozostawię listy w rękach przyjaciela, aby wysłał je przy pierwszej 
nadarzającej się okazji. Zapewne zanim list do Ciebie dotrze, ich już tam nie będzie. 
Jeśli chodzi o mnie, będę w Europie wcześniej niż przewidywałem. Myślałem, że do-
trę tam w grudniu. Teraz wiem, że jeśli Bóg pozwoli, będę w Anglii w październiku. 
Napisz proszę i prześlij mi próbkę czarnoziemu z okolic Strout [Stroud], Woolpack – 
znajdziesz go na zboczu pobliskiego wzgórza w szczelinach i dość głęboko. Zmierz 
jego promieniowanie i wyślij jak tylko otrzymasz ten list. Widziałem go, gdy podró-
żowałem z Panem – el hombre a barba – zapomniałem jego imienia. Och – Panem 
Hullem, z jego domu do Woolpack.
Proszę, przyślij mi gazety albo gazetę, która może mi dać najlepszą informację o sy-
tuacji w Nowej Południowej Walii. Ależ długi ten list, i to przy 87°! Niech Cię Bóg 
błogosławi. Pamiętaj, że każdy najmniejszy dowód uwagi i przyjaźni, który od Ciebie 
otrzymałem podczas pobytu w Nowej Południowej Walii, pozostaje tak wyraźny w mo-
jej pamięci, jakby to było wczoraj.

Twój P.E. Strzelecki7

Nie wiadomo, jak daleko w głąb lądu pojechał Strzelecki, ale jego pobyt w Chi-
nach nie mógł trwać dłużej niż trzy tygodnie. Wypłynął z Kantonu około 11 sierp-
nia 1843 roku. Kolejna dostępna informacja mówi, że odwiedził wyspę Penang 
w obecnej Malezji, którą opisał w swojej książce Physical Description: 

W tym wspaniałym domostwie na wyspie Penang wskazano mi zbocza porośnięte naj-
przeróżniejszymi gatunkami gałki muszkatołowej, kawy i mangostanu, które wtapiają 
się w nie mniej luksusową kaskadę ogrodów i plantacji, a które, zanim zostały dopro-
wadzone do obecnego, godnego podziwu stanu, kosztowały życie tysięcy Europejczy-
ków i tubylców. Wycięcie zbocza i równiny z gęstego lasu dało dostęp powietrza, światła 
i ciepła, co przyspieszyło rozkład nagromadzonych przez wieki roślin, a w konsekwen-
cji wydzielenie wszelkich bardzo szkodliwych dla zwierząt gazów8. 
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Ponieważ Strzelecki był na Penang, nie ma wątpliwości, że jego statek musiał  
zawinąć do Singapuru. Słabczyński na podstawie stwierdzenia Rawsona, że „Anna 
Robertson” opuściła Australię „udając się do Kantonu przez Singapur”9, suge-
rował, że była to druga wizyta Strzeleckiego w tym porcie10. Dopiero oględziny 
dziennika tego barku mogłyby to potwierdzić. Rawson w następnym zdaniu po-
pełnił błąd, napisawszy, że Strzelecki „przybył do Londynu dopiero w następnym 
roku”11. W Physical Description jest mowa o obserwacji wiatrów w Bombaju12, ale 
jednocześnie w cytowanym wcześniej liście napisał, że będzie podróżował na rzą-
dowym parowcu bezpośrednio do Suezu. Najwyraźniej był to parowiec kołowy 
„Akbar” wspomniany w londyńskim „The Times” z 10 października, który pisze 
o otrzymaniu poczty i lipcowych gazet z Hongkongu, Kantonu i Singapuru. Strze-
lecki przybył tam około 17 września 1843 roku i wysłał list do Adyny. 

W swojej książce wspomniał również o obserwacjach gorących wiatrów w Abi-
synii [dzisiejsza Etiopia]13. Nie jest jasne, czy chodziło o Dżibuti czy o Erytreę. 
Możliwe, że zatrzymał się w tych krajach zanim dotarł do Suezu. W liście do Ady-
ny z 15 listopada 1843 roku Strzelecki stwierdził, że spędził dziesięć dni „w Kairze 
i Aleksandrii”. Jeśli tak, to opuścił ten drugi port 27 września lub około tej daty. 
Słabczyński zastanawiał się, czy nawiązanie Strzeleckiego do „Diabekira”14 ozna-
czało, że widział zatokę Aboukir koło Aleksandrii. Strzelecki napisał też do Adyny, 
że odwiedził Maltę i Algier. Stamtąd pewnie pojechał do Paryża, aby dopilnować 
swoich finansów. W ten właśnie sposób zakończyły się podróże Strzeleckiego do-
okoła świata, które trwały dziewięć i pół roku. 
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KSIĄŻKA I ZŁOTY MEDAL

Brakuje szczegółowych informacji na temat pierwszych dni pobytu Strzeleckie-
go w Londynie. Jedyny materiał źródłowy to jego list do Adyny Turno: 

Londyn, 15 listopada 1843 r.
Opatrzność pozwoliła mi w końcu napisać do Ciebie słowo z tej samej części świata, 
którą i Ty zamieszkujesz.
Wróciłem wcześniej, niż się spodziewałem. Będąc w Suezie, szacowałem, że dotarcie do 
Londynu zajmie pięć lub sześć tygodni. Czy otrzymałaś mój list z Suezu, ten z 17 wrze-
śnia? Pustynię między Suezem a Kairem pokonałem jednym skokiem i gdyby nie dzie-
sięć dni, które spędziłem w Kairze i Aleksandrii, ogromny dystans między Kantonem 
a Londynem pokonałbym w 64 dni. Minęły już trzy tygodnie od mojego powrotu do 
Starego Świata, w którym tak bardzo chciałem się znaleźć. Każdego dnia chciałem do 
Ciebie napisać i każdego dnia odkładałem to na następny dzień. Miałem nadzieję, że 
będę w stanie napisać coś więcej niż zaledwie o tym, że wróciłem, ale czekałem na 
próżno. O tym, co los nam szykuje, wiem teraz tyle samo co w momencie mojego po-
wrotu czy kiedy Cię opuszczałem. Moje interesy są teraz nieco mniej skomplikowane 
niż gdy opuszczałem Europę1. Firma bankowa André & Cottier przestała istnieć 18 mie-
sięcy temu! Pan Cottier zmarł. Ojciec Pana André postarzał się, a syn, nasz przyjaciel 
i pośrednik w naszej korespondencji, samotny, bogaty, zniesmaczony interesami, prze-
szedł na emeryturę. W ten sposób bank przestał istnieć, a po nim powstała nowa firma 
o nazwie Mercourard & Co, reprezentowana przez kuzyna Pana André. Przejął on moje 
interesy i zabezpieczył to, co już posiadałem, ale nie zrobił nic ponadto. Prawdopodob-
nie już wcześniej moje interesy, stosunkowo nieistotne w porównaniu z główną działal-
nością banku, zostały zapomniane. Dlatego też według rozliczenia, które otrzymałem, 
jestem jak ten Jan, który zastał dokładnie to samo, co pozostawił. Nie wiem, czy moje 
okazy, które wysłałem z Nowej Południowej Walii, dotarły do Europy, czy nie. Dodaj do 
tego wszystkiego jeszcze to, że listy, które przywiozłem od Sir George’a są skierowane 
do osób, które nie rządzą już krajem, a minister Lord John Russell, który o mnie sły-
szał i wydał polecenia, aby zaoferować mi pracę w kolonii, stoi teraz na czele opozycji 
wobec rządu i w związku z tym nie może interweniować w mojej sprawie u swoich 
przeciwników. Zatem jeśli obecny rząd nie upadnie, co według mnie jest bardzo mało 
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prawdopodobne, nie widzę nadziei na otrzymanie jakiejkolwiek rekompensaty. Czy to 
nie pech? Dlaczego ten podły metal, którym się gardzi i jednocześnie się go pragnie, 
jest tak potrzebny2, aby smarować koła życia. Bez niego są same problemy, kłótnie i wa-
śnie. To może wpędzić człowieka we wściekłość albo w chorobę. Dziesięć lat podróży 
poza Europą, 21 lat odkąd Cię opuściłem, całe lata pracy i wysiłku, by nas zbliżyć do 
siebie i zjednoczyć nie dały właściwie nic poza tym, że przybyło nam lat, doświadczeń 
i rozumu, ale nie środków potrzebnych do uczciwego życia. Wydaje się, że fortuna nam 
nie sprzyjała, ale chociaż pozwoliła nam ocalić przywiązanie do siebie – triumf uczucia 
nad losem, a mało kto nawet pomarzyłby, żeby wytrwać w nim do końca. Najbardziej 
niezwykłe co pamiętam jakby to było wczoraj, to nadejście Twojego pierwszego listu 
w 1830 roku. Kiedy minęła pierwsza radość, wdzięczność i zadowolenie i kiedy rozum 
odzyskał kontrolę, zadałem sobie pytanie, do czego by nas ta miłość doprowadziła, 
gdyby los przeciwstawił się naszemu związkowi? Im bardziej o tym myślę, tym bardziej 
widzę, jak bardzo to wszystko jest nieprawdopodobne. Być może instynktownie, być 
może z rozsądku, napisałem odpowiedź w duchu zdolnym do odtrącenia, rozczaro-
wania lub zniechęcenia każdej innej kobiety oprócz Ciebie. Po 13 latach nie pamiętam 
już treści tego listu, ale doskonale pamiętam, że wyszła ona z serca, które krwawiło!  
W 1833 roku odzyskałem odwagę i nadzieję. Starałem się zacząć wszystko od nowa 
i zrobić majątek. Wydarzenia z 1843 roku pokazały, że płynąłem pod prąd. Myślę, że 
w jednym z moich listów przed wyjazdem z Europy napisałem, że posiadam rocz-
ną rentę w wysokości ośmiu tysięcy polskich florenów. Nie jestem rozrzutny, jestem 
skromny, gospodarny, nie interesuję się modą i nie mam związanych z nią wydatków. 
Mimo to koszty utrzymania we Francji i Anglii są tak wysokie, że gdyby nie zaprosze-
nia moich znajomych, dzięki którym mogę spędzić jeden lub dwa miesiące w roku na 
wsi, 8 tysięcy florenów z trudem starczyłoby na utrzymanie zajmowanej przeze mnie 
pozycji społecznej, która nie jest ani wyższa, ani niższa od tej, do której jesteś przy-
zwyczajona. Przy niższym standardzie życia osiem tysięcy florenów wystarczyłoby dla 
dwóch osób. Gdybyś należała do niższej klasy społecznej, ja z moją miłością, którą ży-
wię do Ciebie, nie zawahałbym się ani na chwilę zejść na niższy poziom, abyśmy mogli 
być razem. Obniżenie mojego statusu społecznego nie byłoby żadnym poświęceniem. 
W przeszłości zdarzało mi się już być znacznie niżej i nie czułem się z tego powodu 
nieszczęśliwy. Ostatnio podczas moich podróży, kiedy cierpiałem niedostatki, wystar-
czało, aby me serce i dusza były zaspokojone, aby poczuć się zupełnie szczęśliwym. 
Dla mnie, moje drogie dziecko, trudności finansowe, których się boisz, gdybyśmy byli 
razem, byłyby niczym. A to dla Ciebie i o Tobie muszę myśleć. Gdy myślisz o przyszło-
ści, wydajesz się wymazywać siebie z naszych planów. Zatem urodzona i wykształcona 
tak, że upiększasz nawet najlepsze towarzystwo, przyzwyczajona do życia w komfor-
cie, należąca do jednej z najbardziej szanowanych rodzin w okolicy i mająca kontakty 
z najwyżej postawionymi i najlepiej wykształconymi osobami, jakże byłabyś w stanie 
znieść niedostatki? Nie możesz i nie powinnaś myśleć o zmianie tego stanu, który za-
pewnia Ci kontynuację przyzwyczajeń, które w Twoim wieku stały się już drugą naturą. 
To jest głos rozsądku, a nie serca. Kiedy i gdzie Cię znów zobaczę? Bo nawet jeśli los 
nie pozwoli nam być razem, chciałbym się z Tobą spotkać. Teraz pozostaje nam tylko 
mieć nadzieję. Nie mogę w tej chwili opuścić Londynu, ponieważ czekam na przybycie 
moich skrzyń i być może otworzą się też jakieś nowe możliwości. Ale myślę, że przed 
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końcem roku zawitam do Paryża, aby spotkać się z André i zobaczyć, jakie możliwości 
może mi zaoferować Francja. W ciągu nie więcej niż trzech miesięcy powinno się wy-
jaśnić po pierwsze – w jakim kraju zamieszkam, po drugie – czym się będę zajmował, 
i po trzecie – co nam pozostanie do zrobienia z naszym uczuciem. I tak jeszcze trzy 
miesiące nadziei i planów.

 ***
Pierwszy list, który otrzymałem po przybyciu do Anglii był listem od André zawiera-
jącym Twój list z 15 maja 1843 roku. Żałuję, że wciąż żywisz nadzieję, że otrzymam 
w rekompensacie pensję itp. Pamiętaj o tym i zrozum, że stare dobre czasy angielskiej 
szczodrości już minęły. Zaproponowali mi pracę, a ja odmówiłem. Więc teraz uwa-
żają, że dali mi już to, co mi się należało. Tak właśnie myślę i tak samo uważa jeden 
z członków dawnego rządu, któremu przekazałem najlepsze listy [polecające]. W każ-
dym razie nie uprzedzajmy faktów, ale zajmijmy się planowaniem naszego spotkania. 
To przynajmniej zależy od nas i jest jakąś pociechą. Twój plan związany z Panią J.P. jest 
doskonały. Świetny pomysł, aby mieć osobę, która będzie Ci towarzyszyć w drodze na 
nasze spotkanie. Jeśli, jak mówisz, nie będzie nic zaskakującego w Twojej podróży do 
Drezna, to nikt nie zdziwi się, że jedziesz do Brukseli lub Paryża. Zapewnię fundusze 
potrzebne na podróż. Jeśli nie będziesz miała okazji, żeby pojechać do Francji lub jeśli 
ja nie będę mógł pojechać do Berlina lub Drezna, Pani J.P. bardzo się przyda. Cieszę 
się, że jesteś w dobrym zdrowiu. Moje zdrowie jest bez zmian, pomimo zmian klimatu. 
Jestem tak bardzo pochłonięty naszymi sprawami, że Tobie, najbliższej przyjaciółce, nie 
wspomniałem zbyt wiele o Chinach, Egipcie, Malcie, Algierze itd., które odwiedziłem 
po opuszczeniu Nowej Południowej Walii, nie wspominając o Jawie, Borneo i Manili 
itd. Zanim opiszę moje wspomnienia oraz kraje i ich narody, które wywarły na mnie 
wrażenie, serce ma pierwszeństwo i musiałem je najpierw zaspokoić. Niech Bóg Cię 
błogosławi i chroni, mój Aniele. Przytulam Cię i całuję. Pisz do mnie na adres Londyn, 
c/o Mssrs Ch. Devaux and Co. Pozdrowienia dla Twojej przyjaciółki. Jeśli Twój adres 
się zmieni, daj mi znać. 
 
P E.S.3 

Prawdopodobnie w listopadzie 1843 roku Strzelecki otrzymał 400 funtów 
w prezencie od osadników z Tasmanii wraz z ich pochlebnym świadectwem, które 
później umieścił we wstępie do swojej książki. 

Zaledwie dwa tygodnie po napisaniu listu do Adyny, 1  grudnia 1843 roku, 
Strzelecki zainwestował dużą sumę pieniędzy w National Debt Office. Sześć mie-
sięcy później podwoił inwestycję, a Urząd zapewnił mu dożywotnią rentę w wyso-
kości 400 funtów. 

Heney napisała, bez podania źródła, że „tymczasem życie toczyło się dalej. 
Niektóre ze skrzyń dotarły na miejsce, choć kilka z nich zaginęło”4. 

Wygląda na to, że Strzelecki zamieszkał na 117 Picadilly przy Hannover Squ-
are. Przedstawił się od razu sir Roderickowi Murchisonowi z listem polecającym od 
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sir Johna Franklina. Treść tego listu nie jest znana, ale w Cambridge zachowała się 
wiadomość od Johna Franklina do Rodericka Murchisona z 19 listopada 1842 roku, 
w której dokonał pierwszego nieformalnego wprowadzenia: 

Niezwłocznie jak tylko otrzymałem Twój list, poprosiłem przyjaciół, aby rozpoczęli 
zbieranie okazów na Twoje potrzeby i ufam, że wkrótce będą mieli całą kolekcję go-
tową do wysłania. Skał z epoki syluru nie ma zbyt wiele, ale prześlemy Ci okazy tych, 
które mamy. Najlepsze okazy zebrał Hrabia Strzelecki, który od pewnego czasu mieszka 
w kolonii i do którego od razu napisałem, ale właśnie pakował się, by udać się z wizytą 
do kapitana P.P. Kinga w Nowej Południowej Walii przed wyjazdem do Anglii. Hrabia 
prosił, abym Ci przekazał, że po powrocie do Anglii z przyjemnością zaprezentuje Ci 
wszystkie okazy zebrane tutaj i w Nowej Południowej Walii i że możesz je wykorzystać 
w dowolny sposób. Zaprezentuje Ci również bardzo ciekawą Mapę Geognostyczną, 
którą sporządził, aby przedstawić przebieg pasm górskich w Nowej Południowej Walii 
i Ziemi Van Diemena, które zbadał. Mam nadzieję, że przedstawi ją też Towarzystwu 
Geologicznemu, ale tego nie jestem pewien. Przygotowuje również do publikacji kil-
ka bardzo cennych spostrzeżeń związanych z innymi obiektami badań naukowych, 
którym poświęcił swoją uwagę. Jeśli nie znasz Hrabiego, jestem pewien, że będziesz 
zadowolony z poznania go i zainteresowany jego badaniami. Jest to bardzo sympatycz-
ny dżentelmen o dużej wiedzy. Zamierzam przekazać mu list do Ciebie, gdy wreszcie 
wyruszy do Anglii5.

Strzelecki musiał być już znany w siedzibie Królewskiego Towarzystwa 
Geograficznego, gdyż jego badania Gippsland zostały wspomniane przez prezesa  
George’a Bellasa Greenough w „Journal of the Royal Geographical Society” 
z 1841 roku6.

27  maja 1844 roku w czasie posiedzenia Prezes Królewskiego Towarzystwa 
Geograficznego sir Roderick Murchison wygłosił doroczne przemówienie, w któ-
rym stwierdził: 

Pan Strzelecki, który przedstawił już kilka krótkich relacji na temat południowej czę-
ści tego [australijskiego] pasma górskiego, wkrótce zaprezentuje szerokiej publicz-
ności ważną pracę wyjaśniającą jego ogólną strukturę i cechy fizyczne. Spędził pięć 
lat w kraju i przeszedł te góry na własnych nogach od 31 do 44 stopnia szerokości 
geograficznej południowej, jednocześnie prowadząc badania, które zdobyły dla niego 
wielkie uznanie gubernatorów Nowej Południowej Walii i Ziemi Van Diemena – Sir 
George’a Gippsa i Sir Johna Franklina. Pan Strzelecki wielokrotnie przekraczał te tereny 
i szczegółowo badał ich cechy litologiczne (...). W Ziemi Van Diemena odnalazł oś tych 
samych skał krystalicznych ciągnącą się w kierunku krzywoliniowym, natomiast na 
północ od naszych osiedli w Nowej Południowej Walii, żeglując wzdłuż wybrzeża tego 
samego łańcucha, odkrył, że to samo pasmo przybliża się do morza, tak jak opisano to 
w godnym podziwu badaniu kapitana P. Kinga, i ciągnie się aż do Cieśniny Torresa na 
północnym krańcu Zatoki Karpentaria i że po północnej stronie tejże cieśniny pasmo 
ciągnie się dalej w tym samym kierunku w głąb Nowej Gwinei (...).
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Pragnę zwrócić Państwa uwagę na nadchodzące dzieło Pana Strzeleckiego jako 
zwieńczenie jego wielu odkryć mineralogicznych i geologicznych, a także obserwacji 
barometrycznych i meteorologicznych przeprowadzonych na bardzo dużym obsza-
rze przez tego nieustraszonego i inteligentnego podróżnika, całkowicie z miłości do 
nauki i na jego własny koszt. (Pan Strzelecki przygotował wartościową i ogromną 
mapę geologiczną Nowej Południowej Walii i Ziemi Van Diemena, której nie jest 
w stanie opublikować na własny koszt, a która jest godna patronatu rządu brytyj-
skiego)7.

W czerwcu statek Rajah przywiózł rodzinę Franklinów do Londynu8. John 
Franklin odwołany przez rząd brytyjski wrócił do Londynu z poczuciem nie-
sprawiedliwości i upokorzenia. Jego były sekretarz kolonialny John Montagu, 
którego Franklin zwolnił za bezczelność i arogancję, odniósł sukces w Londy-
nie, gdzie przekazał lordowi Stanleyowi swoje fałszywe poglądy, że lady Franklin 
ingerowała w oficjalne sprawy i zdominowała gubernatora. Ówczesny Sekretarz 
Stanu ds. Kolonii, lord Stanley, uwierzył w insynuacje Montagu, przywrócił mu 
pensję i zaofiarował mu nominację na lepsze stanowisko sekretarza kolonial-
nego na Przylądku Dobrej Nadziei. Dlatego właśnie Franklin szukał wsparcia 
u swoich przyjaciół, którzy go poparli, ale ich wysiłki nie przyniosły rezultatu9. 
Helen Heney napisała, że Franklin „od razu nawiązał kontakt ze Strzeleckim, 
zapraszając go jak tylko on i Lady Franklin urządzą się w nowym domu. (...) 
Potrzebował Strzeleckiego tak samo jak wcześniej. Zdrowy rozsądek i dobre 
rady Polaka były nadal podstawą więzi między nimi, której fundamentem była 
prawdziwa przyjaźń”10.

Franklin postanowił się bronić i opublikował broszurę Narrative of Some 
Passages in the History of Van Diemen’s Land during the last three years of Sir 
John Franklin’s Administration in the Colony. Najważniejszymi konsultantami 
w czasie przygotowywania tej pracy była jego żona Jane, siostrzenica Franklina 
Sophy Cracroft oraz zaprzyjaźnieni doradcy: dr John Richardson, kapitan Ja-
mes Ross oraz Strzelecki, których opinie pomogły złagodzić wydźwięk tekstu. 
Kiedy na początku 1845 roku ukazała się ta prywatnie wydana publikacja, nie 
wzbudziła ona większego zainteresowania londyńskiego społeczeństwa. Zo-
stała przyćmiona przez przygotowania do wyprawy w poszukiwaniu Przejścia  
Północno-Zachodniego. Kiedy kapitan James Ross odmówił jej poprowadzenia, 
dowództwo przekazano sir Johnowi Franklinowi i było to zadanie, które za-
spokoiło jego ambicje11. Ekspedycja wypłynęła 19 maja 1845 roku, a Strzelecki 
napisał później do kapitana Kinga: „Odwiedziłem go w Greenwich na kilka dni 
przed wyjazdem”12. Wręczył on również sir Johnowi egzemplarz właśnie opubli-
kowanego Physical Description of New South Wales and Van Diemen’s Land ze 
specjalną dedykacją: 
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Dla KAPITANA SIR JOHNA FRANKLINA, Royal Navy
Dowódcy Ekspedycji na Biegun Północny
Mój Drogi Sir Johnie,

będąc w pełni świadomy faktu, że symbol rzadko oddaje i nigdy nie będzie w stanie 
oddać wartości uczuć, o których ma świadczyć, pozwalam sobie zadedykować dla Cie-
bie ten niewielki, ale najszczerszy wyraz nie tylko szacunku i poważania, lecz także 
wdzięczności znacznie przekraczającej zwykłe poczucie obowiązku za te uprzejmości 
i gościnność, której doświadczyłem od Ciebie w Hobart Town.
W moim przypadku faktycznie muszę podziękować za wiele więcej niż tylko za kon-
wencjonalne uprzejmości. Kiedy po zakończeniu eksploracji Nowej Południowej Walii 
wyruszyłem w podróż do Ziemi Van Diemena, po przybyciu do Launceston powitał 
mnie Twój życzliwy list, który mam teraz przede sobą i który zapewnił mi, wtedy ob-
cemu człowiekowi, wszelką ochronę i pomoc, której wymagałby prace, którymi się zaj-
mowałem. Następne dwa i pół roku były często naznaczone przypadkami udzielania tej 
pomocy i zawsze niezakłóconymi przejawami życzliwego i przyjaznego zainteresowa-
nia, zarówno ze strony Lady Franklin, jak i Twojej. I nawet gdy byłem daleko od Ziemi 
Van Diemena, w innym klimacie i w innych krajach, wpływ Twojej przyjaźni podążał 
za mną nadal, ponieważ po powrocie do Anglii miałem zaszczyt otrzymać świadectwo 
sporządzone przez społeczeństwo Tasmanii z Tobą na czele, które dzięki powodom, 
z jakich powstało, będzie stanowić najgodniejszy pomnik mojego życia.
Uznając mój dług wobec Ciebie, pozwól mi jednocześnie, mój Drogi Sir Johnie, zło-
żyć Ci z całą szczerością moje najgorętsze i najserdeczniejsze życzenia powodzenia 
w czasie tej ważnej wyprawy, która za kilka dni opuści brzegi Anglii pod Twoim do-
wództwem. Od Twojej ostatniej wizyty w okolicach podbiegunowych minęło prawie 
osiemnaście lat. Trzysta od pierwszej próby opłynięcia północnego krańca kontynentu 
amerykańskiego. Niechże to godne pozazdroszczenia zadanie rozwiązania tego wciąż 
nierozstrzygniętego problemu geograficznego będzie Twoją zasługą! I niech powodze-
nie w osiągnięciu celu wyprawy będzie połączone z owocną podróżą i bezpiecznym 
powrotem do kraju i do Twoich przyjaciół!
Uwierz mi, mój Drogi Sir Johnie.

Szczerze oddany,
P.E. STRZELECKI
Londyn, 13 maja 1845 r. 

Na nabrzeżu w Greenwich Strzelecki po raz ostatni życzliwie pożegnał się z sir 
Johnem Franklinem. 

Po dedykacji w książce nastąpiła Przedmowa, w której Strzelecki napisał: 

Po powrocie do Anglii miałem zaszczyt otrzymać za pośrednictwem Pana Francisa 
Corboulda następujące świadectwo obywateli Tasmanii z Ziemi Van Diemena z czerw-
ca 1843 roku: 
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„My, niżej podpisani, wyrażamy ubolewanie z powodu Pańskiego wyjazdu z naszej wy-
spy. Zasługi, które oddał Pan dla tego kraju oraz wiele prywatnych przyjaźni wzywają 
nas do publicznego i jednogłośnego wyrażenia naszego szacunku.
Jesteśmy świadomi, jak wiele zawdzięczamy Pańskiej wiedzy naukowej i Pańskiemu nie-
strudzonemu wysiłkowi, które przyczynią się do postępu nauki i rozwoju zasobów natu-
ralnych Tasmanii. Dziękując Panu za te korzyści, wyrażamy naszą wdzięczność za jeszcze 
jedną wartość cenniejszą od innych i jeszcze bardziej godną naszych podziękowań. Był to 
przykład, który pokazał nam prawdziwość i powagę powołania, w którym zamienia się 
zwyczajne pragnienia i przyjemności życia na cierpliwe i pełne wyrzeczeń badanie dzieł 
Bożych. Niechaj On obficie wynagrodzi Panu wiedzą, której Pan poszukuje”.
„Proszę pozwolić nam jako Pańskim przyjaciołom związanym z Panem konkretnymi 
interesami naszej przybranej ojczyzny, zaoferować nasz wkład w Pański wysiłek włożo-
ny w zilustrowanie zjawisk fizycznych tego kraju. Pierwotnie naszym celem było poda-
rowanie Panu chronometru jako symbolu naszego szacunku, ale dowiedzieliśmy się, że 
jest Pan już dobrze zaopatrzony w tym względzie.
Teraz prosimy, aby przyjął Pan bardziej odpowiednią alternatywę. Uważamy też, że 
wyniki Pańskiej pracy, kiedy zostaną przekazane światu, będą najodpowiedniejszym 
i najtrwalszym pomnikiem Pańskiego związku z tym krajem, a także (mamy nadzieję, 
że to co teraz powiemy, nie będzie nie na miejscu) z przyjaciółmi, których tu Pan po-
zostawił”.
Podpisy pod tą opinią zostały złożone przez Jego Ekscelencję gubernatora Sir Johna 
Franklina, Royal Navy; sędziego Sądu Najwyższego Sir Johna Peddera; sekretarza kolo-
nialnego Pana G. Boyesa oraz większość osadników Ziemi Van Diemena.
Do bardzo pochlebnych życzeń, których ten list jest pełen, dołączona została kwota  
400 funtów szterlingów, z czego 100 funtów ofiarował Sir John Franklin13. 

Jest pewne, że początkowo Strzelecki zamierzał wydać swoją książkę za po-
średnictwem Johna Murraya, ale później z niewiadomych przyczyn podpisał umo-
wę z Longman, Brown, Green and Longmans Co. Przez pierwsze cztery miesiące 
ciężko pracował, był całkowicie zajęty korektami i zmianami. Całkowity koszt wy-
dania publikacji wyniósł 650 funtów14, czyli znacznie więcej niż suma 400 fun-
tów przekazana przez sir Johna Franklina i osadników z Tasmanii. Z daty pod 
dedykacją wynikałoby, że książka ukazała się 15  maja 1845 roku lub blisko tej 
daty, ale w dokumentach poświęconych Strzeleckiemu znajdujących się w posia-
daniu Polskiej Akademii Nauk w Krakowie znajduje się wycinek z „Berlinische 
Nachrichten” z recenzją Physical Description autorstwa W. Wahlmanna datowany 
pismem odręcznym na 2 maja 1845 roku. Czy ta data była błędna, czy też przed 
ukazaniem się dedykacji dla sir Johna w druku wysłano do Berlina zaawansowany 
wydruk próbny? 

Książka została po raz pierwszy wspomniana w Anglii w „Journal of the 
Royal Geographical Society” w corocznym przemówieniu prezesa sir Rodericka  
Impeya Murchisona wygłoszonym 26 maja 1845 roku, który powiedział: 
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Gratuluję [członkom Królewskiego Towarzystwa Geograficznego] pojawienia się pu-
blikacji przedstawiającej w skrócie wyniki wypraw [Pana Strzeleckiego]. Z przykrością 
muszę stwierdzić, że branża księgarska nie jest przyjaźnie nastawiona na rozwój tego 
gatunku wiedzy specjalistycznej, choć tak pożądanej przez geografów, zwłaszcza opisu-
jącej nowe ziemie. Dlatego też ten zdolny i pracowity odkrywca nie był w stanie przed-
stawić nam swoich poglądów w formie relacji, po której nastąpiłyby ogólne wnioski 
i musiał ograniczyć swoje bardzo obrazowe opisy, w których, jak wiem, jest doskonały. 
Dzieło, które obecnie powstaje, choć niewielkie w stosunku do tego, co Pan Strzelecki 
mógłby stworzyć, jest jednak uporządkowanym i metodycznym (geograficznym i geo-
logicznym) spojrzeniem na wielkie i mało znane pasmo górskie i zasługuje on na nasze 
najgorętsze podziękowania za znaczne poprawienie naszej znajomości cech fizycznych 
i struktury tego kręgosłupa rozległej południowo-wschodniej części kontynentu oraz 
za przedstawienie nam nowej mapy tej części świata15. 

Ciekawa recenzja Physical Description of New South Wales and Van Diemen’s 
Land ukazała się w londyńskim „Atheneum, Journal of Literature, Science and the 
Fine Arts”, Nr 925, z 19 lipca 1845 roku: 

Książka licząca prawie pięćset stron, wypełniona dokładnymi obserwacjami naukowy-
mi na temat naszych australijskich kolonii, musi być interesująca i ważna, nawet jeśli 
jest to tylko wybór faktów. Praca, którą mamy przed sobą, ma jednak większe zalety. 
Zawiera ona wyniki pięcioletnich żmudnych badań prowadzonych przez człowieka 
o wielkich osiągnięciach naukowych prowadzonych dzięki jego czystej miłości do na-
uki. Wnikliwie zaznajomiony z tym, co osiągnęli dotychczasowi podróżni i geodeci, 
Hrabia Strzelecki bardzo dobrze streszcza przebieg ich badań i dodaje ogromną masę 
nowych faktów. Skondensowana forma w jakiej przygotowano publikację utrudnia 
wybranie najciekawszych fragmentów, ale poniższe streszczenie może dać pewne wy-
obrażenie o wartości tej pracy. (...) Jest oczywiste, że te informacje muszą mieć wielką 
wartość dla osadników, którzy mają dług wdzięczności wobec tego entuzjastycznego 
cudzoziemca, który poświęcił tak wiele czasu i rozważań dla ich korzyści16. 

Kolejna bardzo duża trzydziestotrzystronicowa recenzja ukazała się w londyń-
skim „Quarterly Review” na przełomie czerwca i września 1845 roku: 

Dzieło to ma formę być może nie najbardziej dodającą mu popularności, ale mimo tego 
jest to niezwykła praca, która daje doskonałe świadectwo naukowych osiągnięć autora, 
jego prawdziwej gorliwości i odwagi jako podróżnika, a także jego szczerości, skromno-
ści i klarowności jako pisarza. Co więcej, temat ten powinien być głęboko interesujący 
dla angielskich czytelników. Mamy jako naród swój interes – zwiększający się z każdym 
kolejnym rokiem – w koloniach na południowej półkuli, a wiele wdzięczności należy 
się oświeconym cudzoziemcom, którzy starali się i to z powodzeniem uczynić badania 
Australii nie tylko zyskownymi dla nauki, ale również korzystnymi dla praktycznych 
interesów licznych i energicznych ludzi, którzy popularyzują Anglię i język angielski na 
tych odległych brzegach.
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W różnorodnej wiedzy, którą wnosi do swoich badań jako podróżnik, Hrabia Strze-
lecki jest godnym uczniem szkoły Humboldta. Jego obserwacji nie umknie żaden ele-
ment i dziedzina badań. Góry i ich minerały, podziemny świat skamielin, botanika, 
wszystkie warunki atmosferyczne i klimat oraz zjawiska elektryczne i magnetyczne, 
które można tam zaobserwować, rolnictwo i chemia gleby, języki i kultura zamiesz-
kujących je ludów. Posiada on ogromne talenty i dobrze je wykorzystuje. Nie zakłada 
faktów, o których wiedzy nie posiada, i docenia dzieła innych w tej samej szlachetnej 
dziedzinie.
Komentując ogólne zalety tego dzieła, musimy zauważyć przewagę Hrabiego Strzelec-
kiego w kwestii jego podróży po świecie i jego niezależnego ducha, który nim kierował. 
Polak (...) nieprzerwanie od dwunastu lat przemierza morza i lądy, głównie te najmniej 
poznane przez europejskich badaczy i te będące pod ogromnym wpływem cywilizacji, 
która zmienia je, realizując cele postawione przez Opatrzność Bożą (...). Fragmenty 
jego dzienników okazjonalnie cytowane w tej książce popierają nasze życzenie co do 
ich publikacji w całej okazałości w przyszłości (...)17. 

Badania Hrabiego Strzeleckiego przeprowadzane w Australii i Ziemi Van Diemena 
trwały nieprzerwanie przez pięć lat i w tym czasie przemierzył on siedem tysięcy mil 
całkowicie na własnych nogach. Jest to niesamowity wysiłek dokonany w nowym 
kraju, wciąż jeszcze słabo oswojonym przez kulturę europejską i wyjątkowo ubogim 
w wiele zapasów potrzebnych podróżnym. Jego zasługa staje się większa kiedy wspo-
mnimy o żmudnym charakterze jego badań, a także niebezpieczeństwach i niedo-
statkach, jakie cierpiał przy ich przeprowadzaniu. Mamy powody sądzić, że odbywał 
te podróże na własny koszt, chociaż hojnej pomocy udzielały mu władze kolonialne. 
Wysoki szacunek, jakim cieszył się on u nich i u osadników, został potwierdzony 
w Ziemi Van Diemena w liście skierowanym do niego po jego wyjeździe, podpisa-
nym przez gubernatora Sir Johna Franklina, sędziego Sądu Najwyższego i wszystkich 
najważniejszych osadników, wyrażającym ich podziw dla jego talentów i szacunek 
dla jego charakteru, którzy przekazali datek w wysokości czterystu funtów na pomoc 
w publikacji książki, którą mamy teraz przed sobą, a której wartość w ten sposób 
uznali z wyprzedzeniem18. 
Na tym musimy zakończyć ocenę tej cennej pracy. Czy będzie ona czytana w tym kraju,  
czy nie – możemy zaryzykować twierdzenie, że będzie miała zapewnione miejsce w bi-
bliotekach Australii teraz i w przyszłości. Pan Strzelecki przeprasza we wstępie za swój 
styl jako „obcy i mało idiomatyczny”. Z tym całkowicie się z nim nie zgadzamy. Jego ję-
zyk jest klarowny i wyrazisty, a jak pokazała lektura fragmentów, zna angielskie idiomy 
w stopniu bardzo zaawansowanym jak na cudzoziemca. Będzie nam niezmiernie miło 
ponownie spotkać się z tym samym stylem w każdej przyszłej publikacji, kiedy jego 
Dzienniki zostaną przekazane do wiadomości publicznej19. 

Ward Havard zasugerował, że powyższa recenzja została napisana przez zna-
nego brytyjskiego geologa Williama Bucklanda20.

Duża recenzja na półtorej kolumny została również opublikowana w londyń-
skim dzienniku „The Times” z 8 października 1845 roku, z której pierwszy i ostatni 
akapit zostały zamieszczone poniżej: 
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Pan Strzelecki jest niestrudzonym podróżnikiem. Przez dwanaście lat podróżował po 
świecie, odwiedzając dwie Ameryki, część Indii Zachodnich, Wyspy Morza Południo-
wego, Nową Zelandię, Nową Południową Walię, Ziemię Van Diemena, Wyspy Jawaj-
skie, część Chin oraz Indie Wschodnie i Egipt. Nie wiemy, jak bardzo jego praktyczny 
umysł zaangażował się w badanie gleb, klimatów i upraw, zwierząt, roślin i skamienia-
łości większości tych krain, lecz jeżeli obdarzył jedną czwartą z nich setną częścią czasu 
i pracy poświęconej krainom, których charakter fizyczny opisuje obecny tom, to jest on 
pionierem, o którego użytecznym i mozolnym wysiłku należy wspomnieć (...).
Styl książki Pana Strzeleckiego praktycznie nie pokazuje, że jest obcokrajowcem i nikt 
by nie nabrał takich podejrzeń, gdyby nie jego bardzo nieangielskie nazwisko. Choć 
brakuje tu i ówdzie idiomu językowego, jego styl jest klarowny, niewymuszony i płyn-
ny. Sama praca jest ewidentnie pracą powstałą z miłości i jako taka będzie odebrana 
przez tych, dla których jest przeznaczona. Jest to praca wydana w odpowiednim czasie 
i stanowi użyteczne uzupełnienie naszej obecnej, niedoskonałej wiedzy o Ziemi Van 
Diemena. Będzie służyć jako źródło naukowe dla wszystkich przyszłych podróżnych 
w tych koloniach. Być może słusznie Pan Strzelecki dodał, że przy okazji wyjazdu z Zie-
mi Van Diemena w 1843 roku otrzymał świadectwo, które zostało podpisane przez 
gubernatora Sir Johna Franklina, sędziego Sądu Najwyższego i sekretarza kolonialnego, 
które wraz z podziękowaniami wyraża uznanie za zasługi oddane Tasmanii przez pełne 
wyrzeczeń badania i prace naszego podróżnika. 

Recenzja ta z 8  października 1845 roku została przedrukowana w „Sydney 
Morning Herald” z 28 stycznia 1846 roku21 i w „Port Phillip Herald” z 17 marca 
1846 roku22. Przedruk ten został poprzedzony przedrukiem z Calcutta English-
man, który ukazał się w „Sydney Morning Herald” 20 stycznia, a także w „Launce-
ston Examiner” 7 lutego 1846 roku. Recenzja ta wypełniła prawie jedną kolumnę 
o bardzo małej czcionce. Poniżej znajduje się kilka pierwszych linijek, fragment 
środkowego akapitu oraz jej zakończenie: 

To, że pierwsza praca naukowa o jednej z naszych najważniejszych kolonii jest pióra 
cudzoziemca, nie świadczy dobrze o naszym kraju. Nowa Południowa Walia została 
skolonizowana pięćdziesiąt siedem lat temu, a fizyczne opisy tej kolonii i jej kolonii 
siostrzanej ukazały się w prasie dopiero około cztery miesiące temu. Jej autor P.E. Strze-
lecki jest polskim szlachcicem (...).
Głównym celem podróży autora po Nowej Południowej Walii było zbadanie jej mi-
neralogii. Jego badania w jego ocenie są dalekie od zakończenia, ale nie wahamy 
się powiedzieć, że będą one podstawą, na której będą musieli bazować przyszli po-
dróżnicy prowadzący badania geologiczne i mineralogiczne. Wspomina, że wykonał 
mapę geologiczną kolonii w bardzo dużej skali, której jednak nie może opublikować 
ze względów finansowych. Nie mamy wątpliwości, że w tej sprawie pomoże mu To-
warzystwo Geologiczne. Nie jesteśmy w stanie opisać tutaj naukowych szczegółów 
podanych przez naszego autora. Gorąco rekomenduje on przeprowadzanie geolo-
gicznych badań kolonii na koszt państwa. Dwieście tysięcy funtów, jak twierdzi, 
zostało już wydanych na badania nietrzymające się żadnych zasad naukowych, nie 
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przynosząc żadnych pożytecznych rezultatów i powodując niekończące się spory są-
dowe wśród osadników, których granice ziemi zostały tak niedoskonale określone. 
Jego zdaniem należy stworzyć oficjalnie stanowisko geologa „nie dlatego, że oficjal-
ny charakter miałby w sprawach nauki większe znaczenie i autorytet niż prywatne 
umiejętności, ale dlatego, że oficjalny geolog miałby nieograniczony dostęp do każ-
dego zakątka kraju, do którego zaprowadziłoby go jego badanie i od razu znalazłby 
się ponad podejrzeniami, przez które mieszkańcy każdego nowego kraju są skłonni 
kwestionować czystość intencji, które kierują naukowcem, często czyniąc jego pracę 
nieprzyjemną, a czasami niebezpieczną” (...).
Zwróciliśmy uwagę na bardzo interesujące dzieło, nie analizując jego treści, ale raczej 
wskazujemy je naszym czytelnikom, którzy interesują się albo koloniami, albo nauka-
mi, które opisuje. Calcutta Englishman (oryginalnie opublikowana w Indiach około 
września 1845 roku)23. 

W lutym 1846 roku ukazał się numer ósmy edynburskiego „North British 
Review” zawierający obszerną 23-stronicową recenzję omawiającą książkę Strze-
leckiego i charakterystykę australijskich Aborygenów. Została ona napisana przez 
wybitnego szkockiego naukowca sir Davida Brewstera, który stwierdził w pierw-
szych akapitach: 

Pan Strzelecki, szlachcic pruskiej części Polski, jak sądzimy jest jednym z niewielu uta-
lentowanych podróżników, który łączy w sobie kompetentną wiedzę z zakresu nauk 
fizycznych, wielką siłę obserwacji, jasne i wyraziste poglądy oraz niestrudzoną wytrwa-
łość. Jest godnym uczniem Leopolda von Bucha i von Humboldta. 
(...) Jest to dzieło naukowe, a nie książka podróżnicza. Pan Strzelecki przedstawia nam 
wyniki swoich badań, a nie relacje ze zdarzeń i przypadkowych obserwacji, które mu 
się przytrafiły. Po lekturze kilku komentarzy, które są sporadycznie cytowane, żałujemy, 
że podróżny nie przyjął mniej sztywnej, ale znacznie bardziej pouczającej i przyjemnej 
formy osobistej relacji ze swoich podróży (...)24.

Pierwsza australijska ocena wysiłków Strzeleckiego została opublikowana 
w „Sydney Morning Herald” z 16 marca 1846 roku, wypełniając dwie kolumny. 
Poniżej znajdują się trzy pierwsze akapity:

Naszą intencją jest przedstawienie naszym czytelnikom bardzo rozbudowanego dzieła 
pióra znanego wielu dżentelmena, który otrzymał już w Anglii zasłużone uznanie, ale 
który tutaj został w pewnym stopniu zaniedbany. 
Powiedzieć o tej książce, że zawiera wiele interesujących i cennych faktów, że wszędzie 
przejawia dowody wielce zdolnego umysłu, pasji ucznia i doświadczenia mistrza, że 
opisuje wiele przeprowadzonych badań i wykazuje głęboki rozsądek rzadko spotyka-
ny w pracach współczesnych autorów i że w rzeczywistości jest tym czym wydaje się 
być – jest być może zbyt małym komplementem. Pod tym względem jest bezkonkuren-
cyjna. Ale zasługuje ona na większą uwagę Australijczyków, ponieważ jest poświęcona 
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wyłącznie badaniu zjawisk, produkcji i możliwości kolonii Nowej Południowej Wa-
lii i Ziemi Van Diemena i może być potraktowana jako jedyna książka, pośród wielu 
ulotnych i nic nie wartych broszur i tomów, które zostały do tej pory wydane, a którą 
można przeczytać z korzyścią i która spełniła swoje zadanie. Osadnicy mają wielki dług 
wdzięczności wobec Pana Strzeleckiego za to, co dla nich zrobił i należy wyrazić mu 
naszą wdzięczność. Pamiętamy bowiem czas, kiedy po tym, jak narażony na ogromne 
ryzyko i niebezpieczeństwa zagrażające jego życiu, badał region znany tylko jednemu 
czy dwóm hodowcom bydła, otworzył szerokie pole do działania w prowincji zwanej 
obecnie Gippsland, za co spotkały go niezasłużone knowania i przeinaczenia w konse-
kwencji rozczarowania jego odkryciami tych, których egoizm nie mógł zaakceptować 
faktu, że to, co Opatrzność zamierzała przeznaczyć dla tak wielu, zostało wyrwane z ich 
rąk przez tak nielicznych. Ufamy jednak, że ci Panowie, którzy po spokojnej refleksji 
przyznali się już do błędu, są również skłonni przyznać się do prawdziwości opinii na-
szego autora, że „ponieważ utrzymywali swoją wiedzę w tajemnicy i używali jej tylko 
dla własnej korzyści i wygody, mogą teraz pochwalić się tylko swoim szczęściem, że 
znaleźli ten kraj” (powinno się raczej powiedzieć ukryli), „ale nie zaszczytem, że go 
odkryli”.
Jest jeszcze jedna niezwykła cecha tej książki. Jest to dzieło obcokrajowca nie zaznajo-
mionego od najmłodszych lat z „językiem ulicy” Wielkiej Brytanii, ale który poprzez 
naukę i praktykę zyskał dobrą znajomość tego co nie jest potoczne w mowie, niczym 
najwybitniejsi pisarze angielscy. Nie ma też potrzeby przepraszać za „obcy i mało idio-
matyczny angielski” w przedmowie. Gdyby naszym zamiarem trzeba było udowodnić 
ten fakt, to istnieje niezliczona ilość fragmentów rozrzuconych tu i ówdzie na stronach, 
które za elegancję, lapidarność stylu, błyskotliwość obrazu i pierwszorzędną elokwen-
cję można uznać za dowód na to, że Pan Strzelecki jest tak samo zręczny w przedsta-
wianiu tego co widział, jak i niestrudzony w swoich badaniach25.

Jeśli chodzi o recenzje w prasie australijskiej, a także mając na uwadze wpro-
wadzające w błąd informacje podane przez Heney w tej sprawie, należy wyraźnie 
zaznaczyć, że pierwsza recenzja ukazała się w Australii 20 stycznia 1846 roku i była 
przedrukiem recenzji z „Calcutta Englishman” w „Sydney Morning Herald”. Prze-
druk recenzji z londyńskiego „The Times” z 8 października 1845 roku ukazał się 
w „Sydney Morning Herald” 28 stycznia, natomiast pierwsza oryginalna recenzja 
australijska ukazała się w „Sydney Morning Herald” 17 marca. Ta najbardziej en-
tuzjastyczna recenzja nie została w ogóle wspomniana przez Heney. Odniesienie 
Heney do wydania „Herald ze stycznia 1846 roku”26 było mylące, ponieważ istniały 
dwie gazety herald – „Sydney Morning Herald” i „Port Phillip Herald”. Również 
odniesienie do „Port Phillip Patriot” z 17 marca 184627 było błędne, ponieważ to 
„Port Phillip Herald”, a nie „Patriot” opublikował recenzję tego dnia.

„Port Phillip Patriot” opublikował 7 kwietnia 1846 roku recenzję, o której He-
ney nie wspomniała. Została on najwyraźniej napisana przez osobę znającą się na 
geologii, być może Clarka, i zawiera pewne krytyczne uwagi, które zostały zacyto-
wane poniżej: 
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Głównym celem wizyty Pana Strzeleckiego w tej kolonii było, jak mówi, zbadanie jej 
mineralogii. Zawiódł go jednak niedostatek prostych minerałów, chociaż zamiast tego 
odkrył, że „kraj ten przedstawia ogromne pole do bardzo ekscytujących i interesu-
jących badań geologicznych”. Patrząc przez pryzmat geologii, od razu przybrały one 
aspekt historyczny. Natomiast przy braku pomników i zapisów historii dawnych po-
koleń sama natura oferuje historię cudów. Nie tylko dlatego, że można je tak nazywać 
i ponieważ rzucają nowe światło na przeszłość i pochodzenie rzeczy, ale też dlatego, 
że dają dodatkowe dowody na to, że struktura, z którą są związane jest analogiczna 
do tej na całym świecie. Badanie ostatecznie zostało ograniczone do kraju położo-
nego „równolegle i rozciągającego się w głąb lądu od wybrzeża morskiego pomiędzy  
30 a 39 stopniem szerokości geograficznej południowej”, czyli do 81 tysięcy mil kwa-
dratowych terytorium. Jest to dość duża przestrzeń do prowadzenia badań przez jed-
nego człowieka, który w tym czasie musiał podróżować pieszo, niosąc instrumenty na 
dystansie nie mniejszym niż siedem tysięcy mil.
„Nie brakowało mi ani wytrwałości, ani oddania pracy. Ale – dodaje – dało mi to świa-
domość tego, jak niewiele zrobiłem i jak wiele jest jeszcze potrzeba, aby stworzyć ob-
raz jakiego wymaga współczesna geologia. A wszystko co zebrałem w ciągu pięciu lat 
pracy, mogę postrzegać jedynie jako podstawy tego, czego nauka może się spodziewać 
w przyszłości, od podziału zadań do niezrównanego postępu rozwoju intelektualnego 
i handlowego Nowej Południowej Walii i Ziemi Van Diemena”.
Dla zilustrowania swoich słów autor przygotował mapę geologiczną o długości dwu-
dziestu pięciu stóp i szerokości pięciu stóp, w skali czterech mil do cala, której po-
mniejszony egzemplarz pokolorowany geologicznie został dołączony do jego książki. 
Oprócz tego przygotowano również arkusz odcinków w równych skalach, dwadzieścia 
sześć na trzy stopy, ale nie został on jeszcze opublikowany. Kolorystyka została wybrana 
według oryginalnego zamysłu autora. Można podejrzewać, że przyszłe badania wykażą 
konieczność znacznych modyfikacji niektórych granic podziału tego terytorium. Po-
mniejszona mapa obejmująca tylko ogólne cechy będzie zdecydowanie najbezpiecz-
niejsza (...).
Temat złóż węgla w Ziemi Van Diemena został dobrze zbadany przez Hrabiego Strze-
leckiego, ale uważamy, że zbyt pośpiesznie doszedł on do wniosku (jak to czyni na stro-
nie 129), iż „kolorowe piaskowce i żółte wapienie wokół Hobart Town, poza którymi 
nie znaleziono jeszcze żadnych innych śladów, stanowią największe złoża geologiczne 
obu kolonii”. Złoża węgla są niewątpliwie młodsze od większości tego kolorowego pia-
skowca, który jest według nas tylko częścią złóż, w których pojawia się węgiel.
W recenzjach posiadanych przez nas prac nie jest możliwe, by kolumny jakiegokolwiek 
czasopisma wystarczyły, aby dostatecznie zbadać wszelkie wątpliwe dla czytelnika i re-
cenzenta punkty. Byłoby to ze szkodą dla tej pracy, gdybyśmy przy tej okazji pośpiesz-
nie odrzucili dzieło o tak wielkim znaczeniu dla naszych osadników. Musimy zatem 
odłożyć na inną okazję pozostałą część naszych uwag dotyczących tego tematu28. 

Później „Port Phillip Gazette” zamieściła dwa odcinki odnoszące się do Physi-
cal Description, które zostały przedrukowane z „Launceston Examiner”. Pierwszy 
z nich ukazał się 1 lipca 1846 roku, a poniżej przedstawiamy jego dwa pierwsze 
akapity: 
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Powyższa praca [Physical Description] od pewnego czasu znajduje się w rękach wie-
lu naszych czytelników, a bardzo przychylna jej recenzja pióra wielkiego geologa  
dr. Bucklanda pojawiła się w Quarterly Review, jak również pochlebne uwagi na jej te-
mat w Athenaeum i różnych brytyjskich publikacjach. Niemniej są to tylko ogólnikowe 
spojrzenia na pracę jako całość i dlatego proponujemy zwrócić uwagę na nią bardziej 
szczegółowo i omówić takie jej fragmenty w naszej recenzji, które okażą się najbardziej 
interesujące dla naszych czytelników – osadników.
Nie musimy mówić nic na korzyść Hrabiego Strzeleckiego. Jego ogromna znajomość 
faktów i ogólnych informacji na niemal wszystkie tematy, połączona z manierami god-
nymi dżentelmena sprawiły, że jego towarzystwo jest cenione przez bardzo rozległe 
grono przyjaciół we wszystkich australijskich koloniach29. 

Drugi odcinek opublikowany 8 lipca zamiast obiecanych fragmentów zawierał 
w rzeczywistości rozważania na temat braku dokładnej mapy Tasmanii i „śmiesz-
nych” lokalnych nazw geograficznych, takich jak „Jerycho, Jerusalem i Bagdad na-
danych przez zbiegłych skazańców”30. Nic nie wskazywało na to, że „Port Phillip 
Gazette” zamierzała kontynuować serię, ale według Havarda „Launcestona Exami-
ner” opublikował pięć odcinków swojej własnej recenzji31. 

Autor niniejszej biografii prześledził cztery z tych części, ale w jego ocenie są 
to raczej fragmenty Physical Description niż oryginalne recenzje. W „Lunceston 
Examiner” z 17 czerwca 1846 roku na stronie 384 znajduje się sporządzona przez 
Strzeleckiego tabela wysokości tasmańskich gór, jezior, miast i stacji przedruko-
wana z Physical Description. 26 sierpnia ukazał się fragment z rozdziału „Geologia 
i Mineralogia”. Kolejny odcinek z 23 września zawierał opis „Mapy Geologicznej”, 
natomiast ostatni, z 24 października 1846 roku, zawierał uwagi Strzeleckiego na 
temat skał z „drugiej epoki”. 

Obok tych drukowanych recenzji niezwykła opinia na temat książki została 
wyrażona w prywatnym liście Karola Darwina do Strzeleckiego, prawdopodobnie 
z czerwca 1845 roku. List znaleziono w 1957 roku w Bibliotece Uniwersyteckiej 
w Yale podczas poszukiwań dokonanych na prośbę Słabczyńskiego, ówczesnego 
kuratora Biblioteki Narodowej w Warszawie, biografa Strzeleckiego. List Darwina 
składający się z trzech stron A4 został napisany w miejscowościach Down, Bro-
mley, Kent i miał formę podziękowania za egzemplarz książki Strzeleckiego. Brzmi 
on następująco: 

Mój Drogi Panie,
kilka dni temu otrzymałem Pański uprzejmy i cenny podarunek. Jestem Panu za niego 
niezmiernie wdzięczny, choć czuję, że nie zasłużyłem na tak wspaniały upominek.
Gratuluję Panu ukończenia dzieła, która musiało kosztować Pana wiele pracy i jestem 
zdumiony liczbą głębokich zagadnień, które Pan porusza. Muszę wyrazić swój żal, że 
nie zawiera ono większej ilości fragmentów Pańskiego dziennika. Mam nadzieję, że 
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któregoś dnia zobaczę go w całości w druku. Wspomina Pan o mało idiomatycznym 
angielskim. Serdecznie życzę sobie, aby jedna czwarta naszych angielskich autorów my-
ślała i pisała w języku w połowie tak żywiołowym, aczkolwiek tak prostym. Jeszcze raz 
pozwolę sobie bardzo szczerze podziękować, proszę mi wierzyć.

Szczerze oddany,
K. Darwin

Był Pan tak miły przy naszym ostatnim spotkaniu i obiecał Pan, że poinformuje mnie 
(jako wskazówkę dla mnie), ile zapłacił Pan za grawerowanie rycin muszli. Ilustracje 
wyglądają wspaniale32.

Ciekawe, że w pierwszej kolejności Darwin nawiązał do „liczby głębokich za-
gadnień”, które znalazł w książce. Czym zatem są te „głębokie zagadnienia”, które 
„zdumiały” wielkiego naukowca? Z pewnością wspinaczka na Górę Kościusz-
ki nie wywarła na Darwinie wrażenia, ale być może była to filozoficzna refleksja 
Strzeleckiego nad człowieczeństwem, pięknem natury, podbojem wolnych ludów, 
niewolnictwem, zmianą narodowości, trudnościami w nauce języka angielskiego, 
losem Aborygenów, zachowaniem tzw. dzikusów, projektami na rzecz poprawy 
australijskiego rolnictwa, nawadnianiem Nowej Południowej Walii i Tasmanii. 
Wiele z tych refleksji zostało zamieszczonych w przypisach do książki Strzelec-
kiego i zaczerpniętych z jego dziennika napisanego w języku francuskim. Darwin 
wyraził ubolewanie, że przedrukowano tylko kilka stron dziennika i miał nadzieję, 
że pewnego dnia praca ta zostanie opublikowana w całości. 

Jest bardzo prawdopodobne, że ten cenny dziennik nadal znajduje się w archi-
wum Londyńskiego Sądu Apelacyjnego po tym jak zapoznał się z nim sędzia tej 
instytucji w 1877 roku cztery lata po śmierci Strzeleckiego, gdy jego krewni w Polsce 
zakwestionowali ważność jego testamentu. Dlatego właśnie dziennik ocalał, podczas 
gdy wszystkie inne dokumenty Strzeleckiego zostały spalone zaraz po jego śmierci. 
W związku z tym, że sądy brytyjskie nie mają zwyczaju niszczenia akt i dokumentów, 
nadal istnieje duża szansa, że dziennik zostanie kiedyś odnaleziony33. 

Kolejny element listu to niezwykłe pochwały Darwina za styl literacki Strzelec-
kiego. Jak zauważył Hume Dow w swoim wyborze prozy angielskiej Science Speaks 
zaadresowanym do studentów zgłębiających język angielski, „Darwin miał wy-
czucie języka i uważnie dobierał słowa. Jednak jego komentarze na temat tekstów 
są bardzo rzadkie”34. Z postscriptum można wywnioskować, że obaj naukowcy 
spotykali się od czasu do czasu i pomagali sobie nawzajem. Książka Strzeleckiego 
została zilustrowana rycinami czterech skamielin wypożyczonych z kolekcji Dar-
wina, a później Darwin w jego Journal of Researches into Natural History and Geo-
logy of the Countries visited during the Voyage of H.M.S. Beagle around the World 
cytował Strzeleckiego35.
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Słabczyński odnalazł kopię Physical Description podarowaną Darwinowi przez 
Strzeleckiego. Obecnie książka znajduje się w Bibliotece Wydziału Botaniki Uni-
wersytetu Cambridge. Jest opatrzona dedykacją Strzeleckiego z autografem: „Dla 
Pana Karola Darwina, od autora – dnia 19 maja”. Na końcu wspomnianego egzem-
plarza znajduje się siedem napisów wykonanych ołówkiem, które według opinii 
tamtejszego bibliotekarza zostały wykonane najprawdopodobniej przez samego 
Karola Darwina. Jedna z uwag odnosi się do strony „347 – Sterylność jednej rasy 
ludzkiej w stosunkach z drugą”, niemniej Darwin ani jej nie rozwinął, ani nie sko-
mentował36. 

Po przeczytaniu tak wielu przychylnych recenzji i szczerej pochwały Darwi-
na za Physical Description można znaleźć dla kontrastu jedną krytykę książki au-
torstwa Helen Heney. Różnica w ocenie jest uderzająca: „Jest poprawna grama-
tycznie. Jest napisana na sposób wiktoriański i prawdopodobnie była doceniona 
przez pierwszych czytelników. Mimo to jest ciężkim dziełem niezbyt kreatywnego 
umysłu, w którym pojawiają się konwencjonalne obrazy pozbawione świeżości. 
To sprawia, że czytelnik zastanawia się nad pochwałą, jaką otrzymała jego infan-
tylna twórczość. Została napisana w języku obcym i ma wiele wspólnego z listami 
w języku francuskim, które również są niezwykle ciężkie. Biorąc pod uwagę język, 
trudno zrozumieć pochwały, jakimi niektórzy krytycy obdarzyli jego styl”37. 

Pomimo krytyki Heney, współczesny pisarz Paul Carter i autor książki The 
Road to Botany Bay stwierdził, że w dziele Strzeleckiego „styl jego opisów wspa-
niale pasuje do tematyki”38. 

Wśród opinii nielicznych krytyków Physical Description, w książce Geoffreya 
Blaineya pod tytułem A Land Half Won można przeczytać, że „polski badacz 
i przyrodnik Strzelecki błędnie twierdził, że stada bydła, karczowanie i wypala-
nie terenów zielonych powodowały ocieplenie klimatu poprzez niszczenie lasów 
i runa leśnego. Wiele osób nie zgadzało się z jego opinią, że owce i bydło są jak 
szarańcza. Wiele osób wierzyło, że od czasu pojawienia się owiec, pastwiska w ich 
okręgu stały się lepsze”39. 

Raczej trudno zrozumieć, gdzie Strzelecki popełnił błąd, ponieważ profesor 
Keith Hancock w swojej monografii Discovering Monaro stwierdził, że „polski geo-
log Strzelecki (...) zobaczył ziemię w ogniu. Jak powiedział gubernatorowi Gip-
psowi, osadnicy nie ulepszali ziemi, tylko ją niszczyli. W naszych czasach wielu 
obserwatorów w wielu rejonach Australii powtórzyło oskarżenie Strzeleckiego40. 
(...) Musimy się zgodzić z tym, że zaprezentował swoje argumenty z wielką mocą. 
W każdej antologii literatury poświęconej użytkowaniu i ochronie ziemi jego wy-
powiedź zasługiwałaby na znaczące miejsce41. (...) Australijczycy mają dobry po-
wód, aby rozważyć jego zdecydowane potępienie rabunkowego użytkowania zie-
mi, jego propozycje reform i kryteria zdrowych praktyk, które opisuje lub sugestie, 
iż żyzność gleby powinna być wykorzystywana, a nie eksploatowana”42. 
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Profesor Manning Clark w recenzji książki Discovering Monaro napisał: „Pa-
weł Edmund Strzelecki (...) był bohaterem również dlatego, że ostrzegał decyden-
tów z Nowej Południowej Walii, iż wzrost liczebności stad na pastwiskach, które 
w wielu przypadkach były zbyt duże, z czasem osłabi ziemię i upodobni najlepsze 
części ziemi Monaro do tych rejonów, które już zostały wyjałowione”43. 

 Na koniec fragment typowego podręcznika dla studentów australijskich szkół 
rolniczych: 

Pasące się zwierzęta powodują zagęszczanie gleby poprzez przemieszczanie się. Praw-
dopodobnie najważniejszą konsekwencją tego faktu jest zmniejszenie szybkości prze-
nikania czy przedostawania się opadów w głąb ziemi. (...) Podczas przechodzenia na 
i z pastwiska owce i bydło mają tendencję do wielokrotnego korzystania z tych samych 
ścieżek. Wynikające z tego duże natężenie ruchu powoduje powstawanie wydeptanych 
szlaków, a na niektórych terenach szlaki te mogą być odpowiedzialne za zapoczątko-
wanie poważnej erozji44.

Książka ta była również głównym tematem listu Strzeleckiego do Phillipa Par-
kera Kinga z 5 czerwca 1845 roku, ale w związku z tym, że list ten zawiera wiele 
innych istotnych informacji na temat jego życia w Londynie, warto go zacytować 
w całości: 

Mój Drogi Kingu!
jeśli myślisz, że opętał mnie demon milczenia, to bardzo się mylisz. Myślałem o Tobie 
częściej niż ludzie mieszkający razem myślą o sobie nawzajem. Chciałem i pragnąłem 
napisać do Ciebie z każdego statku i oderwać się od wielu myśli, które nagromadziły 
się we mnie ostatnio, ale każdego wieczoru nie byłem w stanie utrzymać nawet pióra. 
Nie był to niestety efekt wystawnych kolacji, dobrego wina i innych przyjemności, a ra-
czej złego stanu zdrowia, który jest ostatnio skutkiem moich codziennych zajęć i który 
uczynił moją rękę niezdatną do pisania przez całe dnie. Część tych zajęć obejmuje po-
zbycie się chochlików drukarskich, artystycznych i przyrodniczych. Druga, która mnie 
z kolei zajmuje, jest bardziej moralna niż finansowa, ponieważ stało się dla mnie abso-
lutną koniecznością, aby mieć jakieś zajęcie. Przyjemne dla mnie zgłębianie nauki zbyt-
nio obciąża umysł i kieszeń, by móc się tym tak swobodnie zajmować, jak ja to czynię 
ostatnio. Wyjątkowy czas, który poświęciłem na to w ciągu ostatnich 15 lat, kosztował 
mnie prawie cały mój majątek, ponieważ po powrocie do Europy zastałem taki bała-
gan w finansach, które [zaniedbywałem], że po zsumowaniu razem tego, co pozostało, 
posiadałem o 2/3 mniej niż na początku. To tragiczny deficyt na jakimkolwiek etapie 
życia, a szczególnie na moim, w którym ani nadzieja, ani wiara w odtworzenie mająt-
ku nie może istnieć zbyt długo. Tak więc musiałbym zapłacić raczej wysoką cenę za 
moje podróże po całym świecie, gdybym miał kogoś, kto polegałby na mnie w takich 
okolicznościach. Jednak bycie samotnym, a także wykupienie dożywotniej renty razem 
z tym, co pozostało, uwolniło mnie od trudności i pozwoliło mi nadal żyć w sposób 
niezależny, jak dawniej.
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Przesyłam Ci osiem egzemplarzy opublikowanej pracy. Przyjmij jeden na pamiątkę 
Twego przyjaciela, który będzie pielęgnował wspomnienia o Twojej dobroci i o Twojej 
rodzinie tak długo, jak długo ta pamięć będzie trwała. Pozostałe siedem przekaż dla Sir 
George’a Gippsa, La Trobe’a, Archibalda Walkera, Jamesa McArthura, mojego towarzy-
sza w kłopotach oraz trzem moim przyjaciołom, których znasz: Panu Wm MacLeayowi, 
księdzu Clarke’owi i doktorowi Nicholsonowi.
W pożegnaniu z dedykacji zauważysz, że jeden egzemplarz sprezentowałem Sir Joh-
nowi Franklinowi w przeddzień jego wyjazdu na Biegun Północny. Wyprawa, w której 
wzięły udział dwa okręty „Erebus” i „Terror”, wypłynęła 19 maja. W trakcie przygoto-
wań i w chwili wypłynięcia Sir John wykazał się zadziwiającym wigorem ciała i umysłu. 
Byłem z nim w Greenwich na kilka dni przed wypłynięciem i byłem pod wrażeniem 
wpływu jego pasji i zaangażowania. Urodził się dla morza. Przez cały okres przygoto-
wań okazywano mu najwyższy szacunek, a kiedy nadszedł moment podniesienia ko-
twicy, odpłynął żegnany najlepszymi życzeniami wszystkich. Jestem pewien, że nigdy 
więcej nie spotkamy już nikogo takiego.
Pan Canningan napisał list do jednego ze swoich przyjaciół, w którym przeczytałem 
ten niezwykły fragment: „przepraszam, że napisałem do Pana tak długi list, ale tak 
naprawdę nie miałem czasu napisać krótkiego”. Teraz rozumiem znaczenie tej linijki, 
ponieważ na skondensowanie pracy do 460 stron poświęciłem więcej czasu niż zajęło 
mi napisanie 1200. Moim głównym celem było zachęcenie kapitału i ludzi do emigracji 
do dwóch kolonii i przyciągnięcie uwagi Rządu do ważnej roli, jaką ta kolonia będzie 
odgrywała w dobrobycie i gospodarce Imperium Brytyjskiego.
Jest duże prawdopodobieństwo, że będę w stanie zapewnić obu koloniom rządowy 
Urząd Badań Kolonialnych, który będzie oddziałem Biura Zarządzania Badaniami 
Geologicznymi Wielkiej Brytanii pod kierownictwem Sir Henry’ego De La Beche’a – 
z własnym geologiem i chemikiem itp., i poprzez który zostanie przeprowadzona 
gruntowna geologiczna inspekcja obu kolonii, a także zostaną rozwiązane kwestie che-
mii i mineralogii, jakich będzie wymagać rozwój górnictwa i rolnictwa. Mimo tego, 
że ostatnio odrzuciłem ofertę pracy w koloniach i jestem daleki od szukania takowej 
w kraju, moi przedstawiciele mają wystarczającą siłę szczerości i bezinteresowności, 
która nimi kieruje, oraz mają szczególny posłuch w miejscach mających znaczenie 
w Rządzie.
Byłbyś przerażony, gdybyś dowiedział się o skandalicznej ignorancji, z którą spotykają 
się kolonie tutaj! Bardzo wątpię, aby książki mogły zaradzić temu złu i zapobiec kon-
sekwencjom tej ignorancji, ponieważ nie ma zbyt wielu ludzi, którzy nie mają żadnych 
wyrobionych czy z góry przyjętych opinii. Jest również bardzo ograniczona liczba czy-
telników w pełni niepochłonięta przez codzienne bieżące sprawy i gazety.
Porcker [Parker?] odwiedził mnie dzisiaj i opowiedział mi o raporcie, który wysłałeś 
do komisarzy o konkurencji w wydobyciu węgla itp. Rozwiałem na tyle, na ile mogłem, 
niepokój, jaki odczuli komisarze, zobaczywszy, że grozi im pozbawienie jedynego re-
alnego dochodu. Z pewnością miałeś rację, gdy zalecałeś obniżenie cen węgla. Będzie 
to najskuteczniejszy środek tymczasowej kontroli konkurencji. Mówię o tymczasowo-
ści, ponieważ naprawdę wierzę, że w żadnej części Zagłębia Węglowego nie ma takiej 
możliwości wydobycia i transportu węgla jak w obiektach Spółki. Pamiętaj, że jeste-
śmy dobrymi przyjaciółmi z Porckerem [?], więc jeśli jesteś zainteresowany lub czujesz 
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potrzebę wsparcia w kwestii Twojego odwołania ze stanowiska jakimiś dodatkowymi 
argumentami przekazanymi na gruncie prywatnym, napisz do mnie i nie wahaj się 
skorzystać z mojej pomocy. 
Z przyjemnością słyszę, że interesy w koloniach idą lepiej. Mam nadzieję, że Ty i Twoja 
małżonka macie się dobrze. Jak zakończyła się sprawa z biednym Hannibalem Mac 
Arthurem? Mam nadzieję, że zdrowie Pani King się poprawia. Przekaż jej, że często 
słyszę opinie o Robercie i to w połączeniu z wielkimi pochwałami jego działań oraz 
zalet umysłu i moralności. Proszę pozdrów ją ode mnie oraz Phillipa i jego żonę i Pan-
nę King, która teraz pewnie jest już wspaniałą młodą damą oraz Johna i resztę Two-
ich wspaniałych chłopców. Opowiedz mi w następnym liście o winnicy i przekaż im 
wszystkie moje najlepsze życzenia i wspomnienia.

Szczerze oddany,
P.E. Strzelecki

Pisz do mnie jak dawniej na adres C. Devaux & Co, 62 King William Str, London City. 

Ten list i książki płyną na statku „Leander”45.
Strzelecki złożył wniosek o przyznanie obywatelstwa brytyjskiego 14 listopada 

1845 roku, a otrzymał je czternaście dni później. Jego wniosek poparli bankier 
Samuel Jones Loyd (późniejszy Baron Overstone), lek. med. William Henry Filton 
i Mathew Uzielli – agent nieruchomości46. Kilka dni po otrzymaniu zaświadczenia 
o przyznaniu obywatelstwa, Strzelecki napisał list do Sir Roberta Peela, w którym 
zaoferował na sprzedaż swoje zbiory geologiczne: 

117 Picadilly
3 grudnia 1845 r.

Sir,
w związku z tym, że w ciągu 5 lat pobytu i rozległych podróży w Nowej Południowej 
Walii i Ziemi Van Diemena zgromadziłem dużą kolekcję okazów ilustrujących geolo-
gię i mineralogię tych krajów, jestem skłonny zaoferować rządowi brytyjskiemu cenę 
znacznie niższą od wydatków, które poniosłem na pracę włożoną w jej stworzenie.
Kolekcja ta, która została zbadana przez Sir Henry’ego De la Beche i Dr. Bucklanda 
stanowi ilustrację części geologiczno-mineralogicznej pracy, którą ostatnio opubliko-
wałem zatytułowanej „Physical Description of New South Wales and Van Diemen’s 
Land” i pomyślałem sobie, że jako taka, może stanowić pożądany dodatek dla Muzeum 
Geologii Gospodarczej. Cena, o którą proszę to 200 funtów.

Z wyrazami szacunku,
(podpisano) Paweł Edmund Strzelecki

[Do] Wielce Szanowny Sir Robt Peel, Bt. M.P.47
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Cytowany powyżej list od razu doczekał się reakcji Henry’ego De la Beche, 
ówczesnego dyrektora generalnego londyńskiego Muzeum Geologii Gospodarczej 
i wybitnego członka Towarzystwa Geologicznego, który od razu napisał do hra-
biego Lincolna:

6 grudnia 1845 r. 

Drogi Panie,
mam zaszczyt oznajmić w odniesieniu do oferty Hrabiego Strzeleckiego przekazanej 
w liście do Sir Roberta Peela z trzeciego bieżącego miesiąca dotyczącej zbycia jego 
kolekcji ilustrującej mineralogię i geologię Ziemi Van Diemena i Nowej Południowej 
Walii za kwotę 200 funtów, iż po zapoznaniu się z nią wymienioną sumę uznaję za zbyt 
wysoką. Moim zdaniem nie byłoby pożądane kupowanie tej kolekcji za cenę zbliżoną 
do 200 funtów gdyż okazy, które mogłyby być udostępnione Muzeum Geologii Gospo-
darczej, byłyby stosunkowo ograniczone.

Z wyrazami szacunku
(podpisano) H.T. De la Beche

[Do] Wielce Szanowny Hrabia Lincoln48 

Fakt, że Strzelecki stwierdził, iż jego kolekcja „została zbadana przez Sir Hen-
ry’ego De la Beche i dr. Bucklanda” sugeruje, że obaj panowie chwalili te eksponaty. 
Szybkość, z jaką De la Beche zaprzeczał wartości kolekcji, budzi podejrzenie o jego 
braku szczerości wobec Strzeleckiego. W oczach sir Henryka De la Beche kolekcja 
wyglądała prawdopodobnie jak kupa kamieni lub skamielin, ale Strzelecki miał na 
uwadze odległości jakie przebył, aby je zdobyć i wiele trudności w jej zgromadze-
niu. Część kolekcji skał sprzedał Johnowi Morrisowi, a resztę podarował Muzeum 
Geologii Gospodarczej w 1849 roku49. 

Wydaje się, że po przyjeździe z Australii Strzelecki był życzliwie nastawiony do 
sir Henry’ego De la Beche. Nie wiadomo, czy później to uczucie uległo zmianie. 
Musi być jakiś powód, dla którego nigdy nie wstąpił do Towarzystwa Geologiczne-
go gdzie sir Henry był najważniejszą osobą. Być może Strzelecki podejrzewał jakąś 
dwulicowość u De la Beche’a. 

W swoim liście do P.P. Kinga z czerwca 1845 roku, cytowanym wcześniej, 
Strzelecki miał nadzieję, że będzie w stanie „zapewnić” dla australijskich kolonii 
Urząd Badań Kolonialnych „pod kierownictwem Sir Henry’ego De la Beche’a”. 
Można więc przypuszczać, że ten ostatni złożył Strzeleckiemu pewne obietnice, 
które nie miały szans na realizację, ponieważ Biuro Kolonialne w Londynie nie 
zareagowało na ten pomysł, przynajmniej do 1849 roku. Był to prawdopodobnie 
kolejny powód, który zniechęcił Strzeleckiego do wstąpienia do Towarzystwa Geo-



Paweł Edmund Strzelecki. Podróżnik – odkrywca – filantrop284

logicznego. Lubił być traktowany poważnie, dlatego też stał się bardzo aktywnym 
członkiem Królewskiego Towarzystwa Geograficznego w Londynie. Znamienne 
jest, że jego wielka mapa geologiczna była eksponowana w siedzibie tego Towa-
rzystwa, a nie w Towarzystwie Geologicznym. Strzelecki nawiązał bliską przyjaźń  
z sir Roderickiem Murchisonem. Ten ostatni ścierał się kiedyś z De la Beche na 
temat okresu Dewonu. 

Po 1850 roku sam De la Beche polecił utworzenie Urzędu Badań Kolonial-
nych i zachęcał geologów do zbierania okazów dla Muzeum Geologii Praktycznej. 
R. Stafford napisał, że „Clarke, Strzelecki, King i Jukes również prowadzili kampa-
nię” na rzecz „badania geologicznego Nowej Południowej Walii”50. 

25 maja 1846 roku był dla Strzeleckiego szczególnie satysfakcjonujący, gdyż 
został on wówczas odznaczony Złotym Medalem Królewskim i ogłoszony geogra-
fem o nadzwyczajnych zasługach. Prezes lord Colchester, zwracając się do niego 
i do członków, powiedział: 

Pańskie sukcesy w dziedzinie geografii były tak często i tak honorowo wspominane we 
wcześniejszych wystąpieniach z tego miejsca, że teraz, gdy stoję tutaj, aby przedstawić 
powody, które skłoniły Radę tego Towarzystwa do jednomyślnego przyznania Panu jed-
nego z królewskich medali, mogę zaledwie podsumować to, co zostało już przedstawio-
ne Towarzystwu w trakcie corocznych wystąpień moich poprzedników. W 1841 roku 
po raz pierwszy doceniliśmy wartość Pańskich prac kiedy odkrył Pan Gippsland – roz-
legły obszar Nowej Południowej Walii o powierzchni 5600 mil kwadratowych, jeziora 
nadającego się do żeglugi i kilku rzek, a także bogactwa gleby i pastwisk, co stanowiło 
zachęcającą perspektywę dla osadników. W 1844 roku poinformowano nas o Pańskiej 
trudniejszej eksploracji południowej części pasma górskiego, które rozciąga się z pół-
nocy na południe wzdłuż wschodniej granicy Nowej Południowej Walii, w niewielkiej 
odległości od wybrzeża i ciągnie się dalej aż do Ziemi Van Diemena. Góry te przemie-
rzył Pan pieszo, od 31 do 44 stopnia szerokości geograficznej południowej, przecinając 
je wielokrotnie, szczegółowo badając ich charakter i ustalając ich średnią wysokość na 
około 3500 stóp.
W ciągu ostatniego roku podał Pan do publicznej wiadomości wyniki swoich prac 
w dziele zatytułowanym „Physical Description of New South Wales and Van Diemen’s 
Land” zawierającym owoce pięciu lat nieprzerwanych badań na trasie o długości sied-
miu tysięcy mil pokonanej pieszo. Praca ta traktuje o historii i wynikach badań tych 
krajów, ich klimacie, geologii, botanice i zoologii, a także o stanie fizycznym, moralnym 
i społecznym Aborygenów oraz o stanie rolnictwa kolonialnego; została uzupełniona 
o porównania z innymi krajami, które odwiedził Pan w ciągu dwunastu lat podróży 
w większości regionów świata; jest bardzo cennym uzupełnieniem naszej wiedzy o tej 
interesującej części świata. Razem z piękną mapą geologiczną stworzoną przez Pana, 
a teraz wystawioną przed nami (której pomniejszona wersja ilustruje Pana dzieło) oraz 
z energią i wytrwałością potrzebną do uzyskania tych wyników, czynią z Pana geografa 
o niezwykłych zasługach i stanowią podstawę, zgodnie z którą mam teraz w imieniu 
Rady przyjemność ten medal Panu wręczyć.
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Strzelecki odpowiedział: 

Mój Panie, przyjmuję i akceptuję z najgłębszym uczuciem szczerej dumy me-
dal, który Rada Królewskiego Towarzystwa Geograficznego przyznała mi dzisiaj, 
i proszę, aby wziął Pan pod uwagę trudności, jakie sprawia mi mówienie o sobie, 
a w szczególności odpowiadanie na bardzo pochlebne opinie, które dołączył Pan 
do tej nagrody.
Już po raz trzeci Królewskie Towarzystwo Geograficzne uczyniło mi niespodzie-
wany i niezasłużony zaszczyt zauważenia mojej skromnej pracy. Na jubileuszo-
wych spotkaniach w 1844 i 1845 roku gorliwych i nieugiętych wyznawców nauki, 
ówczesny Prezes Towarzystwa, Sir R.  Murchison, w swoich dwóch dorocznych 
przemówieniach wygłaszanych w tej sali zwrócił uwagę opinii publicznej na te wy-
siłki, które wówczas były na etapie druku. Z okazji obecnej rocznicy, za pośrednic-
twem Waszej Lordowskiej Mości, Towarzystwo przyznaje mi najwyższą możliwą 
nagrodę i chociaż w tych kilku przypadkach nie mogę odnieść mojego szczęścia 
do innych źródeł niż dobroć i hojność Rady, to jednak bycie obiektem takiego 
zainteresowania ze strony jednego z najbardziej oświeconych i szanowanych towa-
rzystw w Europie – muszę przyznać – jest największym i najjaśniejszym zaszczy-
tem, jakiego kiedykolwiek mogłem się spodziewać w kraju, który przyjąłem na 
moją ojczyznę.
Próbując jednak wyrazić jak głęboko wdzięczny jestem za wyrazy pochlebnych prze-
jawów protekcjonalności i życzliwości Waszej Lordowskiej Mości wobec mnie, nie 
mogę powstrzymać zachwytu, jaki odczuwam, widząc, że Królewskie Towarzystwo 
Geograficzne przyznaje medale takim osobom jak Erman i Ritter. A także, że coraz 
bardziej identyfikuje się z mecenatem i propagowaniem wiedzy filozoficznej o Zie-
mi, czego dowodem jest połączone zastosowanie praktycznej astronomii, geometrii, 
fizyki, geologii pozytywnej, mineralogii, botaniki i zoologii. Tak naprawdę Królew-
skie Towarzystwo Geograficzne musi być odtąd postrzegane jako centrum, z którego 
promieniuje motywacja dla tych nauk oraz jako wspólne centrum, do którego trafia 
ich wkład w wiedzę o świecie, w którym żyjemy. Dziedziny tej wiedzy, choć same 
w sobie różne od siebie, są jednak w zastosowaniu do geografii fizycznej tak samo 
ściśle powiązane ze sobą jak zjawiska w przyrodzie, i rzeczywiście taki jest ich ścisły 
związek i wzajemna zależność, że w moim skromnym wystąpieniu przed Państwem 
nie mogłem oddać sprawiedliwości tematowi klimatologii Nowej Południowej Walii 
i Ziemi Van Diemena bez uprzedniego dokładnego zbadania poziomej i pionowej 
konfiguracji terenu, jego geologii, flory oraz fizycznego i chemicznego charakteru 
jego gleb. 
Ten wkład, do którego jednak nawiązuję, łącząc tylko takie informacje dotyczące  
Nowej Południowej Walii i Ziemi Van Diemena, jakie posiadamy, i pokazując zalety 
i potrzebę posiadania nowych, jest tylko fragmentem badań, które prowadziłem na 
całym świecie. Jeśli moje zdrowie pozwoli mi z powodzeniem radzić sobie ze szko-
dliwością siedzącego trybu życia, będę bardziej niż dumny, mogąc przedstawić przed 
Królewskim Towarzystwem Geograficznym dalsze wyniki tych badań, a tym samym 
uzasadnić być może szczodre uczucia, którymi Wasza Lordowska Mość i Towarzystwo 
Geograficzne uhonorowało mnie dzisiaj51. 
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Przemówienie zostało skomentowane przez Havarda, który napisał, że „nie 
jest jasne, dlaczego Strzelecki nie opublikował więcej swoich materiałów”. Ha-
vard podejrzewał, że „Strzelecki uważał, że dzięki interwencji Gippsa w Urzędzie 
ds. Kolonii mógł otrzymać zwrot kwoty, która umożliwiłaby mu opublikowanie 
kolejnego tomu. (...) Charakterystyczne dla niego wydaje się to, że pracował za-
wsze w interesie postępu i efektywności oraz lepszych warunków społeczno- 
-ekonomicznych, zatrzymując się tylko na chwilę, by spojrzeć za siebie”52.

Rawson zauważył, że „przyznanie złotego medalu podniosło go natychmiast do 
rangi eminencji, a on sam osiągnął to w obliczu dużej konkurencji. Dekada, która 
obejmowała pobyt Hrabiego w Australii, zbiegła się w czasie z okresem heroicznej 
jej eksploracji”. Rawson wspomniał sir Thomasa Mitchella, Edwarda Johna Eyre’a, 
Ludwiga Leichhardta i J. Lorta Stokesa, ale Towarzystwo Geograficzne przyznało 
swoją najwyższą i wyjątkową nagrodę tylko trzem z tych wybitnych osobistości za 
pracę w Australii: Edwardowi J. Eyre’owi (1842), Pawłowi E. Strzeleckiemu (1846) 
i Charlesowi Sturtowi (1847)53.

Słabczyński uważał, że ostatnie słowa Strzeleckiego w jego przemówieniu 
oznaczały, iż miał on wówczas pewne plany dalszej działalności naukowej, ale był 
zmuszony do odłożenia ich przynajmniej na jakiś czas, ponieważ jego uwaga była 
zajęta problemami w Irlandii54. 

Heney ze swoją typowo negatywną postawą zwyczajnie oceniła, że Strzelecki 
nie zasłużył na przyznanie złotego medalu: 

Umieściło go to pośród wybitnych osobistości i było niezwykle satysfakcjonujące. 
Prawdopodobnie decyzja o uhonorowaniu go wynikała z uczucia, które tak mocno sam 
pielęgnował i które przekazał swoim przyjaciołom dzięki swojemu talentowi, że został 
potraktowany przez rząd w sposób niegodny w odniesieniu do swoich badań. Zna-
czenie jego prac jako odkrywcy nie było w żaden sposób porównywalne do znaczenia 
dwóch pozostałych – Sturta i Eyre’a, którzy otrzymali wynagrodzenie, ani do znaczenia 
pewnej liczby osób, którzy go nie otrzymali. Strzelecki nie był wybitny w eksploracji 
Australii, ale miał dość duży talent do zdobywania sławy i publicznego poklasku za to, 
co robił55. 

Powyższy cytat sprowokował recenzenta In a Dark Glass do następującego ko-
mentarza: „Jeśli mamy jej [Heney] wierzyć – jakim wszechmocnym magiem mu-
siał być Strzelecki, że potrafił przekonać innych, iż powinni go szanować i kochać, 
mimo że na to nie zasługiwał, że wybitni ludzie jego epoki – ministrowie, politycy, 
naukowcy, administratorzy – i nawet taki realista jak jego przyjaciel Karol Dar-
win – pokornie przyjęli i uszanowali jego wolę?”56. 

Przynajmniej Sturt nie uważał Strzeleckiego za niegodnego odkrywcę, bo 
utrwalił jego nazwisko w nazwie sezonowej rzeki w Południowej Australii. Raw-
son napisał: „Hrabia i Charles Sturt byli przyjaciółmi i szanowali się nawzajem, 
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a Sturt poczynił starania, aby nadać nazwę Strzelecki Creek na cześć swego przy-
jaciela”57.

Kolejną chwilą ogromnej satysfakcji dla Strzeleckiego była wizyta wybitnego 
odkrywcy kapitana sir Jamesa Clarka Rossa, Royal Navy, który wręczył mu książkę 
A Voyage or Discovery and Research in the Southern and Antarctic Regions during 
the Years 1839-43. Praca ta zawierała pochwałę wiedzy Strzeleckiego na temat  
Tasmanii oraz książki Physical Description opisanej w tekście Rossa słowami:  
„(...) Godne podziwu dzieło wydane ostatnio przez Hrabiego Strzeleckiego,  
który miał możliwość przemierzania kraju [Tasmanii] i dzięki którego wierności 
i zdolności do o wiele lepszego relacjonowania niż moja, uważam za niepotrzebne 
w ogóle wchodzić w temat obecnego stanu kolonii [Tasmanii], który już został 
przedstawiony społeczeństwu przez niego”58. 

W styczniu 1847 roku Strzelecki podjął kolejny wysiłek mający na celu reali-
zację swoich planów utworzenia Urzędu Badań Geologiczno-Mineralogicznych 
dla kolonii brytyjskich i napisał list do lorda Henry’ego Greya, który w tym czasie 
kierował Urzędem Kolonialnym: 

Atheneum Club
14 stycznia 1847 r.

Mój Panie!
gdybym nie zdawał sobie sprawy ze stopnia zainteresowania jakie Wasza Lordowska 
Mość przejawia dla dobra kolonii, nigdy nie próbowałbym przeszkadzać Panu doku-
mentem, który towarzyszy temu listowi. W obecnym stanie rzeczy przepraszam tylko 
za śmiałość, jaką przyjmuję przed Waszą Lordowską Mością i przedstawiam kilka su-
gestii mających na celu usunięcie trudności, z którymi borykają się kolonie z powodu 
braku Urzędnika Naukowego zdolnego do rozwiązywania lokalnych problemów Ana-
litycznej Chemii i Mineralogii.
Ufam, że wybaczy mi Pan śmiałość i proszę mi wierzyć, że pozostaję uniżonym sługą.

P.E. Strzelecki59 

Zawartość siedmiostronicowej pracy Strzeleckiego stanowi Załącznik 2. do tej 
książki. Wciąż starał się przekonać rząd do utworzenia takich biur dla Kanady, 
Nowej Południowej Walii, Tasmanii, Nowej Zelandii i Przylądka Dobrej Nadziei. 
Nie wspomniał tym razem o sir Henrym de la Beche, ale skarżył się, że oferta 
sprzedaży jego kolekcji została odrzucona przez poprzedni rząd i „może zostać 
wykorzystana do wybrukowania ulicy” pod jego oknami. Ta nowa próba sprze-
daży nie otrzymała żadnego wsparcia od trzeciego Earla Greya. Kilka dni później 
zaoferował swoje usługi Irlandii zmagającej się z klęską głodu. 
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DWA LATA W IRLANDII 

W 1845 roku zbiory ziemniaków w Irlandii zostały częściowo dotknięte za-
razą, która pustoszyła kontynent europejski. Sytuacja uległa dramatycz-

nemu pogorszeniu w 1846 roku, a w Irlandii i części Szkocji jesienne zbiory 
ziemniaków kompletnie przepadły. 1 stycznia 1847 roku, podczas publicznego 
spotkania w Londynie, utworzono Brytyjskie Towarzystwo Pomocy Ofiarom 
Głodu w Irlandii i Szkocji. 

Ksiądz John O’Rourke w swojej History of the Great Irish Famine of 1847 
zauważył, że „Do Towarzystwa zgłosili się na ochotnika arystokracja i panowie 
wysokiej rangi i ciężko pracowali pośród głodujących. W tym gronie znaleźli  
się panowie Hrabia Strezelecki [sic], Lord R. Clinton, Lord James Butler i Pan 
M.J. Higgins”1. 

Inny autor, Cecil Woodham-Smith, w swojej książce The Great Hunger: Ireland 
1845-1849, stwierdził: „21 stycznia Brytyjski Komitet Towarzystwa dokonał waż-
nej nominacji: Hrabia Strzelecki  – członek polskiego rodu szlacheckiego, który 
miał obywatelstwo brytyjskie i wyróżnił się jako badacz Australii, został zaanga-
żowany jako przedstawiciel Towarzystwa dla hrabstw Donegal, Mayo i Sligo. Ko-
mitet uznał, że Hrabia Strzelecki zostanie lepiej przyjęty przez Irlandczyków niż 
rodowity Anglik”2.

Nie wiadomo dokładnie, kiedy Strzelecki zaoferował swoje usługi Towarzy-
stwu. Słabczyński podał datę 20 stycznia 1847 roku i dodał, że jego oferta została 
zaakceptowana 22  stycznia tego roku3. Data przejazdu Strzeleckiego przez Du-
blin w drodze do Sligo została potwierdzona w liście sir Randolpha Routha do sir 
Charlesa E. Trevelyana z 26 stycznia 1947 roku, napisanego na Zamku w Dublinie. 
Według Słabczyńskiego z listu tego wynika, że pierwszym zadaniem Strzeleckiego 
był nadzór nad dystrybucją ładunku przywiezionego na statku Scourge do portu 
Killybegs w Zatoce Donegal4. Pierwszy oficjalny raport Strzeleckiego został jednak 
napisany w Westport kilka dni później.

1717
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W okresie od stycznia do czerwca 1847 roku, będąc przedstawicielem dla 
hrabstw Donegal, Mayo i Sligo oraz angażując się również w prace pomocowe 
w hrabstwach Galway i Roscommon, Strzelecki napisał około piętnastu raportów. 
Zostały one opublikowane w 1849 roku wraz z kolejnymi osiemnastoma raporta-
mi sporządzonymi przez niego w ciągu następnych dwunastu miesięcy, kiedy już 
nadzorował działania wszystkich przedstawicieli Komitetu w Irlandii. Hrabstwa 
Sligo, Donegal i Mayo znajdują na północno-zachodnim wybrzeżu Irlandii. Kiedy 
Strzelecki podróżował z Dublina przez Mayo do Sligo, przeraziły go warunki, któ-
re zobaczył, ale musiał zapanować nad nerwami, gdyż miał świadomość ogromu 
zadania polegającego na niesieniu pomocy poszkodowanym mieszkańcom tego 
kraju. Ten i kolejne raporty wymownie opisują cierpienia i pokazują, jak Strzelecki 
oceniał i radził sobie z problemami.

WESTPORT, 29 stycznia 1847 r.
W Carrick-on-Shannon zobaczyłem przytułek i szpital pełen półnagich i wycieńczo-
nych mężczyzn, kobiet i dzieci, cierpiących na czerwonkę i febrę, które zazwyczaj koń-
czyły się śmiercią. Zmarłych było tak dużo, że nie starczało dla nich trumien.
Pomiędzy Carrick a Sligo zobaczyłem wiele wędrujących rodzin odzianych w łachmany. 
Niektóre szły bardzo powoli, niektóre siadały na skraju drogi z powodu kompletnego 
wyczerpania. Wszyscy mieli przybite, załamane i zmęczone twarze. Była to straszliwa 
konsekwencja głodu, chorób i braku schronienia przed surową pogodą, która smagała 
na przemian deszczem i śniegiem.
W Sligo ulice były pełne cierpiących ludzi. Krzyczących z głodu, choć zachowujących 
porządek, okazujących szacunek ludziom i respektujących ich własność. W przytułku 
odnotowano dużą liczbę przypadków febry i czerwonki, które powszechnie kończyły 
się śmiercią. Liczba wniosków o przyjęcie do takich instytucji rośnie z dnia na dzień, 
nie tylko ze względu na ofiarowaną pomoc, ale także ze względu na strach przed zbliża-
jącą się śmiercią i pragnieniem, aby umrzeć w przytułku, a tym samym mieć prawo do 
trumny i chrześcijańskiego pochówku. W tym przytułku, którego podopieczni musieli 
pracować na swoje utrzymanie, 500 osób jest chorych, w tym również jego kierownik 
i zastępca.
Między Sligo a Westport, w miejscowościach Ballina, Foxford, Swineford i Castlebar 
spustoszenie kraju jest jeszcze bardziej przerażające. Ludzie wydają się sparaliżowa-
ni i bezradni, bardziej obszarpani i brudniejsi. Niby są strasznie przygnębieni, ale na 
śmierć czekają ze stoickim spokojem. Inni, świadomi groźby jeszcze większych nie-
szczęść, opuszczają swoje domy i najbliższych. Głębsza analiza konkretnych przypad-
ków nędzy daje obraz przejmującej ludzkiej niedoli oraz poziomu, do jakiego może 
się ona zniżyć. Los ponury i straszny wiszący nad całym krajem, los biednych dzieci 
i niemowląt u piersi wycieńczonych, chorych matek wzbudza uczucie najwyższego 
współczucia. Departament Zaopatrzenia, Urząd Robót Publicznych i Straż Przybrzeż-
na są zjednoczone w walce z trudnościami, z którymi borykają się administracja i dys-
trybucja pomocy.
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BELMULLET, 10 lutego 1847 r.
W baronii Erris (Belmullet), gdzie przybyłem 8. dnia bieżącego miesiąca, zobaczyłem 
wśród mieszkańców ogromne przygnębienie i skrajne ubóstwo, które w wielu przypad-
kach kończy się śmiercią.
Charakter tego ubóstwa pogłębiają znacznie lokalne uwarunkowania.

***

Populacja 25 000 ludzi rozsianych na obszarze 400 mil kwadratowych, bez miasta, han-
dlu czy przemysłu, bez jednego prywatnego spichlerza, młyna czy sklepu z żywnością, 
hurtowego lub detalicznego. Jedyny istniejący targ w Belmullet, gdzie Departament 
Zaopatrzenia ustanowił i otworzył skład z mąką na sprzedaż, znajduje się na zachod-
nim krańcu baronii, co zmusza nieszczęśników, którzy są zatrudnieni przy robotach 
publicznych na północy, wschodzie i południu baronii, i otrzymują wynagrodzenie, 
do przejścia dwudziestu lub trzydziestu mil celem zakupu żywności. Okoliczność ta, 
biorąc pod uwagę odległość i surowość pogody, przyczynia się do wyczerpania ich sił 
oraz marnuje ich czas.
To, co jeszcze bardziej pogarsza sytuację baronii, to nieudolność członków Komitetu 
Pomocy w radzeniu sobie z trudnościami tej sytuacji. W konsekwencji tej nieudol-
ności z jednej strony i pilnej konieczności naprawienia zła z drugiej, niezwłocznie 
powołałem Specjalny Komitet zajmujący się dystrybucją pomocy, która jest tu po-
trzebna; wybrałem do niej dwóch duchownych protestanckich, katolickiego księdza 
i oficera dowodzącego Strażą Przybrzeżną tego okręgu, wszystkich zamieszkałych 
w Belmullet.
Temu Komitetowi podporządkowałem siedem regionalnych jednostek niosących po-
moc:
1. Ballygrass, 2. Rossport, 3. Bangor, 4. Tullaghan, 5. Bingham, 6. Doolough, 7. Corrick.
Wszystkie te jednostki znajdują się w najbardziej zaludnionych, centralnie położonych, 
a najbardziej dotkniętych klęską miejscowościach; równo rozsiane po zrujnowanym, 
górzystym terenie włącznie z pasem niegościnnego wybrzeża.
Z przykrością muszę dodać, że bezlitosna pogoda wciąż się utrzymuje. Od czasu moje-
go przyjazdu do tego nieszczęsnego kraju pogoda codziennie oferuje na zmianę śnieg, 
grad, deszcz, mróz i odwilż. Śnieżne zamiecie utrudniają mi często podróż do tego 
stopnia, że muszę porzucić powóz, by na piechotę dotrzeć do celu. Taka pogoda pogar-
sza straszliwą sytuację ludzi, spośród napotkanych tysięcy nie widziałem ani jednego, 
który miałby ubranie chroniące od przenikliwego zimna. Widzi się tylko wycieńczo-
nych, bladych, drżących z zimna i wymęczonych chłopów owiniętych w nędzne łach-
many, boso brnących przez śnieg. 
Z bólem informuję Komitet, że stan klęski się rozszerza. Febra i czerwonka stają się 
coraz bardziej zjadliwe. Obie te choroby, ale szczególnie głód, ogromnie zwiększają 
śmiertelność w baronii.
Równie boleśnie jest patrzeć jak klęska głodu, fizycznie wyniszczającą ludzi, teraz 
zaczyna wywierać swój zgubny wpływ na ich moralność, a nawet na święte więzi 
rodzinne, z których Irlandia słynęła. Coraz częstsze są przypadki matek niedbają-
cych o swoje dzieci czy ludzi dorosłych zaniedbujących starszych rodziców, bardzo 
to przygnębiające.
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BALLINA, HRABSTWO MAYO, 15 lutego 1847 r.
Z przykrością zawiadamiam, że pogoda wciąż się utrzymuje, a zamiecie śnieżne i za-
spy, którym towarzyszy niezwykle silny mróz jakiego nie było tutaj od piętnastu lat  
(26° Fahrenheita), zatrzymały na kilka dni przejazdy dyliżansów pocztowych przez 
Mayo i Sligo. Droga z Belmullet, skąd wyjechałem 12. dnia bieżącego miesiąca,  
do Ballina zajęła mi trzy dni, przy odległości zaledwie 45 mil. Jak można przypuszczać, 
intensywny mróz w połączeniu z wyczerpaniem ludności przyczynia się do zwiększe-
nia śmiertelności. W Crossmolina, którą mijałem wczoraj, umiera średnio dziewięć 
osób dziennie.

[Raport z 1 marca 1847 roku napisany w Westport został pominięty].

CLIFDEN, 4 marca 1847 r.
Baronia Ballinahinch, w której Clifden, Roundstone i Ballinakil to najbardziej zalud-
nione miejscowości, jest tak samo dotknięta klęską głodu jak Donegal i baronia Erris, 
a mieszkańcom tak samo brakuje energii i przedsiębiorczości, aby zdobyć środki do ży-
cia uczciwą pracą. Pogodzenie się z nieszczęściem i uzależnienie od pomocy z zewnątrz 
wydają się być jedynymi przejawami uczuć wśród tych nieszczęśników.
To, co znacznie pogarsza cierpienia ubogich, to fakt, że miasto Clifden, gdzie znajduje 
się jedyne targowisko w baronii, oddalone czterdzieści pięć mil od Galway i czterdzieści 
pięć od Westport, nie posiada wcale – co jest zadziwiające – żadnych instytucji, które 
w miastach gromadzą i magazynują żywność i potem sprzedają ją albo w postaci ziar-
na, albo mąki robotnikom dniówkowym i innym nabywcom. Nic takiego tu nie istniało 
ani nie istnieje, a skład Departamentu Zaopatrzenia jest jedynym źródłem żywności 
dla całej ludności.
Jednak na mocy przepisów rządowych Departament Zaopatrzenia może sprzeda-
wać żywność jedynie Komitetom Pomocy; te odsprzedają ją dalej ubogim, ale mając 
ograniczony kapitał, ograniczają też sprzedaż; ta może się zwiększyć jedynie poprzez 
spekulantów, którzy do uczciwych cen doliczają sobie czterdzieści procent. Co prawda 
Sir Randolph Routh po zapoznaniu się ze stanem rzeczy złagodził swoje zarządzenia 
i wydał zgodę Panu Parkerowi na sprzedaż żywności raz w tygodniu, w sobotę, to zna-
czy w dzień targowy. Jednak zbyt duża liczba nabywców w jednym dniu przekracza 
możliwości zaspokojenia ich potrzeb, tak więc wiele osób pracujących przy robotach 
publicznych, idący do Clifden dziesięć, piętnaście i dwadzieścia mil, często wraca do 
domu z pieniędzmi – bez jedzenia.
Do tego dodajmy nieefektywność Komitetów Pomocy. Jeden z nich, w Ballinakill, od-
powiedzialny za najbiedniejszy okręg, po wielu kłótniach i nadużyciach został ostatecz-
nie rozwiązany, każdy jego członek zabrał część funduszy przyznanych Komitetowi, aby 
je wykorzystać według swojego uznania, bez żadnej kontroli czy odpowiedzialności.
Ten nieporządek i moralne rozprzężenie wśród arystokracji i właścicieli ziemskich, 
u których Rząd i instytucje charytatywne głównie szukają wsparcia i serdecznej, uczci-
wej i bezpośredniej współpracy w niesieniu pomocy ubogim, zwiększa dziesięciokrot-
nie faktyczne nieszczęście w całej Irlandii, a tej jej części w szczególności. Żadnego 
z nich, przynajmniej jeśli chodzi o tę baronię, nie obchodzi ani nie interesuje współ-
praca. Każdy z nich – zaczynając od Pana ***, który posiada 500 000 akrów ziemi do 
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najniższego z nich – jest zadłużony, żyje z pensji, a jego majątek jest zarządzany przez 
agenta jego wierzycieli. Zatem biedni znajdują się pomiędzy ziemianinem, który nie 
jest w stanie udzielić im pomocy, a agentem, który nie ma żadnego interesu, aby cokol-
wiek dla nich zrobić i oczekuje, że zrobi to Rząd, który również nie radzi sobie z zawi-
łościami dystrybucji pomocy5. 

(Słabczyński zwrócił uwagę na ostrą krytykę Strzeleckiego pod adresem „arystokracji 
i właścicieli ziemskich” w Irlandii6, natomiast Patsy Adam-Smith w książce Heart of 
Exile stwierdziła, że „Irlandia, podobnie jak inne kolonie, cierpiała z powodu nieobec-
nych właścicieli ziemskich”. Zwróciła też uwagę na straszliwą ironię braku żywności, 
mówiąc: „Ale w najgorszych latach głodu (1846, 1847 i 1848) żywność o wartości przy-
najmniej piętnastu milionów funtów szterlingów została wyeksportowana z Irlandii do 
Anglii. Pomimo zarazy upraw ziemniaków, Irlandia produkowała wystarczającą ilość 
żywności, aby wyżywić dwukrotnie większą populację”7).

[Raport z 14 marca 1847 roku napisany w Westport został pominięty].

WESTPORT, 15 marca 1847 r.
Nie da się opisać cierpienia, którym jestem otoczony. W rzeczywistości osiągnęło ono 
taki poziom skrajności, że staje się niemożliwe do opisania z przesadą czy przeinacze-
nia. Może Pan uwierzyć we wszystko co Pan słyszy i czyta, ponieważ to, co widzę, prze-
wyższa swą skalą opowieści o minionych klęskach, o których kiedykolwiek czytałem.

WESTPORT, 25 marca 1847 r.
Z przykrością informuję, że w ciągu ostatniego tygodnia cierpienia ludności uległy jeszcze 
większemu pogorszeniu, a przypadki śmierci na drogach publicznych i ulicach są coraz 
częstsze. Nagła fala ciepła i jasne promienie słońca straszliwie przyśpieszają nieuchronny 
koniec tych, których zdrowie podupadło przez głód lub choroby. Wczoraj pomiędzy tą 
miejscowością a portem (jest to odległość 1 mili) widziałem kobietę idącą z czwórką dzie-
ci. Potem usiadła i oparła się o mur, który był mocno nagrzany od słońca. Kilka godzin 
później dwójka jej dzieci już nie żyła, a ona i pozostała dwójka zostały zabrane do koszar 
bez oznak życia. Dziś w Westport miały miejsce podobne tragiczne wydarzenia.
Relacje z kraju są niepokojące: czerwonka i febra stają się bardziej zaraźliwe i śmier-
telne. W przytułku w Ballinrobe zmarł sześć dni temu jego kierownik, gospodyni, pra-
cownik i lekarz, a życie odwiedzającego ich księdza wisi na włosku.
W Belmullet (baronia Erris, hrabstwo Mayo) jest gorzej niż w innych częściach północno- 
-zachodniego wybrzeża. Obszar parafii to 419 mil [kwadratowych], a w tragicznej  
sytuacji, w jakiej znajdują się ludzie, nie ma godnych zaufania osób, które mogłyby 
podjąć się rozdzielania pomocy, a ostatnio nie było nawet sędziego w promieniu trzy-
dziestu mil, który mógłby przewodniczyć sesjom przydziałowym. W związku z tym 
nie można było uzyskać dotacji z kasy hrabstwa na utrzymanie ambulatorium, zawsze 
tak użytecznego, a niezbędnego przede wszystkim w tym roku, kiedy choroby morowe 
dziesiątkują populację siedmiokrotnie szybciej niż w zeszłym.
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WESTPORT, 25 marca 1847 r.
Przy wydawaniu nowych datków lub ich ponawianiu, korzystam z pomocy Inspekto-
rów Unii, którzy na mocy nowych przepisów Rady Pomocy w Dublinie są powoływani 
dla niektórych okręgów i którym powierzono reorganizację lokalnych Komitetów Po-
mocy i kontrolę nad nimi. [Kolejne dwa akapity zostały pominięte] 
(…) Znowu niektórzy członkowie Komitetu Pomocy, tacy jak Pan *** z Castlerea 
z hrabstwa Roscommon, któremu 23 lutego przekazano datek w wysokości 30 funtów 
oraz odnowiony datek na tę samą kwotę wysłany 21. dnia bieżącego miesiąca, o który 
bardzo zabiegał, do dziś nie odebrali przydzielonej im mąki ze składu, chociaż według 
mojej wiedzy mieszkańcy tego okręgu bardzo tej pomocy potrzebują.
Dotyczy to również Komitetu Pomocy w Killmaclasser, Kilmeena oraz w Ballaghader-
rin. W przypadku Carracastle, 50 funtów przydzielonych przez Komitet 11. dnia bie-
żącego miesiąca, pomimo wielkiego cierpienia okręgu, nie dotarło jeszcze do ludności, 
której zostało przyznane.
Oto inny przypadek: członek, któremu przekazano datek, postanowił go odebrać, nie 
kontaktując się z resztą Komitetu. Z kolei w Achill Island, dla której Komitet przyznał 
50 funtów, wydaną mąkę podzielono między członków Komitetu – do rozdysponowa-
nia według ich uznania. 
Boleśnie doświadczony współpracą z Komitetami, niezdolny do zapobiegania naduży-
ciom, uznałem za konieczne przekazanie wszystkich datków Inspektorom Unii. To oni 
uważnie doglądają pracy zreorganizowanych przez siebie Komitetów, to oni zobowią-
zują je do wypełniania obowiązków. Oni dopilnują, żeby pomoc została natychmiast 
przekazana ludności, i żeby jej dystrybucja objęła tych dotkniętych klęską, bo właśnie 
dla nich jest przeznaczona. 
Czy postąpiłem słusznie, czy nie, pozostawiam do Pańskiej decyzji. Będę tak czynił 
dopóty, dopóki Pan nie zaoponuje.

WESTPORT, 5 kwietnia 1847 r.
Pozwalam sobie przekazać Panu, do wiadomości Komitetu, miesięczne rozliczenie dat-
ków za marzec, które przekazałem podległym mi hrabstwom. Zgodnie z tym rozlicze-
niem w dwudziestu jeden miejscowościach w Donegal wydano żywność o wartości  
780 funtów szterlingów, w Sligo – za 928 funtów w trzydziestu czterech miejscowo-
ściach, w Mayo – za 2102 funtów w sześćdziesięciu ośmiu miejscowościach i wreszcie 
w dwóch miejscowościach w Galway  – za kwotę 70 funtów. [Kolejne cztery akapity 
zostały pominięte].
(…) Uderza mnie to, że pomiędzy jednym systemem pomocy, którego zaprzestano już 
w wielu miejscowościach, a tym drugim będącym trakcie organizacji (który w nawet 
najbardziej sprzyjających okolicznościach nie zacznie funkcjonować w ciągu dwóch 
tygodni), zaniedbano wielu cierpiących, którzy tak bardzo tej pomocy potrzebują. 
Kiedy już nowy system pomocy zostanie uruchomiony, kiedy obejmie wszystkie przy-
padki nędzy i ubóstwa, obszar działania Komitetu zostanie znacznie zawężony, o ile 
nie zostanie całkowicie zamknięty. To prawda, że uchwała Komitetu (nr 754) daje mi 
swobodę w rozdzielaniu datków. Prawdą jest również, że rozumiejąc znaczenie waż-
nej misji, którą powierzono Komitetowi, staram się wszelkimi możliwymi sposobami 
zaopatrywać najbardziej potrzebujące okręgi, pomagając Rządowi w realizacji działań 
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mających umniejszyć negatywne skutki dla ludności. Zatem ze względu na skale pro-
blemu i pilność tej sprawy ośmielam się prosić o określenie maksymalnej kwoty, którą 
mogę wydać przy dystrybucji datków w Mayo, Sligo, a do czasu uruchomienia nowego 
systemu również w Donegal.

WESTPORT, 8 kwietnia 1847 r.
Musi mi Pan lub Pan Carlton wybaczyć opieszałość w składaniu rozliczeń, które wczo-
raj do Pana wysłałem, ale zachorowałem na ową chorobę zakaźną, która jest tu po-
wszechna i która atakuje mniej lub bardziej zjadliwie każdego. Biedny ksiądz Pounder, 
proboszcz Westport, zmarł wczoraj, podobnie jak ksiądz McManus. Przewodniczą-
cy Komitetu Finansowego Sir R. O’Donnel jest przykuty do łóżka, podobnie jak Pan 
Lynch – rządowy Inspektor Unii Westport. Wróciłem już do zdrowia i znów mam się 
całkiem dobrze dzięki doświadczeniom, jakie miałem z epidemiami w różnych innych 
krajach. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że rozdzielanie nowej partii pomocy jest 
utrudnione przez liczbę zdolnych osób, które się tym zajmowały, a które znalazły się 
obecnie na liście chorych. Zatem sytuacja w kraju jest obecnie krytyczna, a może stać 
się jeszcze tragiczniejsza, jeśli epidemia będzie trwała nadal. 
Nie otrzymałem jeszcze, bo i otrzymać nie mogłem, Pańskiej odpowiedzi na mój list 
z 4  kwietnia, działam jednak zgodnie z zasadą, którą przedstawiłem Panu w owym 
liście, a mianowicie staram się wypełnić lukę, która powstała między kończącym się 
starym systemem pomocy a tym, który jeszcze się nie rozpoczął. Chcę zrobić to jak naj-
skuteczniej, dlatego wyruszam jutro do Unii Ballinrobe, gdzie tyfus szaleje wśród klasy 
wyższej i gdzie z powodu ciężkiej choroby rządowego Inspektora wprowadzanie nowe-
go systemu pomocy uległo opóźnieniu, które jest boleśnie odczuwalne. Z Ballinrobe 
udam się do Unii Swinford, Castlerea i Boyle na naradę z Rządowymi Inspektorami, 
którym udzielę bezzwłocznie niezbędnej pomocy na miejscu.

SLIGO, 14 kwietnia 1847 r.
Dotarła do mnie wiadomość, że niektóre części hrabstw Roscommon i Sligo nawiedziła 
wielka nędza, więc nie traciłem czasu i wyjechałem z Westport, ponieważ te Unie wy-
magały natychmiastowej pomocy.
Gdy przejeżdżałem przez Swineford, skontaktowałem się z kapitanem Wellesleyem – 
Rządowym Inspektorem Unii Swineford. Kierując się jego radą, wstrzymałem dat-
ki przeznaczone dla Swineford do czasu, gdy pieniądze, którymi dysponuje tutejszy  
Komitet, zostaną wydane. Wydałem jedynie zamówienie na żywność o wartości po  
48 funtów dla okręgu wyborczego Killascar i Kilidane.
W Ballaghadderin, okręgu wyborczym Unii Castlerea, zobaczyłem nędzę, jaką opisał 
Pan w dwóch listach do mnie.
Podobna bieda panuje w pozostałej części Unii, a o jej dotkliwości najlepiej świadczy chęć 
ubogich, aby zostać przyjętym do przytułku w Castlerea, pomimo panującej tam febry 
i wysokiej śmiertelności. Na ponad 1000 podopiecznych 800 jest chorych, a w momencie 
mojej wizyty dwadzieścia trumien opuszczało budynek jednymi drzwiami, a przy dru-
gich czterdziestu osobom odmówiono przyjęcia. Rządowy Inspektor Unii kapitan Hanley 
oraz Pan Willis, który korespondował z Komitetem przedstawili mi najbardziej godny 
ubolewania obraz zjadliwości i zakaźności zarówno febry, jak i czerwonki.
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W Unii Boyle nędza osiągnęła najwyższy możliwy poziom. W Boyle w niedzielę rano 
zobaczyłem bowiem pięć trupów leżących na ulicy, co nie wywołało żadnej sensacji 
wśród tamtejszych mieszkańców!
Unia Sligo i miasto Sligo również zmagają się ze skrajnym ubóstwem.
Poniżej przedstawiam środki, które wykorzystałem, aby złagodzić naglące potrzeby 
trzech powyższych Unii:
Unii Castlerea składającej się z osiemnastu okręgów wyborczych i liczącej ponad  
90 000 mieszkańców przyznałem żywność o wartości 800 funtów,
Unii Boyle składającej się z szesnastu okręgów wyborczych i mającej 71 355 mieszkań-
ców przyznałem sumę 600 funtów.
Unia Sligo, który ma dwadzieścia trzy okręgi wyborcze i ponad 110 000 mieszkańców, 
otrzymała sumę 500 funtów.
Mając na względzie fakt, że ta pomoc może być również bodźcem dla komitetów wy-
borczych do bardziej energicznego wysiłku w wypełnianiu zaleceń Komisarzy Pomocy, 
przekazałam powyższe datki na konto Inspektorów Rządowych i zostaną one przez 
nich rozdzielone pomiędzy te komitety, które są najbardziej zaawansowane w wypeł-
nianiu zaleceń Rady w Dublinie. Załączona kopia listu zaadresowanego do kapitana 
Hanleya z Unii Castlerea, kapitana Burminstera z Unii Boyle i do kapitana Gilberta 
z Unii Sligo lepiej wyjaśni Panu cel, który chciałem osiągnąć.
Jeśli Komitet zatwierdzi tryb dysponowania powyższymi darowiznami, ośmielam się 
zasugerować ich podwojenie i oddanie w ręce Inspektorów jak najszybciej, gdyż pilność 
tej pomocy jest równie duża, co motywacja do szybkiego zakończenia przedłużającego 
się okresu przejściowego między dwoma systemami.
Na zakończenie muszę dodać, że w tym ponurym obrazie ludzkiej nędzy, którego by-
łem świadkiem w promieniu 170 mil, jest jednak element pozytywny, o którym trzeba 
wspomnieć, a który odnosi się do uprawy ziemi. Głęboko wierzę, że trzy piąte całej 
uprawianej ziemi w latach ubiegłych będzie w tym roku obsiane zielonymi plonami. 
Pozostała część będąca w posiadaniu dzierżawców, którzy mają duże zaległości, będzie 
leżeć odłogiem, ponieważ wierzą oni, że następne zbiory – jakiekolwiek by nie były – 
nie będą należeć do nich, więc nie są oni zainteresowani uprawą swojej ziemi.

[Załącznik]

Okólnik Hrabiego Strzeleckiego

SLIGO, 13 kwietnia 1847 r.
Drogi Panie, 
Komitet Towarzystwa Brytyjskiego pragnie wszelkimi sposobami złagodzić klęskę, któ-
ra nawiedziła Irlandię, w tym za pomocą środków otrzymanych do dyspozycji dzięki 
ofiarności brytyjskiego społeczeństwa zwłaszcza w tym krytycznym momencie, kie-
dy przejście od jednego systemu pomocy do drugiego naraża irlandzkich chłopów na 
nowe cierpienia oraz potęguje i tak już straszliwą nędzę i niedolę Unii, która Panu pod-
lega.
W związku z tym, pozwoliłem sobie w imieniu Komitetu przekazać Panu 500 funtów, 
za którą to sumę skład w Sligo wyda żywność dla mieszkańców tej Unii. Zakładam, że 
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najlepszym sprawdzianem zwalczania nędzy jest energia i szybkość, z jaką ich komi-
tety wypełniają polecenia Komitetu Pomocy, zatem proszę Pana o przydzielenie przy-
znanych środków w pierwszej kolejności tym okręgom wyborczym, których komitety 
jako pierwsze sporządzają wstępne rozliczenia, od których zależy faktyczna pomoc dla 
cierpiącej ludności.

WESTPORT, 18 kwietnia 1847 r.
W sumie wartość przyznanej pomocy wynosi 6300 funtów, które zostały przekazane na 
konta Inspektorów Rządowych z przeznaczeniem dla tych okręgów wyborczych, które 
najbardziej starają się przyspieszyć uruchomienie nowego systemu pomocy.
Moje doświadczenie pokazuje, że niezależnie od poziomu nędzy w danym okręgu, 
datki na złagodzenie okropności klęski są bezużyteczne, o ile nie ma tam skutecznie 
działającego komitetu, zatem konieczne jest kierowanie pomocy najpierw tam, gdzie 
wiadomo, że trafi do ludzi. 
W każdej Unii, gdzie rozdawano pomoc, istnieje (zgodnie z listami, które otrzyma-
łem od Inspektorów) już jeden lub dwa komitety wyborcze, które ją rozdzielają zgodne 
z postanowieniami Komisarzy Pomocy. Pozostałe komitety wkrótce pójdą w ich ślady, 
ponieważ wikariusze po usłyszeniu o warunkach na jakich żywność została przekaza-
na Inspektorom Rządowym naciskają i ponaglają członków opieszałych komitetów do 
większej i bardziej efektywnej pracy i wysiłku.

WESTPORT, 25 kwietnia 1847 r. 
W moim ostatnim liście z 18. dnia bieżącego miesiąca miałem zaszczyt przesłać Panu 
rozliczenie darowizn dokonanych od dnia 1 kwietnia. Zapoznałem też Pana z faktem, 
że przy rozdziale i powierzaniu darowizn uznałem za wskazane zastąpienie Unii dzia-
łających na podstawie Prawa Ubogich na rzecz okręgów wyborczych oraz Rządowych 
Inspektorów Komisji Pomocy.
Mam teraz wielką przyjemność przesłać Panu załączniki, które choć w pewnym sensie 
usprawiedliwiają kurs, jaki obrałem, pokazują również stan zaawansowania, w jakim 
znajduje się tutaj nowy system pomocowy.
List odnosi się do Unii Westport, która jest tak samo ludna jak biedna, i dla której 
nowy system pomocy należy uznać za niezwykle ważny, ponieważ jest on niewątpliwie 
naglący.
W tej Unii system pomocy jest już dobrze rozwinięty, ponieważ w pięciu na dziesięć 
okręgów wyborczych racje żywnościowe zostały rozdzielone w ubiegłym tygodniu 
zgodnie z nowymi zasadami.
W Unii Castlebar, której przyznano darowiznę w wysokości 800 funtów, komitety cięż-
ko pracują. Kilka z nich ma uzupełnione księgi pomocy, a ich preliminarze miały zostać 
przekazane w ubiegłą sobotę do Komitetu Finansowego.
Komitety Unii Ballina, według listów Inspektora Rządowego, ożywiły swoją działalność 
dzięki darowiznom w wysokości 300, 200, 150, 100 i 50 funtów szterlingów, które roz-
dano z kwoty 800 funtów przyznanych tejże Unii i które miały zostać przyznane w za-
leżności od stopnia wykonania prac wstępnych. Obawiam się jednak, że niektórych 
okręgów tej Unii, zwłaszcza baronii Erris (Belmullet), nie da się namówić do należytego 
działania, ponieważ w tej nieszczęsnej miejscowości jedyne osoby, które mogą z racji 
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pozycji społecznej być członkami Komitetu Pomocy, należy wykluczyć z powodu nie-
dbalstwa, opieszałości, nadużyć i sprzeniewierzeń. 
Unia Swineford, która otrzymała 800 funtów 18. dnia bieżącego miesiąca i 300 funtów – 
21. dnia, pracuje w bardzo niekorzystnych warunkach przy organizacji nowej struktu-
ry, ponieważ nie ma tam ani jednego inteligentnego i niezależnego dżentelmena, który 
mógłby poświęcić swój czas na tą niezbędną pracę. Cała ludność to biedacy na różnych 
poziomach nędzy i nie ma tam nawet 100 osób pracujących na własny rachunek. Komi-
tet Finansowy ma swoją siedzibę wiele mil stąd, a dwaj najbardziej aktywni członkowie 
mieszkają w ogóle poza Unią. W granicach Unii nie ma ani portu morskiego, ani kupca, 
ani nawet jednego sklepu z żywnością! Kapitan G. Wellesley zapewnia mnie jednak, że 
w następny poniedziałek (jutro) przeprowadzi w dwóch okręgach wyborczych dystry-
bucję żywności w nowym systemie.

[Załącznik] 

Pan Richard M. Lynch – Inspektor Unii Westport
do Hrabiego Strzeleckiego

WESTPORT, 24 kwietnia 1847 r.
Mam wielką przyjemność poinformować Pana, że dzięki ofiarności Towarzystwa 
Brytyjskiego udało mi się w tym tygodniu wprowadzić w życie nowy system pomocy 
stworzony za Pańską rekomendacją w pięciu z dziesięciu okręgów wyborczych Unii, 
a w następnej kolejności poczyniono już ustalenia dotyczące rozszerzenia pomocy 
w poniedziałek lub wtorek na pozostałe pięć. Stwierdzam, że w ciągu tygodnia dzienne 
racje żywnościowe składające się z jednego funta mąki zostały wydane ponad 8000 osób 
za cenę 400 funtów pochodzących w całości z Pańskiego datku. Spodziewam się, że 
w przyszłym tygodniu liczba ta zostanie zwiększona trzykrotnie. W związku z tym, 
że Komisarze Pomocy przekazali na ten dzień kwotę 1027 funtów, ufam, że będziemy 
mieli wystarczające fundusze na kontynuację tej szeroko zakrojonej pomocy tak dobrze 
rozpoczętej przez Brytyjskie Towarzystwo. Unia ma wobec nich dług wdzięczności za 
to, jak również za liczne datki przekazane im w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Je-
stem też bardzo zobowiązany wobec Pana, że dał mi Pan możliwość wykorzystania tak 
skutecznej motywacji wobec kilku komitetów, aby zachęcić ich do wdrożenia nowego 
systemu pomocy. Proszę przekazać moje uznanie Pańskiemu ofiarnemu Towarzystwu.

WESTPORT, 30 kwietnia 1847 r.
Dobre wiadomości zawarte w załączonym liście Inspektorów Rządowych, kapitana 
Hanly’a i kapitana Coxa, zostaną z pewnością dobrze przyjęte przez Komitet. Unia Ca-
stlerea, do której nawiązuje list jest jedną z najbiedniejszych i w której postępy wprowa-
dzania nowego systemu były opieszałe oraz perspektywy na przyszłość przygnębiające.
Miesięczne rozliczenie wydanych darowizn, które znajduje się w załączniku, wykazuje 
następujące kwoty rozdysponowane w kwietniu:

Hrabstwo Donegal – 890 funtów
Hrabstwo Sligo – 1580 funtów
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Hrabstwo Leitrim – 400 funtów
Hrabstwo Roscommon – 1420 funtów
Hrabstwo Mayo – 5343 funtów

Co daje razem kwotę 9633 funtów.

Z powyższej kwoty 8500 funtów przekazano Inspektorom Rządowym, z których będą 
się rozliczać. Według mnie jest to najbardziej satysfakcjonujący sposób przyznawania 
datków. Dodatkowo uprzejmie proszę wziąć pod uwagę, że suma, która została przy-
znana bezpośrednio i w drodze przelewów do różnych hrabstw, wliczając w to 366 fun-
tów 10 szylingów, wynosi ogółem 10 000 funtów szterlingów, którą zdeponował Pan dla 
mnie w Biurze Departamentu Zaopatrzenia. W związku z tym, o ile Komitet nie uzna 
za stosowne przekazać mi kolejnej kwoty w wysokości 5000 funtów, nie będę w stanie 
sprostać żadnej naglącej potrzebie, która może się pojawić ani niezwłocznie i skutecz-
nie zapobiegać wszelkim negatywnym skutkom, jakie może wywołać krytyczny stan 
kraju.

[Załącznik]

Kapitan Hanly do Hrabiego Strzeleckiego

CASTLEREA, 27 kwietnia 1847 r.
Miałem przyjemność otrzymać oba Pańskie listy. Na pierwszy odraczałem odpo-
wiedź, gdyż nie miałem nic do zakomunikowania i byłem całkowicie i bezustannie 
zajęty staraniami, aby doprowadzić podlegające mi Komitety do porządku. Nie jest to 
łatwe zadanie w niektórych okręgach wiejskich, gdzie przygotowanie list, błędy i po-
myłki urzędników, a także brak solidnych członków i wynikające z tego opóźnienia 
sprawiają, że jako Inspektor mam duże trudności w egzekwowaniu moich ustaleń. 
Cieszę się jednak, że mogę Panu powiedzieć, że mam obecnie czternaście Komitetów 
w pełni zorganizowanych i aktywnie działających. Przekazałem kilka preliminarzy 
i mam nadzieję przesłać jeszcze kilka z naszej narady finansowej, która odbędzie się 
dzisiaj, a w przyszłym tygodniu wprowadzić nowe zasady (w niektórych okręgach) 
w pełni w życie.
Pański doskonały system, który wykorzystuję poprzez motywowanie datkami naj-
bardziej zaawansowane Komitety, mając również na uwadze sytuację w każdym 
okręgu, przyniósł doskonałe wyniki. Odnosząc się do listu, który Pan załączył, 
a przekazanego przez Pański Komitet, muszę powiedzieć, że okręgi te ogromnie sko-
rzystały z Pańskich funduszy. Ich przewodniczącym, tj. 1. Becanne w Unii Ballyhaunis;  
2. Ballaghaderreen z Castlemore, przekazałem zlecenia o wartości 100 funtów szter-
lingów każde.
Z radością przekazuję, że uprawa ziemi w Unii przebiega pomyślnie i chociaż nadal 
borykamy się z wieloma ogromnymi problemami, to mam nadzieję, że dzięki nowemu 
systemowi, który zostanie wprowadzony w życie, przestaniemy być świadkami przej-
mujących scen, które teraz widujemy codziennie, a które Pańskie dobroczynne Towa-
rzystwo tak skutecznie pomaga złagodzić.
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[Załącznik]
Kapitan Cox do Hrabiego Strzeleckiego

BALLINA, 5 maja 1847 r.
Z przyjemnością informuję, iż system pomocy działa obecnie w ośmiu okręgach wy-
borczych, za co ubodzy są Pańskimi dłużnikami, a dzięki Panu również Towarzystwa 
Brytyjskiego.
Rozdzieliłem już przyznaną nam przez Towarzystwo pomoc o wartości 800 funtów; był 
Pan na tyle uprzejmy, aby obiecać mi dalszą pomoc, zatem wyliczę, co jest – jak sądzę – 
obecnie najpotrzebniejsze, a Pan będzie mógł zadecydować, w jakim stopniu nam pomóc: 
dla okręgu wyborczego Lacken pomoc o wartości 100 funtów
dla parafii Ardagh pomoc o wartości 40 funtów
dla okręgu wyborczego Bucks pomoc o wartości 50 funtów
dla okręgów wyborczych Atymas i Kilgarvin pomoc o wartości 30 funtów każda.
Myślę, że z tą pomocą będę w stanie ustanowić system funkcjonujący we wszystkich 
częściach mojego okręgu, z wyjątkiem Erris, które nadal stanowi problem.

WESTPORT, 5 maja 1847 r.
Mam zaszczyt zaprezentować Panu oryginalny list Inspektora Rządowego Lyncha 
z Unii Westport, w którym informuje mnie o sprawach, które uważam za godne rozpa-
trzenia przez Komitet.
Pan Lynch rozlicza się z drugiej transzy datków o wartości 400 funtów, którą mu prze-
kazałem oraz przekazuje satysfakcjonujące informacje o tym, że nowy system pomocy 
w pełni funkcjonuje już w każdym okręgu wyborczym, który mu podlega, a na koniec 
przekazuje Komitetowi swoje podziękowania za pomoc udzieloną Unii, dzięki której 
udało mu się dokończyć prace nad strukturą udzielania pomocy doraźnej.
Fragment listu Pana Lyncha, który odnosi się do ludności Unii, a konkretnie do liczby 
osób, która otrzymuje obecnie i będzie otrzymywała pomoc, jest bardzo ważny. Poka-
zuje on, że z 78 000 osób 26 350 otrzymuje obecnie dzienne racje żywnościowe, a dwa 
razy tyle, czyli najprawdopodobniej około 55 000 będzie otrzymywać racje w ciągu 
następnych dwóch tygodni.
Niezależnie od tego, jak zaskakujące mogą to być liczby, godne podziwu jest dostoso-
wanie i działanie machiny administracyjnej stworzonej w celu dystrybucji niezbęd-
nych racji żywnościowych; z tego co widziałem w różnych magazynach, wydawanie 
żywności przebiega bez większego zamieszania pomimo braku aktywności, energii 
i doświadczenia zatrudnionych pracowników i z dnia na dzień coraz bardziej się po-
prawia. 
Dzięki współpracy odbierających i wydających, rozdział racji w końcu stanie się zada-
niem bardzo prostym. Koszt tego systemu pomocy wyniesie połowę tego, ile kosztował 
poprzedni. Przy 55 000 porcji mąki kukurydzianej w cenie 15 funtów za tonę, wyniesie 
on 2275 funtów tygodniowo, a z innymi wydatkami może osiągnąć 2500 funtów, pod-
czas gdy pomoc poprzez roboty publiczne była warta 4700 funtów lub o zbliżonej war-
tości (średnia kwota tygodniowa z marca), co łącznie z datkami przekazanymi w go-
tówce i żywności przez Rząd, Towarzystwo Brytyjskie dla pięciu Komitetów Pomocy, 
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a także z nie mniej znaczącymi prywatnymi organizacjami charytatywnymi pomaga-
jącymi z Anglii, stanowiło sumę znacznie przewyższającą 5000 funtów tygodniowo.
Jednak największą zaletą obecnego systemu, abstrahując od jego niskiego kosztu, jest 
to, że jest on systematyczny i umożliwia zmniejszanie lub zwiększanie liczby wydawa-
nych racji z tygodnia na tydzień, a tym samym na dostosowywanie się do okoliczno-
ści, przez co jest skuteczniejszy. Od czasu jego uruchomienia zniknęły tłumy nędzarzy, 
a Westport – centrum ubóstwa, przyjmuje z dnia na dzień radośniejszy wygląd.
Uznałem za słuszne przedstawić Panu powyższe szczegóły, ponieważ ze względu na 
wprowadzenie tego systemu w tym miejscu, a także ze względu na aparat, za pomocą 
którego rozdzielana jest obecnie pomoc, wsparcie Towarzystwa dla Unii powinno być 
w mojej ocenie kontynuowane.
Proszę też, aby to, co do tej pory było przekazywane szkołom w Westport, było konty-
nuowane aż do momentu objęcia ich prawem pomocy. Można sobie wyobrazić niepo-
kój, jaki odczuwają zarówno rodzice, jak i dzieci uczestniczące w łączonym systemie 
żywienia i nauczania na podstawie tego, że dzień po tym jak duchowni poinformowali 
ich o nowym systemie, otrzymałem 600 zgłoszeń, w ciągu trzech dni miałem ich już 
2000. Liczbę tę jednak ze względu na ograniczone zakwaterowanie byłem zmuszony 
ograniczyć do 1300, czyli do 600 dziewczynek i 700 chłopców. Wszystkie dzieci są ka-
tolikami. Dziewczęta zostały umieszczone pod opieką Sióstr Miłosierdzia, chłopcy pod 
opieką nauczyciela. Obie szkoły są kontrolowane przez komitet złożony z dwóch du-
chownych i dwóch dżentelmenów, z których jeden jest Inspektorem Rządowym Unii. 
Koszt wyżywienia każdego dziecka wynosi około trzech czwartych pensa dziennie.
Starannie i oszczędnie postępuję przy zapewnianiu im odzieży i na zakończenie chcia-
łem osobiście podziękować za 100 funtów, które przeznaczył Pan na ten cel i zapewnić, 
że ta suma oraz to, co jeszcze może Pan przyznać, przyniesie ogromny pożytek tej ubo-
giej i zaniedbanej społeczności8.

Na początku czerwca 1847 roku Strzelecki został przeniesiony z Westport do 
Dublina, aby przejąć nadzór nad wszystkimi przedstawicielami Komitetu Pomo-
cy w Irlandii. Czasami tytułowano go Głównym Przedstawicielem. Heney opisała 
jego funkcję jako „centralnego oficera łącznikowego”9, podczas gdy sam Strzelecki 
twierdził, że pełni „funkcję wykonawczą”10, ale w książce Alumni Oxonienses został 
przedstawiony jako Komisarz Irlandzkiego Funduszu Głodowego11.

Jego kwatera mieściła się w samym sercu miasta przy 12 Upper Sackville Street 
(obecnie O’Connell), w pobliżu Kolumny Nelsona. Poniżej znajduje się jego osiemna-
ście raportów napisanych w ramach sprawowania przez niego funkcji wykonawczej: 

Wyciągi z raportów HRABIEGO STRZELECKIEGO pełniącego jednocześnie funkcję 
Głównego Przedstawiciela w Dublinie.

DUBLIN, 15 czerwca 1847 r.
Relacje z centrum kraju są optymistyczniejsze. Ziemiaństwo coraz bardziej poczuwa 
się do obowiązku, a chłopi żyją w mniejszym ubóstwie. Moje prywatne listy od Inspek-
torów hrabstwa Mayo mówią, że teraz nie ma tam już czego takiego jak głód.
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Towarzystwo Przyjaciół swobodnie dysponuje zapasami, które otrzymało z Ameryki. 
Jest to dodatkowy powód, dla którego powinniśmy ograniczyć datki i poczekać z na-
szymi zapasami racji żywnościowych.

DUBLIN, 17 czerwca 1847 r.
W rządowych magazynach nie ma nasion rzepy i dlatego upoważniłem Sir R. Routha 
do ich zakupu za kwotę 500 funtów i do natychmiastowego wysłania ich do tych z za-
grożonych okręgów, które najbardziej potrzebują tego artykułu.
Dwa tygodnie temu Sir R. Routh wysłał na południowy zachód oraz na północny za-
chód wyspy swojego pracownika, aby uzyskał on informacje o miejscach, w których 
nasiona rzepy są dostępne i wykorzystywane. W raporcie, który dotarł do Komisarza 
Generalnego dziś rano, a którego kopia zostanie przedłożona Komitetowi, wymagana 
ilość jest szacowana na pięć ton, co stanowi równowartość kwoty, którą Sir R. Routh 
został upoważniony przeze mnie do wydania na ten cel.

DUBLIN, 18 czerwca 1847 r.
Ustaliłem dziś w Centralnym Komitecie Pomocy Towarzystwa Przyjaciół, że ich ame-
rykańskie zapasy mają wartość 80 000 funtów szterlingów w produktach zbożowych 
i zgodnie z intencją darczyńców mają być rozdane w Irlandii przed zbiorami. Zapasy 
te w połączeniu z zakresem pomocy udzielanej na mocy prawa o pomocy doraźnej 
poprzez datki Centralnego Towarzystwa Pomocy oraz kwotami, które z konieczności 
wpływają poprzez zatrudnienie ludzi przy sianokosach i innych pracach rolniczych 
w danym sezonie są wystarczające do zabezpieczenia bytu ludności. Dlatego też bardzo 
rozsądnym posunięciem ze strony Komitetu byłoby wycofanie się z udzielania pomocy 
przy jej wystarczającej ilości obecnie i zarezerwowanie swoich funduszy na czas kiedy 
zostaną wyczerpane źródła publicznych pieniędzy, pomoc rządowa się skończy, a lu-
dzie pozostaną bez opieki. 

[Raporty z 25 czerwca, 10 lipca, 14 sierpnia, 6 września, 22 września, 7 października 
1847 roku, 1 stycznia i 19 marca 1848 roku zostały pominięte].

DUBLIN, 6 lipca 1847 r.
Sprawozdania otrzymane od przedstawicieli Towarzystwa lub Inspektorów są zgodne 
co do tego, że kraj jest dobrze zaopatrzony w środki utrzymania. Do pomocy rządowej, 
a także do produktów zbożowych o wartości 80 000 funtów ze Stanów Zjednoczonych, 
które Towarzystwo Przyjaciół jest zobowiązane rozdać przed żniwami, należy teraz 
dodać znaczną ilość gotówki napływającej na wyspę z Anglii jako zapłatę dla żniwia-
rzy. Kapitan Wellesley, Inspektor Rządowy najbiedniejszej Unii (Swineford, hrabstwo 
Mayo,) napisał do mnie dzisiaj, że pieniężne przekazy pocztowe na ten cel są regularne 
i wynoszą 250 funtów tygodniowo.

DUBLIN, 13 lutego 1848 r.
Wysłałem czterech piekarzy z Dublina, aby nauczyli lokalnych przedsiębiorców piecze-
nia chleba. Bardzo to przygnębiające, jak się widzi przeszkody, na jakie się tu natyka, 
gdy uczy się zawodu tak dobrze znanego na całym świecie.
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DUBLIN, 20 lutego 1848 r.
Na podstawie kontroli zestawień dotyczących panującej biedy Komitet zauważa, że 
średnia wysokość dziennych datków jest znacznie wyższa niż w styczniu i w związku 
z tym bieda w kraju szybko rośnie. Jak na razie dotknięte są nią głównie Unie Balli-
na, Belmullet, Castlebar, Ballinrobe, Westport i Clifden. Obawiam się jednak, że nę-
dza drobnych posiadaczy ziemskich stanie się w ciągu dwóch tygodni powszechniejsza 
i poważniejsza.
Z przykrością muszę również poinformować Komitet, że gorączka durowa spowodo-
wana wcześniejszą i obecną nędzą ludzi, a także surowością pogody szybko się roz-
przestrzenia z całą zjadliwością pod względem zakaźności i jej straszliwego przebiegu.
Za radą naczelnych władz dodałem do datków, które są przyznawane na doraźną 
pomoc dla Unii i dzieci w trudnej sytuacji datki, których celem jest zapewnienie 
ubogim chorym pewnych dodatkowych udogodnień oraz zapobieżenie skrajnym 
i nagłym przypadkom nędzy. Ponadto przekazałem te datki do dyspozycji Inspek-
torów, a także innych organizacji charytatywnych i osób, które zostały mi polecone. 
Wypłacona w ten sposób suma wyniosła 400 funtów. Nie mam wątpliwości na pod-
stawie tego co słyszę, że dotacje, choć są niewielkie, stanowią jednak wielką pomoc 
obok innych środków, które są wykorzystywane dla zaspakajania potrzeb i łagodze-
nia cierpień ludności.

DUBLIN, 27 lutego 1848 r.
Załączone sprawozdanie pokazujące liczbę osób otrzymujących pomoc w ośrodkach 
i poza nimi, jak również liczbę dzieci, którym dostarczane są racje żywnościowe przez 
Towarzystwo, da Komitetowi wgląd w zakres pomocy, która jest faktycznie udzielana 
poszkodowanym Uniom. Liczba dzieci otrzymujących jedzenie to 146 551. Koszt ich 
utrzymania wynosi około 2500 funtów tygodniowo. W porównaniu z moim ostatnim 
raportem z 23 stycznia, obecna liczba wzrosła o ponad 60 000.
Wynika to ze wzrostu nędzy w dwudziestu pięciu Uniach i konieczności złagodzenia 
jej przez Inspektorów poprzez rozszerzenie lub zwiększenie pomocy na dzieci, a jak 
wynika z doświadczenia, było to najskuteczniejsze w zwalczaniu nędzy oraz najbardziej 
potrzebne według przewodniczących Komitetów Pomocy. 
We wszystkich Uniach, w których udzielana jest pomoc doraźna, uprawnione do niej 
dzieci, które otrzymują racje żywnościowe od Towarzystwa, zostały skreślone z list 
osób otrzymujących pomoc. Niezależnie od tego raporty potwierdzają oświadczenia 
Inspektorów, że gdy zaspokojone są potrzeby dzieci, liczba wniosków o pomoc doraźną 
składanych przez dorosłych maleje. Dzieje się tak w Skibbereen, Castlerea, Ballyshan-
non, Clifden, Donegal i Sligo. I na odwrót, kiedy jak w Castlebar, Ballinrobe, Listowell, 
Mohill i Westport liczba dzieci otrzymujących racje żywnościowe jest stosunkowo nie-
wielka, pomoc doraźna jest stosunkowo duża.
Dzięki dobremu zarządzaniu Inspektorów, średni koszt tygodniowych racji żywnościo-
wych jest znacznie niższy niż w przypadku ostatniego raportu. 
Żywność przekazywana dzieciom obejmuje chleb żytni, a w niektórych miejscowo-
ściach gdzie nie można było założyć piekarni – owsiankę z mąki kukurydzianej, która 
jest identyczna z tą wydawaną przez Radę Opiekuńczą osobom pełnoletnim i różni się 
jedynie wielkością porcji.
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DUBLIN, 12 marca 1848 r.
Straszna nędza nadal panuje w Ballina, Erris i Ballinrobe, ale najgorszą nędzę widać 
w okręgu wyborczym Bingham’s Town, gdzie ubóstwo dotykające wszystkich przekra-
cza ludzką wytrzymałość.
Stosuje się wszelkie możliwe środki, aby temu nieszczęsnemu okręgowi pomóc w utrzy-
maniu biednych. Wybudowano dodatkowy przytułek, prawie wszyscy otrzymują po-
moc.
Inspektorzy z Ballina i Belmullet piszą do mnie, że mimo ich szczerych wysiłków, ten 
okręg jest nadal hańbą dla cywilizowanego kraju.

DUBLIN, 12 marca 1848 r.
Proszę o przekazanie do wiadomości Komitetu załączonego raportu o liczbie i rodza-
jach szkół, które otrzymały pomoc żywnościową ze środków Towarzystwa.
Z zestawienia wynika, że w szkołach państwowych karmionych jest 66 616 dzieci; 
26 300 w szkołach pod kierownictwem duchownych kościoła anglikańskiego; 2260 
u Prezbiterianów; 1297 u Baptystów; 1056 w kościele Wesleyańskim i wreszcie 78 465 
w szkołach duchownych rzymskokatolickich, co daje w sumie 176 304, czyli faktyczną 
liczbę dzieci otrzymujących racje żywnościowe.
Ostatnia kolumna sprawozdania pokazuje również średni koszt tygodniowej racji żyw-
nościowej w Uniach.

DUBLIN, 9 kwietnia 1848 r.
Z załączonych cotygodniowych sprawozdań można zauważyć, że ofiary republikań-
skiego liberalizmu w postaci głodujących irlandzkich rzemieślników wypędzonych 
z Francji nie zostały zapomniane. Najpierw przybyli do Dublina, gdzie otrzymali od 
Lorda Clarendona wystarczające środki na dotarcie do Belfastu, gdzie z kolei bur-
mistrz, do którego napisałem w tym temacie, przekaże im w imieniu Towarzystwa  
25 funtów na powitanie. Rozmawiałam tutaj z władzami o pomocy, która ma być udzie-
lana przybyszom w przyszłości. Ci, którzy już wylądowali, i ich rodziny, są bardzo bied-
ni i zrozpaczeni, i jak najbardziej zasługują na naszą interwencję12. 

***

Havard zacytował londyński „The Times” z 17 października 1873 roku, któ-
ry odniósł się do powyższych raportów, stwierdzając, że „mogą one być obecnie 
czytane z zainteresowaniem i z korzyścią”13. Rawson wspomniał tylko o uderzają-
cym raporcie wstępnym z 29 stycznia 1847 roku14, ale Słabczyński był pierwszym 
biografem Strzeleckiego, który poświęcił wiele uwagi raportom z Irlandii. W bio-
grafii Strzeleckiego z 1957 roku Słabczyński poświęcił co najmniej osiem stron na 
komentarze i cytaty z raportów. Zwrócił uwagę na literackie opisy i styl Strzelec-
kiego pojawiające się od czasu do czasu w tych pozornie oficjalnych listach. Styl 
ten – zdaniem kilku recenzentów i krytyków – był pełen prostoty, siły wyrazu, pla-
styczności i sugestywności15. Słabczyński opublikował również w 1960 roku polski 
przekład wszystkich raportów w Pismach wybranych P.E. Strzeleckiego16. 
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Z raportów tych można wywnioskować kilka ważnych faktów, na przykład, że 
Strzelecki zachorował na dur brzuszny [8 kwietnia 1847 roku]. Stwierdza bowiem, 
że „wróciłem już do zdrowia i znów mam się całkiem dobrze dzięki doświadcze-
niom, jakie miałem z epidemiami w różnych innych krajach”. Jednocześnie „The 
Times” z 17  października 1873 roku twierdził, że ślady tej choroby „pozostały 
z nim do końca jego życia”.

Drugim faktem było zainteresowanie Strzeleckiego wyżywieniem, odzieżą 
i edukacją dzieci. Swoją troskę o dzieci wspominał już w raporcie z 5 maja 1847 roku  
oraz prawie we wszystkich swoich listach. Pojawiła się też dziwna notatka  
z 13 lutego 1848 roku mówiąca, że musiał on wysłać czterech piekarzy z Dublina, 
aby nauczyć przedsiębiorców, jak wypiekać chleb, czyli „sztuki znanej na całym 
świecie”. Podczas jego działalności w Irlandii można było znaleźć tak oryginalne 
innowacje, jak próba wprowadzenia jadalnych alternatyw dla ziemniaków – rzepy 
czy popularnego w Polsce chleba żytniego. 

Brytyjskie Towarzystwo zakończyło publikację Raportów kilkoma świadec-
twami opisującymi znaczenie pracy Strzeleckiego w Irlandii: 

Świadectwo przedsiębiorców i mieszkańców Unii Cahirciveen dla 
HRABIEGO STRZELECKIEGO

DROGI PANIE,
my, niżej podpisani, przedsiębiorcy i mieszkańcy Związku Cahirciveen pragniemy wy-
razić nasze ubolewanie z powodu nagłego przerwania Pańskiej oficjalnej współpracy 
z naszym krajem. Przez cały czas jej trwania byliśmy świadkami najwyższej gorliwości 
i poświęcenia połączonego z wielką praktyczną umiejętnością zarządzania szlachetną 
działalnością dobroczynną zorganizowaną przez życzliwych Anglików poruszonych 
trudną sytuacją tego kraju. Za tę życzliwość pragniemy na Pana ręce złożyć nasze po-
dziękowania, a w szczególności za podjęte starania z Waszego hojnego funduszu po-
mocy w celu złagodzenia cierpienia biednych dzieci z najbardziej cierpiących rodzin.
Nic by nie usprawiedliwiło nas, którzy dobrze znamy cierpienia zeszłego roku, gdyby-
śmy nie podziękowali za zapał, umiejętności i życzliwość, z jaką cel Waszego Towarzy-
stwa był realizowany przez naszego Lokalnego Inspektora pułkownika Clarke’a.

[Podpisano] M. FITZGERALD, Kawaler hrabstwa Kerry [i 17 podpisów]17.

Londyn, 21 lipca 1848 r.

DROGI PANIE,
zostałem specjalnie poinstruowany przez Komitet Brytyjskiego Towarzystwa Pomocy, 
aby przekazać Panu załączone uchwały.
Wypełniając ten obowiązek, czuję, że trudno jest mi ograniczyć się do zimnego i wy-
ważonego języka formy urzędowej. Poświęcałem niemalże całą moją uwagę sprawom 
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Komitetu i miałem możliwość obserwowania i docenienia wartości pomocy, której 
nam Pan udzielił od samego początku do ostatecznego zakończenia naszej działalności 
i którą z pewnością nawet serdeczny język uchwał opisuje jedynie w sposób niedosko-
nały.
Niewiele czasu minęło odkąd zgłosiłem się, aby zaświadczyć o Pańskiej zdolności do 
korzystania z przywilejów bycia brytyjskim poddanym. Dałem to świadectwo jako 
osoba prywatna na podstawie wiedzy, którą wtedy posiadałem o Pańskim charakterze 
i zrobiłem to z niezachwianą pewnością siebie. Nie spodziewałem się jednak, że tak 
szybko zostanę wezwany w bardziej publicznym charakterze, aby wyrazić uznanie dla 
wielu dowodów, które od tamtej pory Pan przedstawił, że posiada Pan wysokie ce-
chy moralne, które brytyjska opinia publiczna zawsze darzy największym szacunkiem, 
a jednocześnie aby podziękować za cenną współpracę, jaką wykazał Pan przy realizacji 
jednego z najszlachetniejszych wysiłków, jakie brytyjska dobroczynność kiedykolwiek 
podjęła w celu ulżenia cierpieniom przerażającej klęski narodowej.
Zasługuje Pan na ogromną wdzięczność kraju, który przyjął Pan jako swoją ojczyznę. 
Niechaj Pan żyje jak najdłużej, aby przyozdabiać go swoimi cnotami i oddawać mu 
dalsze usługi, które może Pan dla niego uczynić.
Trudno mi jest wyrazić szacunek i poważanie, jakie Wasze postępowanie wzbudziło 
w piersi każdego członka Komitetu. Uchwały, które Panu przekazuję, są szczerym wy-
razem naszej jednomyślnej opinii w tej sprawie. Pozwolę sobie dodać do tego zapew-
nienie o osobistym poważaniu i podziwie dla Pana.

Pański sługa uniżony i przyjaciel,

[Podpisano] S.J. LOYD

[Do] Hrabiego P.E. Strzeleckiego

UCHWAŁY

Przy okazji zakończenia oficjalnej współpracy z Hrabią P.E. Strzeleckim, Komitet nasz 
uważa, że usługi, które świadczył na rzecz Towarzystwa Brytyjskiego w jego wysiłkach 
na rzecz niesienia pomocy w czasie klęski głodu w Irlandii, wymagają szczególnego 
i wyraźnego uznania.
Komitet z głębokim szacunkiem i wdzięcznością uznaje szlachetnego ducha, który 
skłonił Hrabiego Strzeleckiego do oddania nieodpłatnych usług do jego dyspozycji od 
samego początku działalności, a także niezachwianą wytrwałość, z jaką w ciągu osiem-
nastu miesięcy wykonywał obowiązki wymagające ogromnego wysiłku, zmartwień 
oraz znacznego ryzyka osobistego realizując cele Towarzystwa, najpierw w najbardziej 
cierpiących i spustoszonych klęską okręgach w Irlandii, a następnie w Dublinie.
Pomyślny wynik, jaki Komitet osiągnął, wdzięczne podziękowania, które otrzymał 
od arystokracji i duchowieństwa wszystkich wyznań w Irlandii oraz od beneficjentów 
pomocy Towarzystwa oraz pełna aprobata dla działań Towarzystwa wyrażona przez 
przedstawiciela Korony oraz Rząd w Anglii, dały Komitetowi ogromną satysfakcję, za 
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co pozostaje w dużej mierze dłużny bardzo zdolnej i gorliwej pomocy, jaką otrzymał 
od Hrabiego Strzeleckiego.
Komitet, składając Hrabiemu Strzeleckiemu te wyrazy szacunku i wdzięczności za usłu-
gi tak skuteczne, jak i bezinteresowne, wyraża nadzieję, że energia, prawidłowy osąd 
i zróżnicowane umiejętności, z których tak obficie korzystał w czasie swojej współpracy 
z Brytyjskim Towarzystwem, będą mogły być jeszcze w innej formie ofiarowane jego 
adoptowanej ojczyźnie.
Niech kopia tychże uchwał zostanie przekazana Hrabiemu Strzeleckiemu poprzez 
Przewodniczącego w imieniu Komitetu.

Jednocześnie Komitet przegłosował podziękowania dla Inspektorów Prawa 
Ubogich, którzy nieodpłatnie udzielili pomocy w zarządzaniu pomocą niesioną 
przez Towarzystwo. Uchwała ta została przekazana hrabiemu Strzeleckiemu do ro-
zesłania do Inspektorów wraz z następującym listem od sekretarza: 

Londyn, 21 lipca 1848 r.

DROGI PANIE,
zostałem upoważniony przez Komitet do przekazania Panu załączonych Uchwał jedno-
głośnie przyjętych na wczorajszym posiedzeniu Komitetu.
Ogromna pomoc udzielona Towarzystwu przez Inspektorów wyznaczonych przez 
Rząd Jej Królewskiej Mości do nadzorowania wprowadzania w życie nowego Prawa 
Ubogich w najbiedniejszych Uniach Irlandii zasługuje na najserdeczniejsze podzięko-
wania i wyrazy uznania ze strony Zarządu oraz Darczyńców Funduszu.
Komitet uważa w szczególności, że Inspektorzy, którzy zgłosili się na ochotnika do 
nadzorowania akcji pomocy dla biednych dzieci z Unii, do których ich przydzielono, 
oddali Towarzystwu ogromną i szczególną przysługę.
Skuteczne przeprowadzenie tak szeroko zakrojonej akcji pomocy nie byłoby możliwe 
bez stałej i gorliwej pomocy rozbudowanego aparatu przedstawicieli.
Ci Urzędnicy Korony, którzy dobrowolnie zaoferowali, że będą działać w zastępstwie 
takich przedstawicieli przy wypełnianiu tego obowiązku, włożyli w to zadanie wielką 
osobistą pracę i starania, a także ze względu na szczególny charakter pracy nieuchron-
nie wystawiali się w wielu przypadkach na wiele niebezpieczeństw.
O tym, jak bardzo poświęcili swój czas i uwagę tej ważnej służbie, najlepiej świadczy 
duża liczba dzieci objętych przez nich tym systemem pomocy.
Chciałbym prosić, aby przekazał Pan tym dżentelmenom załączone Uchwały Zarządu 
w taki sposób, jaki uzna Pan za stosowny i odpowiedni, oraz aby zapewnił ich Pan 
o wielkim szacunku, jakim ich usługi zostały obdarzone przez Komitet.

Mam zaszczyt być, Sir, Pańskim sługą uniżonym,

[Podpisano] J.B. STANDISH HALY

[Do] Hrabiego P.E. Strzeleckiego
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UCHWAŁY
Komitet jest głęboko świadomy swojego zobowiązania wobec Inspektorów Prawa 
Ubogich, którzy dobrowolnie zaofiarowali swoją cenną służbę i pomoc w dystrybucji 
pomocy Brytyjskiego Towarzystwa w biedniejszych Uniach na południu i zachodzie 
Irlandii, a tym samym przyczynili się dzięki swojej wiedzy i osobistemu nadzorowi do 
zapewnienia rozsądnego i skutecznego wykorzystania funduszy Towarzystwa.
Hrabia Strzelecki został poproszony o wyrażenie tej opinii w imieniu Komitetu wobec 
Inspektorów Prawa Ubogich, a jednocześnie o przekazanie im wyrazów uznania i po-
dziękowań Komitetu18.

Uchwała podjęta na Posiedzeniu Opiekunów Unii Skibbereen 
31 sierpnia 1848 roku

UCHWALONO, że nadszedł czas kiedy uznano za stosowne zakończyć hojny system 
pomocy Towarzystwa Brytyjskiego, z którego korzystały szkoły Unii w ciągu prawie 
dziewięciu miesięcy tego roku. Czujemy się szczególnie zobowiązani do złożenia temu 
życzliwemu organowi naszych najserdeczniejszych podziękowań za ich wspaniałą 
pomoc, która uratowała życie wielu z naszej zubożałej ludności, a Unię uratowała od 
ogromnych dodatkowych kosztów, których nigdy nie mogłaby ponieść. Czujemy się 
w szczególny sposób zobowiązani do wyrażenia wdzięczności za cenne usługi Hrabie-
go Strzeleckiego w nadzorowaniu sprawami Towarzystwa Brytyjskiego w Irlandii oraz 
J.J. Marshalla, Esq. Inspektora Prawa Ubogich, którego ciągły i niestrudzony wysiłek 
w udzielaniu pomocy w tej Unii sprawia, że zasługuje na najwyższe pochwały.
Przyjęto jednogłośnie.

Świadectwo dla HRABIEGO STRZELECKIEGO od Protestanckich Patronów Unii 
Skibbereen z 5 września 1848 roku

DROGI PANIE, 
doświadczywszy hojności Towarzystwa Brytyjskiego w zaopatrywaniu dzieci w naszych 
szkołach w żywność, dzięki czemu są one nie tylko zdrowe, ale w bardzo dobrej formie, 
i jako że (niestety, obawiamy się) jego fundusze zostały wyczerpane, a zatem nie będzie 
już w stanie działać na naszą rzecz tak jak dawniej, my, Protestanccy Patroni szkół, 
którym udzielono takiej pomocy, pragniemy (choć ubolewamy nad zaprzestaniem po-
trzebnej pomocy w tym czasie) podziękować jak najserdeczniej jego członkom, a za 
ich pośrednictwem brytyjskiej opinii publicznej za zbawienną i rozległą pomoc, którą 
otrzymaliśmy.
Jeśli jakakolwiek okoliczność mogłaby zwiększyć naszą wdzięczność, to jest to rozsąd-
ny tryb wybrany do jej przekazywania i za co, jak zostaliśmy poinformowani, Stowarzy-
szenie jest Panu dłużne, Sir, i za sugestie, i za działanie systemu składamy Panu nasze 
wdzięczne podziękowanie. Była to jedna z najrozsądniejszych metod jakie można było 
wybrać przy udzieleniu potrzebnej nam pomocy, ponieważ (świadczona w duchu swo-
jej intencji) była ona sposobem na naprawę złych nawyków, które powstały w wyniku 
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bezinteresownego żywienia młodego pokolenia, ucząc je, a jednocześnie doskonaląc 
ich umysły i zasady, aby poznały biblijną regułę, że „jeśli człowiek nie chce pracować, 
nie powinien też jeść”. Było to skalkulowane na wychowanie ich w szacunku tak, żeby 
byli w stanie powiedzieć, że zarobili na to, co zjedli.
Dziękując Panu Bogu za pracę tych, którzy zaopatrywali Wasze Towarzystwo w środki 
pomocy i za zaproponowany przez Pana doskonały sposób dysponowania powierzo-
nymi mu środkami, błagamy o Boskie miłosierdzie, niechaj Wam da pełną satysfakcję 
z tego, że okazały się użyteczne dla bliźnich.
[Podpisano] ALEXANDER STUART, Arcydiakon Ross i Wikariusz Aghadown [i dwa-
dzieścia dwa podpisy]19.

Strzelecki opuścił Irlandię Zachodnią na początku czerwca 1847 roku, ale kon-
tynuował pracę z Dublina, skąd nadzorował przedstawicieli Towarzystwa, i został 
tam przez rok do lipca 1848 roku. Następnie spędził kolejne dwa miesiące w Du-
blinie jako oficjalny przedstawiciel skarbu państwa, „aby zarządzać pozostałą czę-
ścią pomocy”20. C. Woodham-Smith stwierdził, że „12 września Hrabia Strzelecki, 
dobry przyjaciel Irlandii, opuścił Dublin, odmówiwszy jakiejkolwiek zapłaty za 
swoje usługi. – Nigdy nie mógłbym się usprawiedliwić przed samym sobą, gdybym 
wziął pieniądze za to, co zrobiłem – powiedział Twisletonowi”21.

4 maja 1849 roku Strzelecki złożył przed Komisją Specjalną Izby Lordów ze-
znania na temat funkcjonowania Prawa Ubogich w Irlandii. Materiał dowodo-
wy został opublikowany w tomie 32 Dokumentów Parlamentarnych (Sesyjnych) 
z 1849 roku w Czwartym Raporcie Komisji Specjalnej. 

Komitet skierował do Strzeleckiego 142 pytania, na które odpowiedział. Cho-
ciaż większość pytań dotyczyła spraw administracyjnych, niektóre z jego odpo-
wiedzi świadczą o ogromnej wiedzy Strzeleckiego na różne tematy i pokazują jego 
przychylne nastawienie do narodu irlandzkiego. Nie wahał się powiedzieć angiel-
skim lordom, że warunki Irlandczyków były najgorsze ze wszystkich cywilizowa-
nych krajów: 

[Aby wyraźnie odróżnić pytania od odpowiedzi, te pierwsze podane są kursywą].

Pytanie 8561. Opisał Pan wyjątkowy i przygnębiający stan klęski, który istnieje w Uniach 
na zachodzie. Ponieważ zna Pan również wiele innych krajów, które odwiedził Pan w róż-
nych okolicznościach, czy kiedykolwiek widział Pan bardziej przygnębiający stan biedy 
niż ten, którego doświadczył Pan w Uniach za zachodzie?
Z przykrością muszę stwierdzić, że miałem w czasie swoich własnych podróży po ca-
łym świecie okazję zobaczyć cywilizowane społeczności pod większością szerokości 
i długości geograficznych, w tym rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej i Połu-
dniowej, Wysp Morza Południowego, Nowej Zelandii i Australii, i z przykrością muszę 
stwierdzić, że nie widziałem żadnego miejsca, gdzie ludzie byliby narażeni na nędzę tak 
wielką jak irlandzcy chłopi z Unii na zachodzie. 
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Pytanie 8562. Czy to spostrzeżenie odnosi się do stanu irlandzkich chłopów sprzed nie-
dawnej klęski, czy dopiero od tego czasu?
Z tego co widziałem w kwestii ich zwyczajów i trybu życia przed klęską, mogę zaryzy-
kować stwierdzenie, nie obawiając się błędu, że byli biedniejsi22. 

Pytanie 8568. Czy uważa Pan, że są oni biedniejsi od chłopów większości państw euro-
pejskich?
Uważam chłopów w Irlandii za biedniejszych od wszystkich innych chłopów w Europie. 

Pytanie 8570. Wliczając w to Rosję?
Włącznie z Rosją. Rosyjscy chłopi mają lepsze jedzenie, chleb żytni i żyją w większej 
wygodzie zarówno pod względem ubioru, jak i domostwa23. 

Pytanie 8599. Opisał Pan biedę irlandzkiego chłopstwa przed pojawieniem się klęski gło-
du jako gorszą od sytuacji jakiegokolwiek innego chłopstwa w Europie w odniesieniu do 
żywności, domostw i odzieży. Jaka jest przyczyna lub przyczyny takiego stanu rzeczy?
Przypisanie temu jednej przyczyny jest niezwykle trudne. Na pewno nie można przy-
pisać tego narodowi, ponieważ widziałem Irlandczyków w Stanach Zjednoczonych, 
w Kanadzie i w Australii żyjących tak samo jak Anglosasi, nabywających ich nawyki, 
przez co stale poprawiali swój stan. Widziałem jak po przyjeździe do Australii wie-
lu z tych, których w Irlandii nie było stać na mięso, szybko stawali się wybredni co 
do jakości podawanego im mięsa i herbaty. Zatem bieda, w jakiej żyją w Irlandii, nie 
może być przypisywana cechom tego narodu. Nie sądzę, że to z powodu religii, ponie-
waż wyznają tę samą religię jak kraj, do którego jadą, aby się osiedlić. Różnicę tę moż-
na chyba przypisać „transplantacji”, czyli przejściu z wąskiego i ograniczonego pola 
działania pod względem moralnym i fizycznym na większą przestrzeń, gdzie panuje 
większa swoboda i lepsze perspektywy na życie, których nie mają w ojczyźnie. W każ-
dej chałupie chłopskiej w Irlandii znajdzie się powód do emigracji związany albo ze 
wspomnieniem klęski, której doświadczyli oni lub ich rodzice, albo strat, które po-
nieśli, pracując na roli, albo swoich krewnych, którzy wyemigrowali. Widzą wtedy, że 
wszyscy – od właścicieli ziemskich do tych najbiedniejszych – chcą emigrować, i że 
każdy kto ma na to środki, opuszcza Irlandię z radością i udaje się do krajów szczęśliw-
szych niż jego ojczyzna. Gdy patrzą na siebie jako skazanych na pozostanie, to tłamsi 
to ich dusze i zniechęca do prób poprawy pozycji. Czasami ich sytuacja jest naprawdę 
nie do wytrzymania. Niedziela, która wszędzie jest dniem wytchnienia i nadziei, jest 
dla nich dniem umartwienia i żalu. Ich kaplica jest na wpół zrujnowana, a niekiedy 
tak przepełniona, że muszą klęknąć poza nią, w błocie, deszczu czy śniegu. Natomiast 
naprzeciwko widzą kościół piękny, ale innego wyznania, a do tego niekiedy całkiem 
pusty. Widzą, że kapłan jest biedny i zgorzkniały i dzieli się z nimi niezadowoleniem 
i przygnębieniem. Co więcej, słyszą o eksmisjach z jednej strony, o wysokich czynszach 
z drugiej. Mają konkurentów do swojej ziemi, której posiadanie jest dla nich kwestią 
życia i śmierci. Okazjonalne nieudane zbiory i to niekończące się zastraszanie i ta-
jemnicze groźby i nocne wiadomości razem wzięte czynią z nich moralnie i fizycznie 
najnieszczęśliwszymi ludźmi na ziemi. Po przybyciu do nowej ojczyzny ich naturalne 
zdolności rozwijają się i znajdują lepsze i pełniejsze zastosowanie w każdej dziedzinie 
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życia. Ich religia i ich zadowolony ksiądz, który będąc opłacany przez państwo, staje 
się dla nich źródłem pociechy. Są szczęśliwsi. Widzisz to w ich oczach i na twarzach, 
i w wygodach, które dla siebie zdobywają. Nie zobaczysz przebiegłości i hipokryzji, 
której nauczyli się w Irlandii w obronie przed wieloma nieszczęściami, którymi są oto-
czeni. Tam są bezpieczni i dlatego z dumą pokazują pieniądze, które zarobili i majątek, 
który zgromadzili, i nie mają zamiaru go ukrywać, aby wydać się biedniejszymi niż są 
w rzeczywistości, ale dają się rozwijać swojemu kapitałowi24. 

Strzelecki mówił też z wielkim szacunkiem o irlandzkich księżach, którzy 
z wielkim oddaniem dzielili los i nieszczęście swoich najbiedniejszych rodaków: 

Pytanie 8541. Czy duchowieństwo na ogół stara się wykorzystywać swoje wpływy, aby 
usunąć z umysłów ludzi poczucie [upadku moralnego]?
Kapłani robią wszystko co w ich mocy. Widziałem, że ich wiarą nie wstrząsnęły ani 
przerażające okoliczności, których są świadkami, ani straszne nieszczęścia, które ich 
dotknęły. Widziałem nie raz, jak duchowni leżeli ogarnięci chorobą, w ich domach nie 
znalazłem nic, co mogłoby zaspokoić ich potrzeby: nie było herbaty, cukru, żadnego 
jedzenia. W niektórych chatach wiał wiatr, padał śnieg i deszcz25.

Wśród odpowiedzi znalazła się ciekawa przepowiednia Strzeleckiego, że Fran-
cuzi w Kanadzie nigdy nie zostaną zanglicyzowani: 

Pytanie 8600. Czy trzymając się opinii, którą właśnie Pan wyraził, nie uważa Pan jed-
nocześnie, że istnieje ogromna różnica w zwyczajach i zdolnościach różnych narodów?
Tak, narody naprawdę różnią się w swoich zwyczajach i zdolnościach tak bardzo jak 
rasa terierów od chartów. Takie charakterystyczne i szeroko pojęte różnice nie mają 
zastosowania do Irlandczyków i Anglosasów ani w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, 
ani w Australii. Pasowałyby one z większą dokładnością do zilustrowania odrębności 
narodu francuskiego w Ameryce Północnej, który trzyma się z dala od innych i wy-
kazuje szczególne różnice fizjologiczne, których – jak sądzę – żadna instytucja, żaden 
rząd i żaden klimat nie będą w stanie zatrzeć. 

Pytanie 8602. Więc uważa Pan, że Irlandczyk w Nowym Świecie bardzo zmienia swój 
charakter, podczas gdy Francuz z Kanady i Luizjany nie?
Tak, Irlandczyk poprawia się w ciągu dwóch lub trzech lat od wyemigrowania do Au-
stralii. Nabywa nawyków przedsiębiorczości. Uczy się polegać na sobie bardziej niż 
tutaj. Jest otwarty i robi wszystko, co jest w stanie zrobić, podczas gdy tutaj tego nie 
pokazuje. W ciągu dwóch lub trzech lat usamodzielnia się całkowicie, podczas gdy 
Francuzi – jak widać zwłaszcza w Luizjanie, choć żyją pod tym samym rządem co An-
glosasi – nie posunęli się ani o krok dalej niż ich przodkowie na emigracji26. 

Strzelecki powiedział angielskim Lordom, że Irlandczycy szybko się doskona-
lili i byli tak samo dobrzy i zdolni jak Anglicy w koloniach, szczególnie w Australii, 
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gdzie większa liczba ludności była bardzo pożądana. Zawsze był wielkim zwolen-
nikiem emigracji z Wielkiej Brytanii do Australii. 

Pytanie 8612. Czy zaobserwował Pan stan Irlandczyków w drugim pokoleniu, którzy 
osiedlili się w kolonii? Czy różnią się oni od zwykłych Anglików?
Nie. 

Pytanie 8613. Mówił Pan o pozytywnych przypadkach sukcesu irlandzkich emigrantów 
w koloniach. Czy Komitet ma od tego momentu uważać, że w Pańskim osądzie nie ma 
niechęci samych kolonistów do przyjmowania irlandzkich emigrantów? Może należy naj-
pierw zadać to pytanie Australii?
Nie, w tej kwestii mówię tylko to, co słyszałem. W niektórych częściach, w których po-
jawiły się kwestie religijne związane z przemysłowym rozwojem zasobów kolonialnych, 
ludzie chcieliby mieć protestanckich emigrantów. 

Pytanie. 8614. Czyż nie jest to uczucie, które przejawia się tylko tam, gdzie istnieje kolo-
nia prezbiterian z Irlandii Północnej lub Szkocji?
Tak, to oni sprowadzili stare waśnie z Irlandii i rozpropagowali je poprzez wpływy re-
ligijne. 

Pytanie 8615. Ale w bardziej naturalnym stanie rzeczy – według Pana – to uczucie by 
nie istniało?
Nie. 

Pytanie 8616. W związku z tym, że dobrze rozumie Pan potrzeby Australii, czy nie chodzi 
tu o obecną potrzebę rąk do pracy rolniczej i pasterskiej?
Przez cały czas mojej wizyty w Australii, aż do chwili obecnej, rozwój Australii i jej 
zasobów zależał od ludności i był opóźniony głównie z powodu braku siły roboczej. 

Pytanie 8617. Szczególnie do pracy pasterskiej?
Rąk do pracy pasterskiej.

Pytanie 8618. Czy zajęcia narodu irlandzkiego, o ile Pańska obserwacja pozwala na sfor-
mułowanie takiego osądu, czyli rolnictwo i pasterstwo nie są zajęciami, do których ir-
landzki chłop jest najlepiej przystosowany?
Wziąłbym pod uwagę szerszy zakres możliwości irlandzkiego chłopa. Jest on zdolny do 
pracy w trudniejszych okolicznościach niż te, które są związane z życiem pasterskim. 
Powiedziałbym, że jest on przystosowany do wszystkiego. Jeśli tylko zna i widzi swój 
własny interes, rozumie i widzi swoją drogę, dostosowuje się do każdej okoliczności, 
w której się znajduje. 

Pytanie 8619. Czy te opinie, które Pan tak jasno opisał, dotyczące sukcesu, szans i ulep-
szeń, które w naszych koloniach czekają na pracowitych i moralnych irlandzkich emi-
grantów, są w pełni potwierdzone przez prawdziwe przypadki, o których dowiedzieli się 
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irlandzcy chłopi mieszkający w kolonii? Czy mają oni informacje od swoich przyjaciół 
w kolonii i czy otrzymują relacje o ich sukcesach?
Dzieje się tak w większości przypadków, a środki przekazywane przez nich do Irlandii 
świadczą o ich sukcesie27. 

Pytanie 8652. Weźmy przypadek Australii, który Pan dobrze zna. Wie Pan, że w ostat-
nich latach Australijski parlament uważał za swój obowiązek przeznaczyć znaczne kwoty 
na pomoc w emigracji. Czy uważa Pan, że gdyby australijski fundusz kolonialny został 
ustanowiony z potrzeby własnej, poskutkowałoby to większą czy mniejszą tendencją do 
wykładania funduszy na cele emigracyjne?
Naprawdę uważam, że podobnie jak wysiłki prywatne, wysiłki kolonii też by się zwięk-
szyły28. 

Trudno zgadnąć, czy opinie te wyrażone w Izbie Lordów miały jakikolwiek 
wpływ na politykę rządu brytyjskiego wobec Irlandii czy Australii. Nie ma jednak 
wątpliwości, że Strzelecki wykonał w Irlandii wybitną pracę, wykazał się zdolno-
ściami administracyjnymi i oddaniem sprawie. 

Havard szeroko zacytował to, co zostało napisane na ten temat w nekrologu 
w „The Times” z 17 października 1873 roku: „Środki przyjęte przez niego miały 
na celu nie tylko złagodzenie naglącej klęski, ale wiele z nich miało na uwadze 
ukryte cele, takie jak nauczenie irlandzkiego chłopa stosowania diety bardziej sy-
cącej niż ziemniak oraz wpajanie dzieciom nawyków porządku i czystości”. Za te 
ważne usługi rząd brytyjski 21  listopada 1848 roku ustanowił Strzeleckiego jed-
nym z pierwszych Kawalerów Orderu Łaźni, przyznając mu ten tytuł 21 listopada  
1848 roku29. 

Podczas badań prowadzonych w Muzeum Historii Naturalnej w 1978 roku 
profesor Thomas G. Vallance z Sydney znalazł następującą notatkę: „Hrabia Strze-
lecki, Polak, odznaczony Orderem Łaźni za zasługi w czasie klęski głodu w Ir-
landii; kilku jego przyjaciół uczciło to wydarzenie obiadem w Ateneum 14 grud-
nia 1848 roku. Przy tej okazji Pan Stokes sprezentował kopię swojego referatu On 
the Mammoth or Fossil Elephant found in the ice, at the mouth of the River Lena, 
in Siberia następującym osobom. [12 nazwisk, w tym Strzelecki i Stokes]”. Każ-
dy egzemplarz został opisany na stronie tytułowej inskrypcją Wydanie Specjalne 
Strzeleckiego30. Ksiądz John O’Rourke w swojej History of the Great Famine of 1848 
wydanej w 1875 roku stwierdził, że jest w posiadaniu listu od pewnego gentlema-
na z Mayo, który użył słów „hojny i niezapomniany Hrabia Strzelecki”31. Rawson 
napisał, że „w tym dziele był główną postacią” i że „stał się popularnym bohaterem 
klęski głodu. Anglicy i Irlandczycy przyłączyli się do pochwały jego pracy. Jego 
malownicza i raczej romantyczna osobowość przyciągnęła uwagę. (…) Po powro-
cie z Irlandii Hrabia stał się sławny. Społeczeństwo było z niego dumne i przez 
resztę życia cieszył się wysoką pozycją w świecie nauki i literatury”32. 
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Słabczyński wskazał na ważny raport pt. Report on the Condition of Ireland 
napisany przez Strzeleckiego w 1849 roku. Był to jego ostatni esej na ten temat, 
wspomniany w The Organization and Administration of Relief during the Great  
Famine Thomasa Patricka O’Neila (Dublin 1946). Niestety rękopis ten nie został od-
naleziony podczas poszukiwań w Bibliotece Publicznej w Dublinie w 1957 roku33. 

Zadziwiające jest to, że najlepsze podsumowanie działalności Strzeleckiego 
w Irlandii można znaleźć we wrogo do niego nastawionej książce Helen Heney, 
które z pewnością zasługuje na zacytowanie:

Zasłużył na pochwałę, niezależnie od tego, czy był główną osobą, o której mówiono, 
czy tylko dlatego, że zachowało się wiele opowieści na jego temat. Jego postać przy-
kuwała uwagę wszystkich. Przyjaciele dobrze widzieli, że zbierał pochwały, ale i dobra 
materialne. Wiele osób, na przykład lekarze, stracili życie, nie zwracając na siebie uwagi 
opinii publicznej, Strzeleckiego społeczeństwo sobie upodobało, jego nazwisko było na 
ustach wszystkich.
Znakomicie wykonał swoją pracę. Wykazał ponad przeciętne zdolności organizacyjne 
i wielką odwagę, nie bał się podejmowania decyzji, szybko zdobył zaufanie nie tylko 
londyńskiego Komitetu, który udzielił mu lojalnego poparcia, ale także nieco proble-
matycznych władz w Irlandii. Komisarze Prawa Ubogich przekazali Sir Charlesowi 
Trevely’emu bardzo pochlebną opinię o nim. Najwyraźniej wywarł on też korzystne 
wrażenie na wicekrólu. Był to jego typowy sposób wpływu na Anglików, których chciał 
oczarować. Bardziej znaczącej popularności dowodzą jego dobre stosunki z irlandzkim 
duchowieństwem, z Komitetami składającymi się z protestantów i katolików oraz wła-
ścicielami ziemskimi i urzędnikami. Administrowanie pomocą to bardzo trudny egza-
min i Strzelecki zdał go wzorowo. Irlandia, zwłaszcza w czasach, gdy duchowni niemal 
otwarcie nawoływali chłopów do mordowania protestanckich właścicieli ziemskich, 
była grobem reputacji. Ale to się zmieniło: stworzył model nowoczesnej dystrybucji 
pomocy humanitarnej, zapewniając dzieciom stabilną pomoc niesioną przez ich opie-
kunów. Warto podkreślić, że w zakrojonych na szeroką skalę działaniach pomocowych 
U.N.R.R.A. w Niemczech po II wojnie światowej, profesjonalni pracownicy socjalni 
zastosowali tę samą metodę. Strzelecki ustalił długofalowe plany doskonalenia metod 
w rolnictwie i całej gospodarce. Widział coś więcej niż chwilę obecną, miał szerszą 
perspektywę i wprowadzał tanie produkty żywnościowe zastępujące ziemniaki, a także 
promował higienę. Starał się chronić nie tylko dzieci, ale i dorastające dziewczęta; wy-
szedł z pomysłem emigracji,  co z korzyścią dla Irlandczyków realizował przez następne 
kilka lat. Akceptowali go ze względu na całkowitą asymilację z wigowskim sposobem 
życia i myślenia34. 

Dla Irlandii najważniejszą sprawą było to, że uratował tysiące istnień ludzkich. 
Sam zdobył wielu nowych i ważnych przyjaciół. Oto przykład listu napisanego 
przez Strzeleckiego do znanego dziennikarza Matthew Higginsa, którego poznał 
w Irlandii: 
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5 Albion Street, Hyde Park Terrace
17 maja 1849 r.

Szanowny Panie Higgis,
proszę przyjąć kopię pisma, która towarzyszy temu listowi. To jedynie skromne podzię-
kowanie, które przekazuję Panu, jako że jest to dowód wdzięczności i uznania, który 
otrzymałem przedwczoraj z rąk Loyda Prescotta i Salomona wraz ze wspaniałym da-
rem subskrypcji Pańskiej gazety, którą dla mnie zakupił.

Szczerze oddany,
P.E. Strzelecki35 

Ostatnim elementem jego działalności na rzecz pomocy w Irlandii był artykuł 
w „The Times” zatytułowany Irish Distress z 19 października 1849 roku, ale ory-
ginalnie napisany w Athenaeum Club dnia 3 października36 Artykuł został skie-
rowany do ofiarodawców dodatkowej pomocy przeznaczonej głównie dla regio-
nów Connaught i Munster. Strzelecki był tam „w czerwcu, lipcu, sierpniu i części 
września” i pokonał „2700 mil”. Dlatego też jego łączny pobyt w Irlandii wyniósł 
prawie dwadzieścia cztery miesiące. W ostatnim akapicie artykułu nazwał Irlandię 
kolonią brytyjską i był to realistycznie prawdziwy opis. Po przedstawieniu ogólnej 
charakterystyki sytuacji w Irlandii Strzelecki wezwał brytyjskich kapitalistów do 
inwestowania w tym kraju. Kusił inwestorów łatwymi zyskami, ale najprawdopo-
dobniej miał na uwadze korzyści dla irlandzkiej gospodarki i biednej ludności.
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1. Zabytkowy Kościół św. Jakuba Większego Apostoła w Głuszynie, miejsce chrztu Pawła Edmunda 
Strzeleckiego. Zachowała się tylko kopia oryginalnej chrzcielnicy (fotografia: Felix Molski, Archiwum 
Kosciuszko Heritage Inc.)

2. Strona tytułowa dzieła P.E. Strzeleckiego Physical Description of New South Wales and Van 
Diemen’s Land, wydanego w Londynie w 1845 roku; książka zawiera miniaturę słynnej mapy geo-
logicznej wykonanej przez Strzeleckiego, sporządzonej w skali „ćwierć cala na milę” (w oryg.: 7,5 m  
x 1,5 m). Mapę sporządzono w czterech kolorach: ciemne oznaczają charakter mineralogiczny, a ja-
sne geologiczny. Oryginał mapy znajduje się w b.  Institute of Geological Sciences w Nottingham, 
w Anglii (fotografia: Andrzej Kozek. Archiwum Kosciuszko Heritage Inc.)



4. Nową, plastykową tablicę zamontowano na szczycie Góry Kościuszki w 1997 roku w związku 
z wprowadzeniem litery Z do nazwiska Kościuszki. Powtórzono oryginalny tekst, który znajdo-
wał się na tablicy mosiężnej, i dodano informację, iż „jest prawdopodobne, że Strzelecki nie był 
pierwszą osobą, która stanęła na Górze”. Podkreślono, że od tysięcy lat Aborygeni pielgrzymowali 
w Góry Śnieżne, aby polować na pożywne ćmy bogong, a po 1830 roku pojawili się tam biali osad-
nicy szukający pastwisk (fotografia: Felix Molski, Archiwum Kosciuszko Heritage Inc.)

3. Oryginalna tablica mosiężna ufundowana przez władze Nowej Południowej Walii w stulecie od-
krycia i nazwania Góry Kościuszki, zamontowana na jej szczycie 17 lutego 1940 roku. Została zdjęta 
w 1997 roku i zastąpiona nową, plastykową. Oryginalna tablica zaginęła na wiele lat. Odnaleziono ją 
w magazynach Kosciuszko National Park. Obecnie wisi w foyer Ambasady RP w Canberze. Na tabli-
cy widnieje błędna data odkrycia Góry Kościuszki: 15 lutego 1840. Taką datę podał w australijskiej 
prasie pomyłkowo sam Strzelecki. Prawidłową datę, 12 marca, opublikowano w wiele lat później, po 
odkryciu Field Notes, zapisków Jamesa Macarthura, uczestnika wyprawy (fotografia: Felix Molski, 
Archiwum Kosciuszko Heritage Inc.)



5. Korumburra Cairn. Jeden z siedmiu obelisków (ang. cairn) zbudowanych na cześć Strzeleckiego 
w Gippsland w roku 1927. Napis na tabliczce: „Count Strzelecki, first explorer, South Gippsland, passed 
this spot May 1840. Erected 1927” (fotografia: Felix Molski, Archiwum Kosciuszko Heritage Inc.)

6. Tablica ze zdjęciem Strzeleckiego w Kornalla, opisująca dramatyczne przejścia członków wypra-
wy Strzeleckiego przez Gippsland (fotografia: Felix Molski, Archiwum Kosciuszko Heritage Inc.)



8. Nieopodal miasteczka Yinnar South (Gippsland) zbudowano w 1972 roku most nazwany 
Explorer’s Bridge na cześć Strzeleckiego. Na tablicy z brązu znajduje się tekst, w którym błędnie 
poinformowano, że wśród członków wyprawy znajdowało się trzech więźniów-zesłańców (fak-
tycznie było ich dwóch) i że wyprawa Strzeleckiego przeszła w bliskiej odległości od miejsca, gdzie 
stanął most (fotografia: Felix Molski, Archiwum Kosciuszko Heritage Inc.)

7. Corinella w Gippsland to ostatni etap wyprawy Strzeleckiego. Na marmurowej tablicy widnieją tylko 
cztery nazwiska, w tym Aborygena (Charlie Tarra), który uratował ich od śmierci głodowej, karmiąc 
towarzyszy surowym mięsem koali. Pominięto nazwiska dwóch więźniów-zesłańców (fotografia: Felix 
Molski, Archiwum Kosciuszko Heritage Inc.)



9. Tablica pamiątkowa postawiona w 1998 roku w Maitland, nieopodal nadmorskiego mia-
sta Newcastle, ufundowana przez Związek Polaków w NPW w uznaniu zasług Strzeleckiego jako 
odkrywcy, naukowca, filantropa i organizatora emigracji do Australii (fotografia: Felix Molski, 
Archiwum Kosciuszko Heritage Inc.).

10. Strzelecki Avenue of Honor w Gippsland. W lipcu 2017 roku, w dwusetną rocznicę śmierci 
Tadeusza Kościuszki, delegacja z Kopca Kościuszki odwiedziła Australię. Na zdjęciu od lewej: Leszek 
Cierpiałowski, Dyrektor Kopca Kościuszki w Krakowie, prof. Mieczysław Rokosz, Prezes Komitetu 
Kopca Kościuszki, i jego żona Anna (fotografia: Felix Molski, Archiwum Kosciuszko Heritage Inc.)



12. Obelisk Strzeleckiego w Traralgon (Gippsland) odsłonięty w 1966 roku, ufundowany przez 
Związek Polaków z Latrobe Valley. Widnieje na nim płaskorzeźba autorstwa Artura Santowiaka  
(fotografia: Felix Molski, Archiwum Kosciuszko Heritage Inc.)

11. Pomnik Pawła Edmunda Strzeleckiego stoi nad Jeziorem Jindabyne, ok. 80 km od Góry 
Kościuszki. Dar Polski dla Australii został odsłonięty w 1988 roku przez Gubernatora Nowej 
Południowej Walii sir Jamesa Rowlanda. Twórca pomnika to Jerzy Sobociński, wybitny rzeźbiarz 
z Poznania (fotografia: Felix Molski, Archiwum Kosciuszko Heritage Inc.)



13. Tablica pamiątkowa Strzeleckiego 
w centrum Dublina, stolicy Irlandii, za-
projektowana przez artystę z Poznania, 
rzeźbiarza Roberta Sobocińskiego (syna 
Jerzego), uroczyście odsłonięta w mar-
cu 2015 roku. Pomysłodawcą tablicy był 
Wojciech Owsianowski z Poznania, dzia-
łacz PTTK, promotor dzieł życia Strzelec-
kiego (fotografia: Wojciech Owsianowski, 
Archiwum Kosciuszko Heritage Inc.)

14. Portret Pawła Edmunda Strzeleckiego 
w starszym wieku, specjalnie dla Kosciuszko 
Heritage Inc. namalowany przez sydnejskiego 
artystę Witka Skoniecznego (fotografia: An-
drzej Kozek, Archiwum Kosciuszko Heritage 
Inc.). Skonieczny jest również znakomitym 
karykaturzystą, kilka jego dzieł wykorzystano 
w filmie dokumentalnym produkcji KHI Ko-
ściuszko: Jeszcze Polska zatańczy



16. Strzelecki bywał gościem na królewskim dworze. Królowa Wiktoria kilkukrotnie nagradzała 
Strzeleckiego za jego zasługi. Na obrazie Franza Xavera Winterhaltera widzimy królową w otoczeniu 
najbliższej rodziny (źródło: Royal Collection Trust, https://www.rct.uk/collection/405413/the-royal-
-family-in-1846) 

15. John Thaddeus Delane, redaktor naczelny 
„The Times”, gdzie na prośbę swego przyjacie-
la Strzeleckiego publikował artykuły Florence 
Nightingale, reformatorki pielęgniarstwa an-
gielskiego. Portret pędzla Heinricha Augusta 
Schiötta (źródło: domena publiczna)



17. Na Pomniku Strzeleckiego w Jindabyne została w 2013 roku zawieszona dodatkowa tablica upa-
miętniająca aborygeńskich przewodników Strzeleckiego oraz inne osoby i firmy nieuhonorowane na 
poprzednich tablicach. Odsłonięto ją 24 lutego w czasie Festiwalu Kościuszkowskiego K’Ozzie Fest 
2013. Na zdjęciu od lewej: poseł dr Peter Phelps, reprezentujący premiera NPW, Ernestyna Skurjat-
-Kozek, burmistrz Jindabyne John Cahill, sekretarz ambasady RP w Canberze Witold Krzesiński 
oraz Harry Hefka (fotografia: Carole Thomas, Archiwum Kosciuszko Heritage Inc.)



19. Sarkofag Strzeleckiego w Krypcie Zasłużonych Wielkopolan. Częstymi 
gośćmi w Krypcie są uczniowie lokalnej Szkoły im. Strzeleckiego (fotogra-
fia: Andrzej Kozek, Archiwum Kosciuszko Heritage Inc.)

18. Doczesne szczątki Pawła Edmunda Strzeleckiego sprowadzono z Lon-
dynu do Poznania w listopadzie 1997 roku. Początkowo Anglia nie chcia-
ła się zgodzić na ekshumację. Ostatecznie szczątki Strzeleckiego spoczęły 
w Krypcie Zasłużonych Wielkopolan w kościele św. Wojciecha. Na zdjęciu 
sarkofag widziany z boku (fotografia: Andrzej Kozek, Archiwum Kosciusz-
ko Heritage Inc.)



LISTY DO ADYNY 

Opis działań Strzeleckiego w Irlandii znajduje się również w jego liście do Ady-
ny napisanym w Londynie 5 czerwca 1851 roku: 

Wcale mnie to nie zdziwiło, Droga Przyjaciółko, że przerwałaś trzyletnie milczenie i że 
napisałaś do mnie. Doświadczenia życia codziennego potwierdzają, że jakiekolwiek by 
nie były okoliczności ograniczające lub wyznaczające losy jednostek – ich moc nie ma 
wstępu w sferę ich uczuć i wspomnień. Twoje pragnienie, aby otrzymać wieści o mnie 
oraz chęć opowiedzenia mi co u Ciebie były naturalne. Ja czuję to samo. Niemniej, 
szczególna niechęć, silniejsza niż wszelkie inne powody, powstrzymywała mnie od 
prowadzenia potajemnej korespondencji z Tobą, szczególnie w moim wieku i mojej 
sytuacji. Był czas, kiedy wiele rzeczy było dopuszczalnych, a osiągnięcie zamierzonych 
celów to usprawiedliwiało, ale dziś pisanie do Ciebie pod nazwiskiem, które nie należy 
do Ciebie, nadałoby mojemu listowi znamiona intrygi, której udało nam się uniknąć 
w czasach naszej młodości, i którą nasze zachowanie bez skazy zawsze wykluczało.
Dlatego właśnie z czystego szacunku do Ciebie milczałem, a ten wzgląd liczyłby się 
jeszcze dzisiaj, gdybym nie obawiał się, że możesz przypuszczać, że umarłem albo cał-
kowicie zobojętniałem na zwykłe uprzejmości zasad towarzyskich.
Pan Charles Devaux, kierownik firmy, jest nieobecny od listopada ubiegłego roku i prze-
bywa na południu Europy. Ja z kolei byłem w Szkocji. Wróciłem do Londynu dziesięć 
dni temu i dopiero potem przekazano mi Twój list. Aby uniknąć takich opóźnień, wy-
starczy zaadresować kopertę: „P.E. de Strzelecki” i dodać pod spodem: „Do rąk Panów 
Devaux and Co., 62, King William Str., Londyn”. List ten nie zostanie wtedy przekazany 
kierownikowi, który często przebywa poza Londynem, ale trafi do firmy. Przedstawiciel 
spółki zawsze jest na miejscu i niezwłocznie przekaże mi taki list (...).
Czy kiedy napisałem do Ciebie po raz ostatni, był listopad 1846 roku? Pod koniec tam-
tego roku rozpoczął się nowy rozdział w moim życiu. Wróciłem do Anglii w czasie, 
gdy wielki głód pustoszył kraj. Przerażający stan rzeczy, jaki tam zapanował, dorówny-
wał jedynie klęsce głodu, która w 1345 roku spustoszyła Florencję, co opisał Sismondi 
w swoich Italian Republics. Zanim Rząd podjął jakiekolwiek działania, społeczeństwo 
go uprzedziło. Najważniejsi obywatele miasta, wśród nich moi przyjaciele, zorganizo-
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wali komitet pomocy. Królowa, jej ministrowie, każdy członek społeczeństwa wniósł 
swój wkład.
Jeśli chodzi o mnie, zaoferowałem to, co mogłem – moje bezinteresowne usługi, które 
zostały przyjęte.
W latach 1847-1848-1849 przebywałem w Irlandii jako przedstawiciel angielskiego 
społeczeństwa. Na początku byłem odpowiedzialny tylko za jedno z hrabstw na za-
chodzie. W miarę narastania rozmiarów klęski, Komitet wysłał mnie do Dublina jako 
swojego przedstawiciela wykonawczego, a Rząd przysłał mi do pomocy czterdziestu 
oficerów wojska do nadzorowania działań w prowincjach. Datki społeczeństwa osią-
gnęły sumę trzynastu milionów franków. Kiedy prywatne fundusze zostały wyczerpa-
ne, Rząd i Parlament przekazały mi kolejne siedem milionów. W sumie powierzono 
mi dwadzieścia milionów. Bardzo się starałem, aby nie zawieść zaufania, jakim mnie 
obdarzono. Zatem kiedy moja misja została zakończona i zatwierdzono rozliczenia, 
wicekról Irlandii, duchowieństwo i właściciele ziemscy podziękowali mi w listach 
otwartych, które zostały opublikowane. Czterdziestu oficerów, którzy służyli pode 
mną, ofiarowało mi na pamiątkę naszej współpracy srebrną tacę z wygrawerowany-
mi na niej ich nazwiskami. Komitet Londyński uchwalił bardzo pochlebne rezolu-
cje, które zostały opublikowane we wszystkich gazetach. Opisywały one moją pracę 
jako zasługującą na wdzięczność całego narodu. Ponadto otrzymałem srebrną zastawę 
do herbaty z wygrawerowanymi nazwiskami członków Komitetu. Minister ze swojej 
strony potwierdził wszystko, co gazety powiedziały o mnie pochlebnego – wspomniał 
moje nazwisko w obu Izbach i polecił mnie Królowej, która uczyniła mnie Koman-
dorem Orderu Łaźni, których jest jedynie czterystu w całym Imperium. Ponieważ 
moje usługi były świadczone bezinteresownie, jestem w tej samej sytuacji co w 1851 
roku, a pod względem finansowym dokładnie w tym samym punkcie, w którym by-
łem w 1846 roku. Nic się pod tym względem nie zmieniło. Niemniej wyrobiłem sobie 
pozycję, zyskałem pewne prawa do szacunku i uznania, i zasłużyłem na prawo do 
naturalizacji, które wcześniej mi przyznano. Wydaje mi się również, że zyskałem nowe 
prawa poza tymi, które wcześniej pozyskałem za swoje zasługi w Australii, i które, jeśli 
Opatrzność pozwoli, pewnego dnia zostaną docenione.
Już w ubiegłym roku, po moim powrocie z Irlandii, Rząd zaproponował mi stanowisko, 
którego jednak nie mogłem zaakceptować ze względu na moje zdrowie nadszarpnięte 
pracą i troskami, a przede wszystkim tyfusem, który powszechnie występuje przy klę-
skach głodu. Ostatni rok poświęciłem na odpoczynek i powrót do zdrowia. W związku 
z tym powróciłem do Kissingen i Boulogne; w tym roku czuję się lepiej niż kiedykol-
wiek od mojego powrotu do Europy. W związku z tym moje perspektywy życiowe są 
lepsze, ponieważ przy dobrym zdrowiu mogę skorzystać z każdej okazji do poprawy 
mojej sytuacji materialnej i wyjazdu z Europy lub pozostania tutaj, jeśli tego będą wy-
magały moje interesy.
Moja egzystencja, jak widzisz, nadal jest pełna oczekiwań na nowe wydarzenia. I to 
teraz, kiedy mam już 54 lata.
Adieu, Droga Przyjaciółko, ten list jest już bardzo długi, ale moja przyjaźń dla Ciebie 
tego wymaga. Adieu. 

P.E. Strzelecki
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P.S. Czy jesteś w stanie odczytać mój list w związku ze sposobem, w jakim go napisa-
łem? Obawiam się, że czarny atrament nie jest wystarczająco mocny. Z przyjemnością 
wyślę Ci egzemplarz książki, którą chciałaś. Zanim jednak zrobię to za pośrednictwem 
jakiejś księgarni w Berlinie lub przez pośrednika wśród Twoich znajomych, chcę się 
dowiedzieć, czy posiadanie jej naraziłoby Cię na przykrości ze strony Twoich krew-
nych. Za piętnaście dni wyjeżdżam z Londynu do Francji. Wrócę jesienią, będę dzielił 
swój czas między metropolią a prowincją, między nauką a interesami, w zależności od 
okoliczności1. 

Geoffrey Rawson zauważył, że: 

Czytelnik może interpretować niniejszą korespondencję na różne sposoby. Jedna rzecz 
jest jasna. Strzelecki zaczął zmieniać zdanie (...). W jego listach do niej pojawiła się 
zmiana. Niespecjalnie stara się z nią spotkać; mówi jej, że nie stać go na małżeństwo 
z nią (...). On się starzeje i ona też. Jeśli gorące uczucie między nimi jeszcze nie wyga-
sło, to skurczyło się do zaledwie cienia tego, czym było wcześniej. Ona jest nadal jego 
ukochaną, ale tylko na papierze. (...) Z drugiej strony, gdyby żarliwie pragnął ją mieć 
za żonę, wydaje się, że nie było przeszkody nie do pokonania, aby przyjechała do Lon-
dynu, poślubiła go i zajęła miejsce u jego boku. (...) Być może prawdziwym powodem 
było to, że już jej nie chciał2. 

Słabczyński skomentował to następująco: Listy Strzeleckiego, początkowo 
pełne uczuć i ciepła  – kiedy był samotnym wędrowcem  – z czasem stawały się 
coraz chłodniejsze, a na końcu przyniosły długo ukrywany wybuch w ostatnim 
liście do Adyny. Wyjaśniając powody kilkuletniego milczenia, pisze: „Niemniej, 
szczególna niechęć, silniejsza niż wszelkie inne powody, powstrzymywała mnie 
od prowadzenia potajemnej korespondencji z Tobą, szczególnie w moim wieku 
i mojej sytuacji. (…) Dlatego właśnie, z czystego szacunku do Ciebie, milczałem”3.
Tłumaczenie to w książce Słabczyńskiego (1957) różni się nieco od tego podanego 
w Pismach wybranych Strzeleckiego (1960)4, ale ma dokładnie to samo znaczenie. 
Słabczyński pochwalił list Strzeleckiego i stwierdził, że „trudno było wyrazić to 
jaśniej i delikatniej”5. 

Dla Heney list był „obraźliwy”, „niegrzeczny”, a jego „styl był karygodny”. Po-
święciła sześć stron, na których cytowała, komentowała i potępiała Strzeleckiego6. 
Obsesją Heney była jednak myśl, że Strzelecki miał obowiązek poślubić Adynę, 
chociaż Słabczyński uważał takie małżeństwo za katastrofę, widząc Strzeleckiego 
uwiązanego w prowincjonalnym kręgu rodzinnym, oddanego rolnictwu i wyklu-
czonego z nauki, geografii, geologii i spraw światowych. Być może nadszedł czas, 
po ponad czterdziestu latach, aby po raz pierwszy ujawnić to, co Helen Heney 
napisała do autora niniejszej biografii, kiedy ten pomagał jej zebrać materiały bio-
graficzne do książki In a Dark Glass. 
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Przechodziłam przez trudny okres, wiedząc, że muszę zmierzyć się ze Strzeleckim, 
i nienawidząc tego zadania, nie lubiąc go i czując, że ogromnym błędem jest pisanie 
o osobie, której się nie lubi, nie o słodkim draniu, a o osobie, której by się unikało i trzy-
mało z daleka w prawdziwym życiu. Jedyną rzeczą, która powstrzymała mnie przed 
porzuceniem tego zadania, był poświęcony czas, wykonana już praca i pieniądze, które 
wydałam, a także to, że wykorzystałam czas i uprzejmość ludzi, którzy pomagali mi 
w zbieraniu materiałów.
I nagle przyszedł mi do głowy pomysł, aby napisać to z punktu widzenia Adyny, którą 
bardzo lubię, tak jak podziwiam wszystkie Polki, które uważam za znacznie inteligent-
niejsze i realistyczniejsze niż większość polskich mężczyzn!
Stanowi to pewien problem techniczny – w rzeczywistości dość poważny, a mianowi-
cie – jak zachować główny temat w tle, ale myślę, że mi się uda. W kwestiach praktycz-
nych oznacza to oczywiście dodatkowy materiał dotyczący życia towarzyskiego7. 

Trzydzieści lat po napisaniu tych słów, Heney publicznie potwierdziła swoją 
niechęć do Strzeleckiego w październiku 1984 roku, gdy to udzieliła wywiadu Giu-
lii Giuffré, która zbierała materiały do własnej książki o australijskich pisarkach. 
Wśród pytań znalazło się jedno dotyczące Strzeleckiego: 

Swoją pracę magisterską o Strzeleckim opracowałaś w formie książki. Co sprawiło, że 
zajęłaś się jego historią?

[Heney odpowiedziała] Nic, to były względy praktyczne. Napisałem książkę, która zo-
stała następnie wydana. Popełniłam wielki błąd; jeśli zamierzasz pisać książki, moja 
Droga, radzę Ci nigdy jako tematu nie wybieraj osoby, której nie lubisz. Musisz żyć 
miesiąc po miesiącu z postacią, której nie darzysz sympatią. To jak urodzenie niechcia-
nego dziecka8. 

Książka Giulii Giuffré A Writing Life została wydana w 1990 roku przez Allen 
& Unwin z Sydney. Wydaje się więc, że In a Dark Glass, po początkowym rozgłosie 
przyniósł autorce niewiele radości. 

Jak można ocenić relację między Pawłem a Adyną, skoro ma się tylko sześć listów 
od niego z ponad stu, które napisał? Jak można ocenić Adynę, nie mając ani jednego 
z jej listów, ani żadnego jej słowa napisanego o nim? Jaką kobietą była Adyna? Heney 
wyidealizowała ją jako postać bez skazy i posiadającą ogromną inteligencję. 

Tymczasem Słabczyński widział w niej przeciętną kobietę, prowadzącą nudne 
życie, często wędrującą od dworu do dworu, spędzającą czas na spotkaniach towa-
rzyskich, być może czytającą ciekawe książki, od czasu do czasu wykonującą jakiś 
filantropijny gest czy odwiedzającą europejskie uzdrowiska wraz z rodziną9. 

Recenzent In a Dark Glass w londyńskim Times Literary Supplement zauważył, 
że „jeśli chodzi o temat przedstawionego uczucia, to osłabia je wyidealizowany por-
tret Adyny Turno, w sposób, w którym każda z jej cnót przeciwstawiana jest wadom 
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Strzeleckiego. Ta sama arbitralność wpływa na inne fakty. (...) Dla Panny Heney, Strze-
leckiemu «najwyraźniej brakowało wiary i miłości» i dlatego należy mu współczuć. 
Odpowiedniejsza byłaby wyrozumiałość i zrozumienie bardziej godne naukowca”10.

W pierwszym z zachowanych listów, niedatowanym i bez początku, ale bez 
wątpienia napisanym przez Strzeleckiego w Sydney 29 kwietnia 1839 roku, obok 
wspomnianego w rozdziale szóstym planu jego podróży, znajdują się słowa pod-
kreślające jego miłość do niej: 

W czasie tej podróży, którą opisałem, podałem Ci jedynie nazwy miejsc; przekroczy-
łem równik sześć razy, zobaczyłem wiele, doświadczyłem jeszcze więcej, ale podczas 
tych podróży nie straciłem nawet najmniejszej cząstki mojej miłości do Ciebie. Jest to 
bardziej niezwykłe niż mogłoby się wydawać na początku, gdy pomyśli się o wszyst-
kim, co zrobiłem i zobaczyłem. Przecież pokusy Europy i obu Ameryk, a także pokusy 
oferowane przez kompletną nagość kobiet z wysp Oceanii, same w sobie wystarczyłyby, 
by zachwiać mniej wrażliwymi czy mniej stałymi kochankami. Stawiam Cię wyżej od 
wszystkich kobiet, jesteś lepsza od innych, wierzę w to głęboko. A ponieważ mówi się, 
że wiara jest zbawieniem, nie boję się o swoje (...).
Twój [list] z Objezierza z 23 grudnia 1837 znalazł mnie (…). Zgadnij gdzie? Na Wy-
spach Sandwich! Drugi list z Jankowic z lipca 1837 roku otrzymałem i przeczytałem 
w Sydney. Jeszcze nigdy nie czułem takiej radości i zaskoczenia! Pamiętasz pierwszy 
list, który do mnie napisałaś? Pisałaś o swojej udręce z powodu wieści o moim mał-
żeństwie. Byłem zły, że w to uwierzyłaś, mimo że jest wiele powodów, które Cię uspra-
wiedliwiają. Pamiętaj! Nie popełniaj więcej tego błędu. Podczas mojego pobytu w Księ-
stwie nie byłem z nikim tak blisko jak z Tobą i powinnaś ufać tylko w to, co nas łączy. 
Piszę tylko do Ciebie, a więc jeśli Ty nie wiesz, co się ze mną dzieje, jakże mało wiedzą 
ci, którzy nigdy mnie nie rozumieli11.

 
Trzeci i najciekawszy powód, który Paweł chciał podać Adynie, aby przestała 

wierzyć w plotki, został pominięty, ponieważ list, a raczej jego fragment, składa się 
tylko z jednej zachowanej strony, bez początku i końca. Wspomniana wyżej plotka 
o małżeństwie Strzeleckiego nawiązywała bez wątpienia do krążącej w Polsce opo-
wieści, że ożenił się on z córką amerykańskiego milionera. 

Drugi zachowany list został napisany w Launceston w Tasmanii 1  sierpnia 
1840 roku. List ten rozpoczyna się od mocno uczuciowych słów, ale szybko prze-
radza się w bardzo prozaiczne rozważania: 

Uwierzysz w to? Twoje cztery listy zostały mi doręczone jednocześnie. Moje szczęście 
było czterokrotnie większe niż wzruszenie, które odczuwałeś Ty, gdy otrzymałaś mój 
list z 26 sierpnia 1839 roku. Moja radość była tak wielka, że nic innego nie mogłoby 
się z nią równać, chyba że mógłbym Cię ujrzeć na własne oczy i usłyszeć Twój głos po-
wtarzający mi na tysiące sposobów te wszystkie czułe rzeczy, które napisałaś do mnie 
z Londynu. Za każdym razem, gdy otrzymuję Twoje listy, czuję się cudownie odmło-
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dzony. Tym razem, tak jak w przeszłości, pokazują mi, że mam już 42 lata, ale nie czuję 
się na tyle.
Wreszcie otrzymałaś szczegółowy list, który opisuje to, czym się zajmuję i co odpo-
wiada moim zainteresowaniom. Chętnie zamieniłbym to na coś lukratywniejszego, 
może mniej przyjemnego, gdyby doprowadziłoby mnie to jak najkrótszą drogą do 
wyznaczonego celu wszystkich moich ambicji, wszystkiego, co sobie poprzysiągłem. 
Podwoiłbym swoje wysiłki, zajęcia, pracę naukową do późnych godzin nocnych, 
zniósłbym niedostatki, zmęczenie. Stawiłbym czoła każdemu niebezpieczeństwu, 
gdyby było to możliwe, przy większym nakładzie pracy i wytrwałości, gdybym miał 
prawdziwy motyw, zwłaszcza gdyby ten motyw doprowadził mnie do możliwości 
zwiększenia mojej małej fortuny do tego stopnia, że uczyniłoby to nas kompletnie 
niezależnymi, przynajmniej w stopniu przewyższającym zapewnienie sobie podsta-
wowych środków do życia.
W swoim ostatnim liście z 10 stycznia napisałaś: „Och, wiedz, że nie trzeba wiele, żeby 
żyć skromnie. Nie potrzebuję luksusu, żeby być szczęśliwą. Nie chcę zbyt wiele. Nie po-
trzebujemy ani centa więcej niż jest potrzebne, aby żyć uczciwie”. Otóż Adyno, przykro 
mi to mówić, ale potrzebowalibyśmy więcej niż myślisz i więcej niż posiadam. Uczci-
we życie w wygodzie samo w sobie wymaga prawdziwie szczęśliwej sytuacji życiowej 
i kosztuje wiele, choć wysokość wydatków jest w większości niejasna i zmienna. Wy-
datki ograniczone do minimum wyniosłoby we Włoszech 15 000 polskich florenów 
rocznie, we Francji 25 000, w Polsce 10 000. Życie, które nazywasz „szczęśliwą prze-
ciętnością”, zredukowane do swojej prawdziwej wartości, jest smutną rzeczywistością 
wymagającą codziennego poświęcenia kosztem upodobań, uczuć i przyzwyczajeń. 
Jedynie filozoficzne podejście mogłoby je upiększyć i uczynić ten stan znośnym, ale 
wtedy wymaga ono więcej niż majątku. Wymaga, aby wznieść się ponad sztuczność 
życia, czy raczej ponad sztuczne jego wymagania i przeciwstawić się opinii i uprzedze-
niom towarzyskim. Wymaga to wyższości ducha i siły charakteru, który nie wszyscy 
mają. Którą z tych dwóch możliwości zgotuje nam los, tylko jeden Bóg wie. Staram się 
celować w sam środek. Czy mi się uda? Nie ma wątpliwości, że pieniądze, których mi 
brakuje, poprawiłyby sytuację.
Rozśmieszyłaś mnie, mówiąc, że nie wierzysz zbytnio w moją mineralogię, że nigdy 
nie przypuszczałaś, że może ona kogoś wzbogacić lub zapewnić źródło pieniędzy. Cóż, 
mój Aniele, masz całkowitą rację. Ona nie wzbogaca, ani tym bardziej nie prowadzi 
do fortuny, ale zapewniła kilku tysiącom jej zwolenników przyzwoite warunki życia, 
dała im pracę w charakterze kustoszy muzeów historii naturalnej, dyrektorów kopalń 
i fabryk porcelany, odlewni, profesorów tej nauki czy też kolekcjonerów okazów mine-
ralogicznych.
Ostatnia z wymienionych dziedzin zastosowania tej nauki, choć żmudna i najmniej 
dochodowa, jest moją pasją. Do tej pory zbieranie okazów w różnych krajach i ich 
sprzedaż do różnych instytucji nie tylko pozwoliło mi zachować niezależność i pokryć 
koszty podróży, ale także pozwoliło mi coś odłożyć. Pan André, który przekazał mi 
Twoje listy, powiadomił mnie, że zdeponował 20 000 florenów na moim koncie.
Poza tym zbieranie okazów zmusiło mnie do przemierzania ogromnych odległości 
i przekraczania łańcuchów górskich praktycznie nieznanych do tej pory. Gromadzę 
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wszelkiego rodzaju obserwacje i informacje, które poszerzają moje Memoranda o waż-
niejsze od okazów zapiski, które kiedyś bardzo nam się przydadzą. Niektóre z tych prac 
ujrzały już światło dzienne, a duch przedsiębiorczości, który demonstrują, oraz zawarta 
w nich wiedza być może wkrótce przyniesie owoce, chociaż nauka dzisiaj jest bardziej 
wymagająca i trudniejsza do zaspokojenia, ponieważ wymaga wiele wysiłku, dużo wie-
dzy, wielu doświadczeń, pilności itp. Zawsze mam nadzieję, że nagrodzi mnie za po-
święcenie jej wielu dni i nocy. 

Z tej części listu wynika, że już w 1840 roku miał pewne wątpliwości, czy uda 
mu się ożenić z Adyną i jednocześnie zrealizować swoje ambicje, mimo czułych 
słów, obietnic i planów na przyszłość. Był wyraźnie nastawiony na karierę nauko-
wą, na osiągnięcia, a jego ambicje były ogromne. 

Twój przenikliwy umysł od razu zrozumie, ile nauki i bezsennych nocy musiałem po-
święcić, aby osiągnąć to, co udało mi się ostatnio – zbadałem nieznany kraj, stworzyłem 
jego mapę, częściowo przez astronomiczne obserwacje szerokości i długości geogra-
ficznej, częściowo przez obliczenia trygonometryczne; wytyczyłem jego granice oraz 
obliczyłem wysokości nad poziomem morza wszystkich gór, opisałem jego charakter 
geognostyczny i mineralogiczny i wpływ na wskazania kompasu. Kraj nieznany, do 
dziś nigdy nieodwiedzany przez białego człowieka, uważany za niedostępny, a którego 
mapy geograficzne były białą plamą, rozciąga się od 36° do 39° wzdłuż wschodniego 
wybrzeża Nowej Południowej Walii. Jest wspaniały. Kolonizacja już się tam zaczęła. 
Nazwałem go Gippsland na cześć gubernatora generalnego Sir George’a Gippsa. Jeziora 
i osiem rzek, które się tam znajdują, nazwałem imionami najwybitniejszych osób w No-
wej Południowej Walii. Najwyższy szczyt Alp Australijskich górujący nad całym kon-
tynentem, który przede mną nie został przez nikogo zdobyty, z jego wiecznymi śniega-
mi, ciszą i dostojeństwem, która go otacza, zachowałem jako spuściznę dla przyszłych 
pokoleń na tym kontynencie i nadałem mu imię drogie i święte dla każdego Polaka, 
każdego człowieka miłującego wolność i honor. Dzisiaj ten najwyższy szczyt Nowej Po-
łudniowej Walii nosi nazwę Góra Kościuszki. Nie muszę mówić, że po opublikowaniu 
mapy Gippsland wszyscy przyklasnęli tej nazwie. Wysyłam Ci wycinek z gazety, który 
opisuje ten temat. Sprawi Ci to przyjemność. Jesteś Polką w duszy i sercu, a ja kocham 
Cię jeszcze bardziej z tego powodu. Kocham naszą nieszczęsną Ojczyznę i jestem gotów 
wiele dla niej poświęcić, choć z wyjątkiem Twojej miłości i Ciebie samej. Wszystko, co 
mi o niej przypomina, wywołuje jedynie gorycz, ból i smutek. Czegóż nie zniosłem 
z rąk mojej rodziny, czego nie wycierpiałem od moich rodaków? Nieszczęścia, które 
spadły tam na mnie jednego, pogrzebałyby i pogrążyły setki ludzi wrażliwych na szy-
kany czy oszczerstwa. Dzisiaj się złoszczą, bo im bardziej starają się mnie upokorzyć, 
tym bardziej mnie wynoszą. Moja dusza powstaje po każdym ciosie i pokazuje swoją 
wyższość nad nimi. Podczas gdy oni nigdy nie przestają oczerniać mojego charakteru, 
ja przy każdej sposobności udzielam pomocy wygnańcom. W Stanach Zjednoczonych 
zainteresowałem prezydenta, zainteresowałem cały Kongres ich losem. W Nowej Połu-
dniowej Walii wielu byłych żołnierzy z Litwy, skazanych za kradzieże i inne zbrodnie 
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w Anglii, skąd w 1832 roku zostali wywiezieni tutaj na fregacie pruskiej, aby odbyć 
swoją karę, dzięki mojej interwencji zostało wyzwolonych i obecnie korzystają z wielu 
przywilejów.

 
Kolejna część tego listu opisująca tzw. „sprawę Sapiehy” została w całości przy-

toczona w rozdziale czwartym, a tutaj została pominięta. 

Piszesz, że było Ci przykro, bo Twój ojciec dał posłuch tym plotkom. Nie martw się, 
nie uprzedzi go to do mnie bardziej niż już jest uprzedzony, a co za tym idzie, nie może 
pogorszyć mojej sytuacji. [Następny wiersz jest trudny do zrozumienia i dokładnego 
przetłumaczenia. Wydaje się, że nie potrafił on wytłumaczyć, dlaczego istniał ten szcze-
gólny rozdźwięk między nim a jej ojcem i innymi Polakami i dlaczego nie mógł temu 
zapobiec]. Kiedy się zorientowałem, że też mnie kochasz, spakowałem swoje rzeczy, 
pożegnałem się i mimo próśb i błagań Twojej babki [matki Adama Turno], opuściłem 
Sędziny [majątek babki Adyny] i Księstwo. Czy zrobiłem to dla własnej przyjemności? 
A może dla Twojej? Zrobiłem to z szacunku dla Twojego ojca. Nie mogłem wyrzec się 
miłości do Ciebie, to było poza mną. Ale zrobiłem wszystko, co mogłem i na co pozwa-
lał mi honor, aby się bronić i Ciebie też o to nadal proszę. Boże! Minęło już dwadzieścia 
lat od tego czasu, dwadzieścia lat odkąd opuściłem Księstwo, dwadzieścia lat odkąd 
widziałem Cię po raz ostatni.

 
(Można się zastanawiać nad wrażliwością Adyny i jej postacią jako osoby ko-

chającej, gdy przekazuje Pawłowi przykre plotki, wiedząc dobrze, że mogą go zra-
nić i rozzłościć). 

Pierwszy z Twoich listów został napisany w Dreźnie na przełomie 1838 i 1839 roku. 
Gdybym tylko mógł tam przyjechać i zaskoczyć Cię, kiedy o mnie myślałaś. Ale los po-
stanowił inaczej i dla mnie, i dla Ciebie! Twój drugi list jest z sierpnia 1839 roku z Jan-
kowic, gdzie po powrocie nie zastałaś żadnego listu ode mnie, Biedna Przyjaciółko! 
Tylko gazety mówiły Ci, gdzie byłem i co robiłem, ale nic więcej. Twoje listy do mnie 
przychodzą – moje do Ciebie giną. Jaki jest tego powód? Twoje są wysyłane z Londynu 
statkami płynącymi wprost do miejsca, w którym jestem. Moje trafiają do Europy na 
statkach, które zawijają tu i tam – często zmieniając kurs [lub cel podróży], a w ta-
kim przypadku worki z pocztą są przekazywane na inne statki itd. Mój list z sierpnia  
1839 roku został wysłany statkiem, który wrócił bezpośrednio do Londynu i otrzy-
małaś go. Kolejny list, który wysłałem we wrześniu 1839 roku, szedł przez Amerykę 
i wątpię, czy do Ciebie dojdzie. Ten list, który teraz, piszę trafi stąd bezpośrednio do 
Sydney, gdzie będzie czekał na okazję bezpośredniego transportu, ale może to potrwać 
kilka tygodni.

Widziałaś moje nazwisko wyryte na nagrobku nieszczęsnej R. Gdyby ten grób 
mógł Ci opowiedzieć o uczuciach, które czułem w czasie, gdy pisałem do Ciebie, 
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o rozpaczy i odrzuceniu, których doświadczyłem, czy też skojarzyłbyś swoje na-
zwisko z okresem, który kojarzy mi się jedynie z nieszczęściem? 

(Ta tajemnicza aluzja do grobu w Dreźnie nieszczęśliwej, nieznanej kobiety 
jest niezrozumiała i ujawnia tylko intensywność jego uczucia).

Byłem we wszystkich miejscach, które odwiedziłaś, Saksonia, Töplitz, Carlsbad itd. 
(...) – Więc to Twój brat pierwszy zwrócił Twoją uwagę na artykuł [wymieniający moje 
nazwisko] z [Wysp] Sandwich? Co? Czy interesuje go Twoje małżeństwo ze mną? Byłby 
to niezwykły wyjątek od ogólnej reguły.
Twój trzeci list, który rozpoczął się 31 grudnia 1839 roku, a zakończył się w styczniu 
1840 roku w Dreźnie, dotarł do mnie sześć miesięcy później. Twój smutek i żal, że 
nie otrzymałaś ode mnie żadnego listu, który mógłby wypełnić pustkę spowodowaną 
moją nieobecnością lub przynajmniej sprawić, byś nie była taka nieszczęśliwa, spra-
wia, że mój los jest jeszcze smutniejszy. Przeznaczenie byłoby nie do zniesienia, gdyby 
w najmniejszym stopniu zależało od opinii innych ludzi na mój temat. To właśnie ten 
Twój trzeci list zawiera te plotki, te opinie, te niejasne zdania pozbawione sensu i treści, 
odnoszące się do mojej moralności, wypowiedziane bez zastanowienia, półgębkiem, 
które każdy może odebrać jako pustą kartę i zapisać wedle własnych opinii i skłonności 
czymś jeszcze bardziej niejasnym. Ale to tylko głos jednej strony, która mnie oskarża 
i dyskredytuje, która w rzeczywistości oczernia mnie w celu oczyszczenia siebie z winy 
niż aby wyrządzić mi krzywdę. Tak więc, moja siostra i jej towarzystwo, aby usprawie-
dliwić swoje zachowanie i zachowanie jej męża, zrobili ze mnie czarny charakter. 

Ten długi list z pewnością pisany był w odstępach czasu, stąd też Strzelecki 
powrócił do niego w zupełnie innym nastroju: 

Twój ostatni i czwarty list, podyktowany radością, jaką przyniosły Ci wieści o mnie, 
sprawił mi wielką przyjemność. Był on datowany na 10  stycznia 1840 roku i dotarł 
do mnie 25  lipca! Nareszcie widzisz, że nie podróżuję na koszt żadnego gubernato-
ra [Heney na stronie 110 przetłumaczyła to jako „żadnego rządu”], ale za fundusze 
uzyskane ze sprzedaży okazów, które zebrałem. Angielski gubernator znany ze swojej 
liberalności, który do tej pory nie czerpał żadnych korzyści z moich skromnych badań 
poza tymi, które odniesie dzięki mojemu odkryciu Gippsland, przy każdej okazji stara 
się ułatwić moje badania. Gdybym mógł przesłać Ci na przykład list, który otrzymałem 
od Sir Johna Franklina, obecnego gubernatora Ziemi Van Diemena, słynnego z od-
kryć na Biegunie Północnym, zdziwiłabyś się, że osoba tak skromna i nieznana jak ja 
może być przedmiotem tak wielkiego zainteresowania. Pisze do mnie z Hobart Town, 
stolicy, że wydał rozkazy wszystkim władzom cywilnym i wojskowym, aby dopomo-
gły mi w badaniach geognostycznych i mineralogicznych, które sprowadziły mnie do  
Ziemi Van Diemena. Kazał kapitanom portów przyjmować moje okazy mineralogiczne 
na pokłady statków Jej Królewskiej Mości oraz udostępniać mi łodzie do badań wy-
brzeża. Nakazał udzielać mi wszelkiej pomocy i wsparcia, jakiego wymaga moja praca.  
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Gdy tylko zdecyduję, którą trasą będę podążać, wysyła listy polecające do wszystkich 
osadników itp. I wreszcie, kiedy w czasie badań odwiedzę stolicę, będzie czekał na mnie 
apartament w pałacyku na moje powitanie. Wszystko to jest przeciwwagą dla Czernideł 
Polskich [fikcyjna nazwa „polskiej wsi, która go oczerniała”] i wystarczającą rekompen-
satą za to, co tam przykrego doświadczyłem.
Twoje obawy, że wyjadę dalej za Góry Błękitne spełniły się. Byłem tam i dużo dalej. 
O kraju, który odkryłem, będzie prawdopodobnie głośno w angielskich gazetach, jak 
to miało miejsce w przypadku Nowej Południowej Walii. Wycierpiałem ogromne nie-
dostatki, ale osiągnąłem to, czego nikt przede mną nie odważył się dokonać. Ciągle 
podróżuję pieszo, nosząc na plecach narzędzia pomiarowe niezbędne do moich obser-
wacji, które kosztowały mnie ponad osiem tysięcy florenów. Towarzyszy mi dwóch ludzi 
i konie juczne. Śpię na ziemi bez innego niż niebo schronienia czy dachu. Odżywiam 
się skromnie, piję tylko wodę i herbatę, jem tylko suchary i trochę bekonu. Podróżu-
jąc w ten sposób, zagłębiłem się w ziemię nieznaną. Towarzyszyło mi dwóch młodych 
przyjaciół na koniach. Zabrane zapasy miały wystarczyć na cztery miesiące. Ale diabeł 
musiał się wtrącić i trudności terenowe wydłużyły poszukiwania do sześciu miesięcy. 
Tak więc, dwa miesiące bez zapasów – żywiliśmy się jedynie małpami i dzikimi psami, 
które łapaliśmy, wrzucaliśmy na ogień i zjadaliśmy, a raczej pożeraliśmy bez soli i chle-
ba. Wkrótce konie wierzchowe i juczne osłabły i trzeba je było zostawić; moi przyjaciele 
i nasi słudzy zeszli z koni i byli zmuszeni do noszenia bagaży na własnych plecach.  
Po kilku dniach byli wyczerpani prawie do granic możliwości. Ja natomiast z przy-
zwyczajenia oszczędny w jedzeniu i picu, już przed tą wyprawą, przebyłem 3000 mil 
z ładunkiem 45 funtów na plecach, więc nie czułem większego zmęczenia ani słabości. 
W końcu, po tysiącach niebezpieczeństw, gdzie mogłem ich stracić, Opatrzność po-
zwoliła mi sprowadzić ich do Port Phillip (port pomiędzy Nową Południową Walią 
a Ziemią Van Diemena) bez szwanku, choć wychudzonych jak szkielety. Sam wyglą-
dałem jak szkielet, okryty łachmanami, prawie bez spodni i butów. Moje zdrowie jest 
niepojęte, poprawiło się w zdumiewającym stopniu, odkąd wyjechałem z Ameryki. 
Widocznie spokojne życie mi nie odpowiada. Masz rację, nie jestem tęgi, a mój demon 
energii, który mnie opętał i sprawia, że nie jestem podekscytowany, ale aktywny, mi na 
to nie pozwala. Miłość do pracy i miłość do Ciebie są sensem mojego życia. A tymcza-
sem daleko mi do wypalenia; jestem umięśniony, szeroki w barkach, mam mocną i do-
brze rozwiniętą klatkę piersiową, jestem pełen ognia i energii. Oszczędzam to wszystko 
na przyszłość – na tę przyszłość, która motywuje moją teraźniejszość. Czym byłbym 
bez Ciebie, bez myśli, że kiedyś będziemy razem, że spędzimy razem starość? Moja 
praca bez celu i przeznaczenia byłaby niczym. Chwała nie jest dla mnie warta bólu. Ży-
łem wystarczająco długo, miałem wystarczająco dużo doświadczeń, aby umieścić je, jak 
resztę ludzkich ambicji, w kategorii próżności tego świata. Bądź pewna Adyno, jedno 
spojrzenie od Ciebie byłoby dla mnie warte więcej niż niezmierzona ilość tej chwały, 
o której piszesz.
Tak jak Ty, często myślę o kraju, który los wybierze na mój nowy dom. Gdyby wybór 
zależał ode mnie, wybrałbym Francję. Jest jak druga ojczyzna, żyje się tam lepiej i taniej 
niż gdziekolwiek indziej, jest się w centrum cywilizacji europejskiej, a dzięki językowi 
i pokrewieństwu obyczajów zakorzeniłabyś się tam szybciej niż w jakimkolwiek innym 
kraju.
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Twój nowy korespondent, Pan Ernest André, mój bardzo dobry przyjaciel i dyrektor 
firmy André & Cottier (największy dom bankowy w Paryżu) pisze do mnie, przesyła-
jąc Twoje listy, że zadba o to, by ułatwić naszą korespondencję i dodaje: „Będę bardzo 
szczęśliwy, jeśli pewnego dnia mnie Pan przedstawi, ponieważ mam wrażenie, że ona 
już pokochała Francuzów, a zwłaszcza mnie, tego który dał jej tyle radości przesyłając 
Pański długi list”. Dziś wyznałem mu Twoje prawdziwe nazwisko, historię naszej dwu-
dziestoletniej rozłąki oraz to, że względy rodzinne nie pozwalają nam pisać do siebie 
bezpośrednio. Prosiłem go, aby adresował listy do Ciebie jako do Mlle Aimée. Jeśli do 
niego napiszesz, pamiętaj, że on wie wszystko, co Ci właśnie powiedziałem. Bądź moją 
tłumaczką dla Mlle Aimée, Moja Droga i Ukochana. Powiedz jej ode mnie wszystko, co 
możesz na temat tego, co uzna za interesujące w nas i to, jak ona inspiruje mnie. Zakwi-
tamy dzięki jej życzliwości i dobroci. Śmiałem się z Twojego Podstarościego i Twojej 
zemsty, przez którą rzucasz mnie w ramiona bogatej wdowy.
Cieszę się, że dalej uczysz się grać, jestem zachwycony Twoim włoskim. – Odszedłem 
od idei pisania po polsku [pisania książki po polsku?]. Twoje argumenty są słuszne, 
poza tym chcę, abyś zachowała wszystkie swoje siły intelektualne i językowe zdolno-
ści do korygowania mojego Dziennika, prawdziwie „brudnego płótna”, które wybielisz, 
jak Wolter wybielił „Poëshies” [Poematy] swego króla i pana. Wszystko co napisałem, 
jest po francusku, w kiepskiej jakości francuskim jak widać, ponieważ w gramatyce 
jestem jak Montaigne, który nigdy tak naprawdę nie wiedział, co to jest narzędnik, nie 
dorównuję mu niestety w głębi myśli czy stylu. Ale może z Twoją pomocą… co o tym 
myślisz? W tych notatkach jest wiele błahostek, ale pomogą one uwypuklić niewielką 
ilość ciekawych i interesujących wydarzeń, które opisuję. Jutro wyruszam w głąb wy-
spy. Śnieg pokrywa szczyty gór. Jest środek zimy, co znacznie opóźni wyprawę. Za trzy 
miesiące będę w Hobart Town, w stolicy, skąd znów do Ciebie napiszę. Lokalny koloryt 
kraju przypomina północną Anglię, a raczej Szkocję, z pięknymi polami uprawnymi, 
gospodarstwami rolnymi, wioskami, domami wiejskimi, dobrobytem, handlem i prze-
mysłem oraz całą monotonią cywilizacji. Przy pierwszej możliwej okazji otrzymasz 
mój portret w stroju podróżnym. Twój cały czas jest ze mną, widzę w nim podobień-
stwo do Ciebie, jest coś uderzającego w Twoim wizerunku, ale nie wiem co. Wolałbym 
jednak mieć oryginał.

 
Rawson (na stronie 120) przetłumaczył ostatnie zdanie: „Jakże bym chciał 

trzymać oryginał w mych ramionach!”, podczas gdy Heney (na stronie 112) prze-
tłumaczyła „Trzeba ruszać!”, podczas gdy słowa Strzeleckiego brzmiały Je m’acco-
moderais mieux de l’original. Pokazuje to trudności z dokładnym i dobrym tłuma-
czeniem z języka francuskiego. 

Jakże zazdroszczę Gouldowi, słynnemu ornitologowi, który podróżuje z żoną, zostawia 
ją w centralnym punkcie, a potem sam wędruje pieszo, by upolować i zakonserwować 
ptaki, podczas gdy ona rysuje te, których kolory mogą wyblaknąć.
Przywiozę Ci też wiele szkiców, ponieważ rysuję wszystkie sceny, które chciałbym za-
chować we wspomnieniach. Oto kwiat z Góry Kościuszki, najwyższego szczytu kon-
tynentu, góry, która jako pierwsza w Nowym Świecie nosi nazwę od nazwiska Polaka. 
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Wierzę, że będziesz pierwszą i być może jedyną Polką, która będzie miała kwiat z tej 
góry. Niech na zawsze przypomina Ci o wolności, patriotyzmie i miłości. Nie mówię Ci, 
żebyś mnie kochała i myślała o mnie – zrobisz to tak, jak ja to robię – z przyzwyczaje-
nia, nawyku, którego nie można zmienić. I wtedy – wtedy powiem (...).
Napisałem w zeszłym roku z Nowej Zelandii do mojego brata, z którym nie korespon-
dowałem od czterech lat. Powiedziałem mu tylko, gdzie jestem, bo niektórzy uważają, 
że jestem w Paryżu, inni – że w Londynie. Mój list będzie wyjaśnieniem. 
(...) Adieu mój Aniele. Niech Bóg Cię chroni. 

Edmund P.S.12 

Z następnego listu w kolejności chronologicznej pozostaje tylko ostatnia stro-
na, oznaczona numerem trzynaście. Jest to niedatowany list, prawdopodobnie na-
pisany w Tasmanii w czerwcu lub lipcu 1842 roku. Słabczyński w książce Paweł 
Edmund Strzelecki – pisma wybrane umieścił ten „fragment listu” pomiędzy lista-
mi z 1 sierpnia 1840 roku i 5 października 1842 roku. Autor niniejszej biografii 
uważa też, że obaj australijscy biografowie, Rawson i Heney, błędnie odnieśli go do 
okresu, kiedy Strzelecki mieszkał w Anglii. 

Strona zaczyna się od końcówki ostatniego zdania z poprzedniej strony: 

a wyrażanie swoich uczuć w języku angielskim nie oddaje ich prawdziwego znaczenia. 
Ponieważ mam Twój list przed sobą, nie mogę przestać na niego patrzeć, czytać go 
i rozważać jego znaczenia. Zapewne kiedy napisałaś: „Przede wszystkim, Drogi Przyja-
cielu, pamiętaj, że nie uwierzyłam w Twoje zaręczyny, ale zostawiam Ci pełną swobodę, 
jeśli musisz ożenić się i znaleźć szczęście z kimś innym niż ja” – okazałaś mi miłość 
bliźniego, byłaś zbyt hojna jak na kogoś tak pięknego. Śmiem twierdzić, że nie czułaś 
ani nie miałaś na myśli tego, co napisałaś. Przykro mi, ale więź, która mnie z Tobą łączy, 
nie zależy od wolnej ręki, którą mi dałaś. Może powinienem Cię [za to] ukarać.

 
Zaskakujące jest to, że tak ważne wydarzenie jak zerwanie zaręczyn wywołało 

tak krótki komentarz ze strony Strzeleckiego, chyba że znajdował się on na braku-
jących stronach. Ale Heney poświęciła prawie dwie strony na obronę tej „rozsąd-
nej oceny sytuacji” i decyzji „dzielnej i inteligentnej kobiety”, przyszłej „polskiej 
żony i polskiej patriotki”13.

Nagle, jakby za sprawą magii, jego list zmienił temat i nastrój. Pytał o kilku 
znajomych i krewnych Adyny: 

Powiedz, gdzie jest Twój wuj Stanisław Engö[strom]14 i Żółtowska?15. A Pani 
Open[heimer] i Max? Stworzyli bardzo ciekawą rodzinę. Ledwo się tolerowali i nie 
wstydzili się tego pokazać. Co się stało z Alfonsami? Pamiętasz Alfonsa – ojca z Goraju? 
Narysował dla mnie mój portret, który przechowuję do dzisiaj. To dziwne, że się zacho-
wał bez mojej wiedzy, bo nie zależało mi na nim, ale uratował się wśród ważnych dla 
mnie papierów, Twoich listów. 



Listy do Adyny 331

Ta część strony została pominięta przez Rawsona i Heney. W tym miejscu 
należy wyjaśnić, że urodzony w Paryżu, francuski pułkownik Alexander Alfonse 
(1779-1857) został w 1807 roku przeniesiony z francuskiej do polskiej armii i zo-
stał głównym topografem Wielkiego Księstwa Warszawskiego. Tworzył także ry-
sunki i grafiki artystyczne, podpisując swoje prace jako „Alf ”16. Ożenił się z matką 
Adyny po jej romansie z Anatazym Raczyńskim i rozwodzie z Adamem Turno. 

Wydaje się bardzo prawdopodobne, że rysunek, który Strzelecki miał ze sobą, 
pozostał później w Tahlee. „Mały portret” Strzeleckiego, powielony przez Havarda 
i opisany jako „miniatura”, był w posiadaniu Philipa Gidleya Kinga (1817-1909). 
Obraz przedstawiał „młodzieńca”, który Słabczyński opisał jako „portret wyko-
nany prawdopodobnie w latach dwudziestych XIX wieku”. Zgodnie z zapisami 
z Dixson Library w Sydney, Small Picture File był w posiadaniu P.G. Kinga do 
roku 1899. Portret czy miniatura nigdy nie znajdowała się w zbiorach Biblioteki 
Mitchella, choć można było w niej znaleźć jej czarno-białą fotografię lub jej blok 
drukowy17. 

Zastanawiające jest, że Heney w swojej pracy magisterskiej (na stronie 19)  
opisała kolor oczu Strzeleckiego jako „niebiesko-szary”, ale w książce In a Dark 
Glass (na stronie 139) stwierdziła, że na portrecie w Bibliotece Mitchell były brą-
zowe! Jak mogła obejrzeć portret w Bibliotece Mitchell, skoro nigdy go tam nie 
było? Nie wiadomo, gdzie obecnie jest ten obraz, ale prawdopodobnie nadal jest 
w posiadaniu potomków Philipa Gidleya Kinga. 

Jest mało prawdopodobne, aby Strzelecki wysłał Kingowi swój portret z lat 
dwudziestych XIX wieku z Londynu. Możliwe jednak, że mając go ze sobą w Au-
stralii, zostawił go w Tahlee. Jeśli tak się stało, to był to albo oryginalny rysunek 
pułkownika Alfonsa, być może pokolorowany później, albo skopiowany na jego 
podstawie mały portret. Gdyby kolor oczu na obrazie był brązowy, to portret mu-
siałby być wykonany przez artystę, który nigdy nie spotkał się ze Strzeleckim, po-
nieważ Żmichowska określiła kolor jego oczu jako „szafirowy”. Dalej na stronie 
czytamy: 

Mam wszystkie Twoje listy, Twoje włosy i zegarek, który mi dałaś. To wszystko oraz 
wyciąg z aktu chrztu tworzy pełną listę moich rzeczy, które zabrałem, opuszczając Księ-
stwo. Urodziłem się 24 czerwca 1797 roku w Głuszynie [powinno być 20  lipca], wsi 
położonej między Poznaniem a Rogalinem, która nie należała [wówczas], a teraz jest – 
według mnie – własnością Działyńskiego. 

Tłumaczenie tego fragmentu przez Geoffreya Rawsona było błędne i może zi-
lustrować, jaką ostrożność należy zachować w takich kwestiach, aby nie przekręcać 
faktów. Oryginał brzmi następująco: J’etai né à Gluszyna 24 Juin 1797, en village 
situé entre Posen et Rogalin qui n’appartenait, et qui je croi à present est proprieté de 
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Dzialynski. Należy tu zaznaczyć, że w poprawnym francuskim Strzelecki powinien 
był użyć po słowie n’appartenait drugiego zaprzeczenia pas, ale jego francuski nie 
zawsze był doskonały18. Niestety, Rawson odczytał n’appartenait jako m’apparte-
nait, czyli „należała do mnie”19. Chociaż Rawson nie skomentował tego, to jednak 
Heney wyłapała to błędne stwierdzenie, zaznaczając je kursywą  – „należało do 
mnie i teraz jest własnością Działyńskiego”, dodając notatkę – „nie należała nawet 
do jego ojca”20. Zatem błędnie przetłumaczone zdanie z francuskiego doprowadzi-
ło do oskarżenia przez Heney, że Strzelecki mówił nieprawdę. 

Słabczyński w Pismach wybranych poprawnie przetłumaczył na język polski: 
„nie należała, ale teraz według mnie jest własnością Działyńskiego”21. Najwyraź-
niej nie przyszło do głowy ani Heney, ani Rawsonowi, że Strzelecki opuścił Głu-
szynę w wieku trzech lat i nie mógł przecież utrzymywać, że jest właścicielem tego 
majątku. 

Tekst na tej stronie dalej odnosił się do jego aktualnie malowanego portretu, 
który obiecał w liście z 1 sierpnia 1840 roku: 

Ciekawość zobaczenia, czy mnie rozpoznasz i być może usłyszenie Twojego okrzyku 
zaskoczenia „och, jak bardzo się zmieniłeś” przewyższa wszystkie Twoje nalegania, aby 
wysłać Ci mój portret. Bądź pewna, że się zmieniłem. Dwadzieścia dwa lata to cała epo-
ka w życiu człowieka, zwłaszcza gdy życie to nie było usłane różami, lecz wystawione 
na walki, niebezpieczeństwa, nieszczęścia, problemy, choroby, upokorzenia, rozczaro-
wania, urazy itp. Wszystkie te doświadczenia odcisnęły się naturalnie na moim wyglą-
dzie i psychice, nie będzie trudno odnaleźć ich w moim charakterze i zlokalizować ich 
źródła. Uważam, że Twój nowy styl pisania jest doskonały i lepszy od bezpośredniego. 
Trzeciego maja uczciłem Twoje imieniny, wypijając dwie szklanki wody zamiast jednej, 
co jest moim codziennym nawykiem. Kiedy Cię zobaczę, wypiję cztery szklanki, żeby 
zachować trzeźwość. Adieu Adieu i niech Bóg Cię błogosławi. Obejmuję Cię czule i ser-
decznie. Przekaż naszej przyjaciółce Virginie wszelkie możliwe pozdrowienia. 

Twój P.E.S.

Kolejne listy z 5 października 1842 roku, jak również list z 15 listopada 1843 roku 
zostały przytoczone in extenso odpowiednio w rozdziałach trzynastym i szesna-
stym. Te cztery listy i dwie przypadkowe strony, obejmujące okres dwunastu lat, 
stanowią wszystko, co pozostało z korespondencji tych dwóch osób. 

Trudno jest wyciągnąć ostateczne wnioski z fragmentów tych listów, zwłaszcza 
gdy nie ma żadnego fragmentu odpowiedzi Adyny. Strzelecki z pewnością miał 
skomplikowany charakter. Jego ojciec zmarł, kiedy Paweł miał sześć czy siedem 
lat, a matkę stracił on w wieku lat dziesięciu. Zatem został sierotą w dzieciństwie. 
Opiekowała się nim jego dominująca starsza siostra, a w niektórych okresach tak-
że krewni jego matki. Nie wiadomo, jaki wpływ miały te osoby na młodego Pawła, 
ani jak wykształcenie w Kolegium Pijarów ukształtowało jego charakter. 
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W listach tych odnajdujemy często wspomnienia z Polski, wspólnej i senty-
mentalnej więzi z Adyną, która wiele wiedziała o jego pochodzeniu i wspólnych 
znajomych. Wydaje się, że musiał mieć kogoś, do kogo mógłby pisać intymne 
i szczere listy, gdzie mógł opisywać swoje korzenie i pochodzenie. Może była to 
tęsknota za osobą przypominającą mu matkę. Często pisał o swoich sukcesach od-
niesionych w obcych krajach. Być może była to podświadoma zemsta za złośliwe 
plotki i próby oczernienia go jako bezwartościowej osoby w czasie sporu z mło-
dym księciem. 

Jeszcze trudniej ocenić jego relację miłosną z Adyną. Wśród delikatnych, czu-
łych słów i marzeń o wspólnej przyszłości pojawiają się skargi na jego sytuację 
finansową, która autorowi niniejszej biografii wydaje się być zawsze niedocenia-
na. Dlaczego nigdy nie wspomniał jej, że otrzymał od księcia Eustachego 12 000  
dukatów w złocie? Trudno sobie wyobrazić, jak bez tej sumy mógłby żyć przez 
cztery lata we Francji i Anglii, podróżować przez prawie dziesięć lat dookoła świa-
ta, a po powrocie do Anglii kupić sobie dożywotnią rentę w wysokości 400 funtów 
z National Debt Office? 

Pozostaje też pytanie, dlaczego nie ożenił się z Adyną? Powody mogą być oczy-
wiście różne. W wieku czterdziestu pięciu lat był starym kawalerem o ugruntowa-
nych nawykach, a ona o osiem lat młodsza miała prawie czterdzieści. Na pewno 
było już późno, by oboje rozpoczęli życie małżeńskie. Kto wie, czy Paweł nie za-
kochał się w jakiejś angielce w Londynie? Albo uznał, że w porównaniu z takimi 
kobietami jak Jane Franklin czy Florence Nightingale, Adyna nie będzie pasować 
do życia śmietanki towarzyskiej w Anglii. Istnieje również możliwość, że tyfus, 
którego nabawił się w Irlandii, wpłynął na jego męskość i stracił zainteresowanie 
kobietami. 

Bez względu na przypuszczenia, nigdy nie poznamy prawdy. Tajemnice każ-
dego człowieka umierają razem z nim, dlatego każdy pozostaje czymś w rodzaju 
enigmy. Nie należy potępiać człowieka bez znajomości jego motywów. Nie można 
i nie należy nikomu mówić, co powinien robić i arbitralnie decydować, jak czło-
wiek ma postępować w swoim własnym życiu. Przywilej ten nie należy do biografa.
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WŚRÓD PRZYJACIÓŁ 

Z listu do Adyny z czerwca 1851 roku wynika, że Strzelecki spędził rok 1850 
głównie w Europie, gdzie odzyskiwał siły i wypoczywał po prawie 24 miesią-

cach działalności w Irlandii, trwającej od stycznia 1847 do września 1849 roku. 
Najpierw udał się do Kissingen nad rzeką Saale w Bawarii, uzdrowiska znanego 
z leczniczych wód mineralnych, otoczonego malowniczymi, zalesionymi góra-
mi. Wypoczynek zakończył we francuskim porcie i miejscowości wypoczynko-
wej Boulogne-sur-Mer. Ze wspomnianego wyżej listu wynika, że w pierwszym 
półroczu 1851 roku Strzelecki przebywał w Szkocji, ale nie wiemy dokładnie, 
gdzie i jak długo. 

Ponieważ przedmiotem tego rozdziału są lata pięćdziesiąte XIX wieku i licz-
ne działania Strzeleckiego w tym okresie, wydaje się, że najlepiej będzie zająć 
się oddzielnie każdym tematem, jak np. jego pomocą dla starań Pani Caroli-
ne Chisholm o pomoc ubogim w emigracji do Australii; przewodniczeniem 
londyńskiemu oddziałowi australijskiej spółki Peel River Land and Mineral 
Company; podróży na Krym; zaangażowaniu w działalność Królewskiego To-
warzystwa Geograficznego w Londynie; próbie zebrania funduszy na wyprawę 
poszukiwawczą organizowaną przez Jane Franklin i wreszcie jego zaangażowa-
niem w życie towarzyskie w Londynie. 

Ledwie Strzelecki zakończył swój udział w akcji niesienia pomocy ofiarom klę-
ski głodu w Irlandii, a już włączył się w działania Towarzystwa Pożyczkowego dla 
Kolonizacji Rodzinnej powstałego z inicjatywy Caroline Chisholm. Najprawdo-
podobniej poznali się w Sydney. Towarzystwo Pożyczkowe „zostało założone bez 
większego rozgłosu pod koniec 1849 roku”1. Rawson zacytował list Herberta do 
Gladstone’a napisany 18 grudnia 1849 roku w Wilton: „Bardzo dobrze nam idzie 
w kwestii funduszy. (...) Jones-Lloyd [Jones-Loyd] wydaje się być bardzo zaintere- 
sowany, a kiedy nie może przybyć na spotkanie Komitetu wysyła Hrabiego Strze-
leckiego, aby ustalił, co się dzieje”2.

1919
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Wpis w Memoirs Lorda Sidneya Herberta, nawiązujący zapewne do tego 
samego listu, mówi, że Strzelecki był delegowany „na zebrania Towarzystwa 
Pożyczkowego przez bankiera Jonesa Loyda, który nie mógł w nich uczestni-
czyć, a był zainteresowany co tam się działo”3. Zatem wiadomo, że Strzelecki 
brał udział w spotkaniach nowo powstałego Towarzystwa pod koniec 1849 roku 
i prawdopodobnie też w roku 1850, pomiędzy dwoma urlopami oraz po powro-
cie do Londynu. 

Margaret Kiddle w swojej biografii Caroline Chisholm stwierdziła, że w okoli-
cach czerwca 1853 roku Komitetowi Centralnemu przewodniczył Sidney Herbert, 
a do jego członków należeli Strzelecki i Stuart A. Donaldson. Komitet „zobowiązał 
się do zarządzania wydatkowaniem kwoty dziesięciu tysięcy funtów, która została 
przekazana przez Radę Legislacyjną Nowej Południowej Walii, jak również inny-
mi środkami finansowymi”4.Ta pomoc finansowa została przyznana przez Sydney 
dzięki staraniom Stuarta Donaldsona. Niektórzy autorzy sugerowali, że Strzelecki 
mógł być niedocenionym pomysłodawcą tego gestu. 

9 sierpnia 1853 roku w London Tavern odbyło się spotkanie, którego celem 
było okazanie wyrazów „szacunku i wdzięczności Pani Chisholm przez przyjaciół 
za jej długie, żmudne i zwieńczone sukcesem wysiłki na rzecz poprawy sytuacji 
emigrantów w koloniach brytyjskich, a w szczególności na rzecz zjednoczenia 
rodzin, oraz przekazania jej dowodów uznania przed jej wyjazdem do Australii”, 
a któremu przewodniczył deputowany Vernon Smith. Relacja z tego spotkania wy-
pełniła całą kolumnę „The Times” z następnego dnia5. Zmieniony skład Komitetu 
zawierał „stare nazwiska i kilka nowych”, ale Strzelecki jak zwykle pozostał w jego 
składzie. 

Na spotkaniu Komitetu Generalnego Towarzystwa Pożyczkowego dla Kolo-
nizacji Rodzinnej, które odbyło się 7 lutego 1854 roku, była również obecna Pani 
Chisholm. Uchwalono, że „należy powołać komitet wykonawczy w składzie: de-
putowany Sidney Herbert, Hrabia Strzelecki, C.B., Stuart Alexander Donaldson, 
T.S. Atkins, George Hay Donaldson i Frederick Robert Gore”. Komitet Wyko-
nawczy został upoważniony do opracowania programu wydatkowania środków 
finansowych przegłosowanych przez Radę Legislacyjną Nowej Południowej Walii. 
Następne spotkanie odbyło się 23 lutego 1854 roku, a George H. Donaldson przed-
stawił sprawozdanie, które zostało odczytane i zatwierdzone6. 

W ramach swoich obowiązków Strzelecki udał się do Gravesend, aby doko-
nać inspekcji statku „Hanover”, przed jego wypłynięciem do Australii 14 czerwca 
1854 roku. Po przybyciu statku do Sydney 22 września wśród emigrantów pojawiły 
się skargi, że kabiny są przepełnione, a na pokładzie nie było pralni. „Emigranci 
zwrócili się do Strzeleckiego i przedstawicieli Towarzystwa, którzy wyrazili swoje 
oburzenie wobec armatora, ale nie zrobili nic do czasu wypłynięcia statku z Grave-
send, kiedy to było już za późno”7. 
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Stuart Donaldson, składając wyjaśnienia w Sydney 2  listopada 1854 roku 
przed Komisją Specjalną ds. Imigracji, stanowczo bronił Strzeleckiego. Stwierdził, 
że „uważał, że gdyby Hrabia Strzelecki udał się do Gravesend i widział, że ze stat-
kiem jest coś nie tak, poradziłby imigrantom, aby poczekali na rozpatrzenie ich 
skargi. Z tego co wiem o tym Panu, jest on niezdolny do takiego przeinaczania 
faktów. Wierzę, że Hrabia Strzelecki dopilnowałby rozpatrzenia wszelkich skarg”8.

Stuart Donaldson, składając wyjaśnienia przed Komisją Specjalną na temat 
Towarzystwa Pożyczkowego dla Kolonizacji Rodzinnej 27 lipca 1855 roku, powie-
dział: „Ostatnio Hrabia Strzelecki odpowiedział na te zarzuty. Hrabia Strzelecki 
był w Gravesend kiedy statek wypływał [14 czerwca 1854 roku] i napisał, że skargi 
imigrantów były w pewnym stopniu uzasadnione, ale że wina nie leżała po stro-
nie Towarzystwa, lecz brokerów okrętowych, a oświadczenie, które złożyłem przed 
Komisją Imigracyjną w zeszłym roku, było pod każdym względem prawdziwe”9.

Odnosząc się do postępowania prowadzonego przed tą samą Komisją Spe-
cjalną, Mary Hoban w swojej książce Caroline Chisholm: A Biography: Fifty-one 
Pieces of Wedding Cake napisała: „Komisja poinformowała, że kolonia [Nowej Po-
łudniowej Walii] bardzo skorzystała z zapału i bezinteresowności organizatorów, 
ale (...) nie zalecano przyznawania dalszych środków finansowych. Późniejsze do-
wody wykazały, że Hrabia Strzelecki został oszukany przez brokerów okrętowych 
w sprawie Hanoveru. (...) Tak zakończyła się działalność Towarzystwa Pożyczko-
wego dla Kolonizacji Rodzinnej”10. Jak dotąd nikt nie wyjaśnił, czy to Towarzystwo 
było dokładnie takie samo jak Komitet Emigracyjny Lorda Herberta oraz jaki był 
udział Strzeleckiego w Komitecie Emigracyjnym Księcia Wellingtona11.

Nie wiadomo jak i gdzie Strzelecki spędził rok 1852, ale został wspomniany 
w tym okresie przez Stephena H.  Robertsa, który pisał w History of Australian 
Land Settlement, że w 1852 roku Australian Agricultural Company wydzieliła Peel 
River Block na rzecz specjalnej spółki zarządzanej przez Strzeleckiego – Peel River 
Land and Mineral Company. W tym czasie, według Robertsa, „Strzelecki nakre-
ślił program nawadniania południowej części tego terenu [należącego do Austra-
lian Agricultural Company] wodą z rzeki Karuah. (...) Program ten był największy 
i najpraktyczniejszy z wielu przedsięwzięć kolonizacyjnych rozważanych wówczas 
w osadnictwie Australii”12. 

Spółka Peel River Land and Mineral Company została oficjalnie założona 
w czerwcu 1853 roku z J.S. Brownriggiem (Prezesem Australian Agricultural Com-
pany) jako pierwszym prezesem i dyrektorem zarządzającym. 14 marca 1853 roku, 
niedługo po jego śmierci, na to stanowisko wybrano Strzeleckiego13. Jego wyna-
grodzenie wynosiło 600 funtów rocznie14. W Bibliotece Mitchella zachował się list  
Strzeleckiego do P.P. Kinga z 3 marca 1854 roku, w którym wspomina się o działa-
niach i planach Peel River Company: 
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Londyn, 20B Savile Row
3 marca 1854 r.

Mój Drogi Kingu! Mam dwa listy od Ciebie: z 26 sierpnia, który otrzymałem 24 lutego 
oraz z 9 listopada, który został mi przekazany 20 dni wcześniej! (6 lutego). Cieszę się, 
że do mnie piszesz i że listy zawierały też korespondencję od Philipa. Mam nadzieję, że 
do tego czasu w miarę zadomowił się w Peel, dając praktyczny wyraz naszym sugestiom 
i jego zdolnościom, a także promując interesy Spółki z właściwą mu energią i kolo-
nialnym doświadczeniem. Wysłałem kilka kopii Sprawozdania Rocznego Peel River 
Company do Philipa i przesłałem mu również zapis przebiegu walnego zgromadzenia, 
któremu przewodniczyłem – to do jego i Twojej informacji. Miło mi Cię poinformować, 
że akcje Peel River mimo wszystko osiągnęły cenę 16 funtów za sztukę. Atmosfera na 
spotkaniu z akcjonariuszami była bardzo życzliwa i przyjemna i zamiast problemów, 
których się wcześniej obawiali; wyjechali zadowoleni dzięki moim początkowym wy-
siłkom (...) 
[Brak strony]
(...) wysłać Odernheimera, aby wyjaśnił wszystko w zakresie perspektyw wydobycia 
oraz wyznaczenia Philipa na stanowisko Dyrektora Generalnego. Obie te nominacje 
dają nam wielką satysfakcję i można pogratulować zarówno Zarządowi, jak i akcjona-
riuszom. Mam nadzieję, że od teraz szczęście będzie zawsze towarzyszyć Philipowi i że 
pod jego kierownictwem dokonane zostaną odkrycia mineralne, które połączą jego na-
zwisko ze wspaniałym okresem w historii spółki. Nie mogę oprzeć się wrażeniu, że tam, 
gdzie jest dym, musi być też ogień, a grudka, którą Donaldson znalazł i kupił w Peel 
River i którą mi pokazał, oznacza istnienie wielu innych tam ukrytych. A zatem raporty 
Durbina, Ihrckego[?] & Ruddera czy nawet samego Philipa świadczą o oczekiwaniach, 
które spełnić może albo Odernheimer, albo zwykły wypadek. Ale mimo że mam wielkie 
nadzieje związane z tą gałęzią przemysłu, jestem również bardzo zaniepokojony o owce 
i chciałbym, aby Philip przekazał Ci moje rekomendacje na ten temat. Jestem zdania, 
że Chińczycy jako pasterze okazali się porażką, a ponieważ Anglicy czy Szkoci zaraz 
po przybyciu do Kolonii bardzo sprawnie zrywają umowy, które zawarli jeszcze w An-
glii, staram się zorganizować pasterzy ze Śląska oraz ich najlepsze tryki i w ten sposób 
wprowadzić nowoczesne usprawnienia w zarządzaniu stadami, które są wspaniałe oraz 
dodać im przy okazji świeżej krwi. Proszę pomóż Philipowi w organizacji i zarządza-
niu naszymi interesami. Jego prywatne listy do Ciebie były dla mnie wielką pomocą, 
ponieważ skorzystałem z wielu jego sugestii i nadałem im praktyczny kształt. – Co do 
A.A.C., a w szczególności kopalni w New Castle, złe zarządzanie zaczęło się od Pana 
Blane’a. Będą mieli duże trudności z doprowadzeniem kopalni do porządku, aby mieć 
ją w zadowalającym stanie technicznym. Powiedz Philipowi, że jego ostatnia sugestia 
dotycząca zaniżania cen węgla jest realizowana, a polecenia zostały wysłane pocztą do 
kapitana Browninga, aby zaprzestał tego irracjonalnego sposobu zbywania surowców 
mineralnych. Naturalnie Rada Dyrektorów A.A.C. nie wie, skąd otrzymałem suge-
stię, którą przyjęli, ponieważ uważam, że chociaż podzieleni teraz kapitan Brown[ing]  
& Philip powinni pozostać w jak najlepszych stosunkach. Jestem tylko zdziwiony, że 
kapitan B. nie zorientował się sam co do tej szkody. Co do Spółki Cordilleras, cokolwiek 
się stanie, muszę przyjąć tego konsekwencje: zrobił to nieżyjący już Pan Brownrigg 
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zanim do nich dołączyłem i zrobił to niestarannie, bez wiedzy jednej i drugiej strony. 
Najgorsze jest to, że Zarząd Cordilliera składa się z nieodpowiednich osób, karierowi-
czów jak sądzę, którzy ciągną tylko w jednym kierunku. Chciałbym, żebyśmy mogli 
się ich pozbyć. – Wszyscy nasi pozostali przyjaciele mają się dobrze: Beaufort, Brown, 
Fitzroy, Stokes (kapitan), Murchison, który pokazał mi Twój list z podziękowaniem 
za wprowadzenie Odernheimera. Proszę przekaż moje podziękowania Panu Jamesowi 
Macarthurowi za [honorowy?] sposób, w jaki wystąpił w październiku zeszłego roku, 
by bronić moich interesów. Przykro mi, że Deas Thom[pson] zapomniał o wszystkim. 
Ale Lord John Russell powiedział mi kiedyś, że doskonale pamięta list, który otrzymał 
od Sir George’a Gippsa na ten temat i że oficjalnie napisał do niego, aby zaoferować 
mi jakieś stanowisko w Kolonii, które mógłbym piastować z korzyścią dla administra-
cji państwowej „gdybyś nie był związany z Londynem tak jak jesteś” powiedział Lord 
John, „przyjąłbyś stanowisko, które Ci zaproponowałem w Nowej Południowej Walii 
i do tego czasu byłbyś gubernatorem Kolonii Wiktoria”.

 
Wydaje się, że w najciekawszym fragmencie tekst został przerwany i brakuje 

strony końcowej. Na górze strony pierwszej znajdują się tylko dwie dodatkowe 
linijki, coś w rodzaju postscriptum: „Donaldson poślubił 21 lutego bardzo ładną 
dziewczynę, Pannę Cowper. Byłem na jego ślubie tutaj w Londynie. Jestem pewien, 
że pójdzie w ślady [Roberta] Lowa i niedługo zostanie deputowanym”. 

Po tym liście trzy miesiące później napisał kolejny: 

TOWARZYSTWO POŻYCZKOWE DLA KOLONIZACJI RODZINNEJ 
powstałe z inicjatywy Pani Chisholm
29 Bucklersbury
Londyn, 4 czerwca 1854 r.

Drogi Przyjacielu,
bardzo dziękuję za list z 31 stycznia i ten od Philipa, który przeczytałem z dużym zain-
teresowaniem. Miło mi słyszeć, że nie sprzeciwi się nominacji, która została mu prze-
słana i że do tego czasu będzie mocno stał na czele naszych interesów.
Proszę udziel mu rady we wszystkich trudnościach, niechaj przekazuje mi wszystkie 
pomysły, sugestie czy uwagi, których woli nie przekazywać Zarządowi. W takim przy-
padku przekaż jego list pod swoim nazwiskiem i wyślij na adres moich przedstawicieli 
Panów – C. Devaux & Co., 62 King W., zamiast na 5 Cannon Str. gdzie znajduje się 
moje biuro. Piszę do niego długie listy. Ma wolną rękę, aby działać tak, jak uważa za 
najlepsze w sprawach spółki i mam nadzieję, że osiągnie sukces. Teraz, kiedy miesz-
kasz w Sydney, mam nadzieję, że będziesz mógł umówić się z Philipem na jak najszyb-
sze przekazywanie wieści z Peel oraz z Sydney. Przekazałem mu, że wszystkie listy lub 
przesyłki wysyłane pocztą lądową powinny być oznaczone dopiskiem przez Marsylię, 
w przeciwnym razie przychodzą 6 dni później przez Southampton.
Odczuwam wielkie rozczarowanie w kwestii odkrycia złota, o którym, jak mówisz, 
Murchison napisał do gubernatora w Sydney. Po przybyciu na debatę na ten temat 
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w Radzie Legislacyjnej w styczniu ubiegłego roku, w „The Times” z 16. dnia tego 
miesiąca ukazał się artykuł na ten temat. Następnego dnia Murchison poprosił mnie 
o oświadczenie, że po powrocie do Anglii w 1844 roku nie przekazałem mu informa-
cji na temat mojego odkrycia! Mój gniew kieruję zarówno przeciw rządowi kolonial-
nemu w Sydney, jak i temu tutaj, że nie podjęli działań i nie oczyścili mnie z zarzutów 
wysuwanych przez moich przyjaciół, jakobym w czasie eksploracji mineralogicznej 
kraju nie odkrył złota, które jest teraz tak ważnym elementem dobrobytu Kolonii. 
Dlaczego? – Co miałbym zrobić! Zastraszył mnie Sir George Gipps i zatkano mi usta, 
nie oferując nic w zamian. Ale moje dokumenty i Memorandum Sir George’a Gip-
psa muszą znajdować się w aktach Departamentu Kolonii – oni wiedzieli o wszyst-
kim, ale milczeli. Zostałem pod tym względem oszukany, tak samo jak za moją pracę 
w Irlandii, gdzie przez cztery lata oferowałem swoje usługi bezinteresowne, śmierć 
zaglądała mi w oczy, a obowiązki i odpowiedzialność codziennie ciążyły na mnie 
straszliwie. Za to wszystko ministerstwo ofiarowało mi Order Łaźni – przynajmniej 
tyle mogli zrobić.
Niezależnie jednak od utyskiwań na Potentatów Kolonii, robię co w mojej mocy, aby 
służyć Koloniom w organizowaniu emigracji do Nowej Południowej Walii. W przy-
padku emigrujących szwaczek z Komitetu Herbertów byłem kierownikiem programu 
borykającego się z różnego rodzaju trudnościami, co nie pozwoliło mi na wysłanie 
Wam najlepszych osób. Mam jednak nadzieję, że w ten czy inny sposób okażą się one 
użyteczne dla społeczeństwa. 
Obecnie jestem Prezesem i Dyrektorem innego Komitetu emigracyjnego, wymienio-
nego w nagłówku tego listu, a któremu Rada Legislacyjna Sydney przekazała dziesięć 
tysięcy funtów. Wysyłam Ci wszystkie dokumenty i formularze do Twojej wiadomości 
i mam nadzieję, że kiedy moja grupa emigrantów w liczbie 160 przybędzie do Sydney 
na pokładzie Hanoveru,  to przekażesz mi podziękowania, ponieważ połowę pieniędzy 
za przejazd zapłacili sami emigranci; druga połowa, którą przekazaliśmy z funduszu 
kolonialnego zostanie z pewnością spłacona, pobrano bowiem promesy od każdego 
z emigrantów, którzy wydają się godni zaufania.
Komitety i ich skromny Przewodniczący i Kierownik służą bezinteresownie osadni-
kom. Czy tak ma być cały czas? Czy Twoja duma nie wzbudzi w Tobie poczucia obo-
wiązku i nie przekażesz nam kilku samorodków złota!
Poza kilkoma ostrzałami o mniejszym znaczeniu nasza flota nie miała okazji się wy-
różnić, jednak zarówno na Morzu Czarnym, jak i na Bałtyku nie znajduje się w po-
bliżu wrogich twierdz, więc nie spodziewamy się codziennie specjalnych wydarzeń. 
Rosja jest odizolowana i w wielkich kłopotach – Francja i Anglia mają 70 000 żołnierzy 
w Turcji, a już niedługo będzie ich 100 000!

Szczerze oddany,
P.E. Strzelecki 

Na górze pierwszej strony tego listu znajdował się napis: „Najlepsze pozdro-
wienia dla Pani King i rodziny. Mam nadzieję, że wszyscy czują się dobrze, a ro-
dzina ma się dobrze”15. 
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Tekst listów cytowanych powyżej pokazuje, jak głęboko i poważnie Strzelec-
ki był zaangażowany w interesy Peel River Company. Philip to oczywiście Philip 
Gidley King (1817-1904), syn kapitana P.P. Kinga, działający jako australijski kie-
rownik Peel River Company założonej w 1852 roku. Wspomniany Odernheimer 
to Fryderyk Odernheimer (1808-1885) niemiecki ekspert ds. węgla. Ponieważ 
istniały pewne problemy z jakością i sprzedażą węgla, został on zatrudniony w la-
tach 1853-1856 jako ekspert ds. minerałów w zagłębiu węglowym Newcastle przez  
Australian Agricultural Company16. Uwaga dotycząca możliwości znalezienia zło-
ta na ziemiach należących do spółki została później potwierdzona, ale jego ilość 
nie była warta eksploatacji. 

Ostatnie linijki pierwszego listu odnosiły się do wsparcia Jamesa Macarthu-
ra (syna Johna) dla uznania Strzeleckiego jako odkrywcy złota na Radzie Legi-
slacyjnej Nowej Południowej Walii. Helen Heney w pierwszej części trzynastego 
rozdziału swojej książki podała dziwną mieszankę cytatów i odniesień do obu  
listów z marca i czerwca 1854 roku. Nie wiedząc o tym, że Strzelecki był pierwszym 
kierownikiem i prezesem londyńskiego biura spółki Peel River Company, uznała, 
że wykazywał on jedynie „niewielkie zainteresowanie Peel River Company, której 
kierownikiem został młodszy King”. Zasugerowała też czytelnikom, że Strzelecki 
tylko udawał „prezesa, ponieważ powiedział, że przewodniczył zgromadzeniu”. Na-
stępnie odrzuciła treść listów dotyczących Peel River Company i powiedziała: „Być 
może starszy pan chciał tylko zachować swoją pozycję, pozostać w centrum wyda-
rzeń lub też mogła zaistnieć potrzeba jego interwencji; był bardzo dobry w spra-
wianiu wrażenia, jakie chciał”17. 

W pierwszym liście Strzelecki wymienił nazwiska wspólnych znajomych, 
wśród nich (Admirała) Fitzroya, ale Heney wymieniła „przyjaciela Franklina dr 
Fittona”, a także zacytowała słowa „towarzyszy lub partnerów biznesowych”. Nie 
ma takich słów w żadnym z listów ani nie znajduje się w nich nazwisko dr Fittona. 
Można tylko przypuszczać, że pojawiły się na brakującej stronie (171) lub że Fitton 
jest błędnym odczytem nazwiska Fitzroy. 

Heney napisała też, że „ich listy sugerują, jakoby Strzelecki miał tam trochę za-
inwestowanych pieniędzy” i że „akcje spadły do 16 funtów”. Najwyraźniej nie wie-
działa, że Strzelecki miał 25 akcji Peel River Company wyemitowanych o wartości 
nominalnej 5 funtów. Strzelecki napisał: „Miło mi Cię poinformować, że akcje Peel 
River mimo wszystko osiągnęły cenę 16 funtów za sztukę. Atmosfera na spotka-
niu z akcjonariuszami była bardzo życzliwa i przyjemna, a zamiast problemów, 
których się wcześniej obawiali wyjechali zadowoleni dzięki moim początkowym 
wysiłkom”. Brak strony 171. nie pozwala na uzyskanie dalszych wyjaśnień. Z pew-
nością nie było powodu, by pisać o przygnębieniu z powodu faktu, że cena akcji 
spadła, tak jak zrobiła to Heney. Nawet jeśli ich cena spadła, to i tak przyniosły one 
320-procentowy zysk w stosunku do wartości nominalnej. 
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Oba listy zawierają pewne odniesienia do sporu między odkrywcami złota, 
który został już omówiony w rozdziale dziewiątym. 

W książce Pure Merinos and Others autorstwa P.A. Pembertona stwierdzono, 
że „na sugestię” Strzeleckiego obie Spółki (A.A.C. i P.R.C.) „postanowiły wysłać 
kilka sztuk merynosów z Saksonii i Meklemburga do Nowej Południowej Walii, 
aby wzmocnić stada”. Każda spółka otrzymała z Hamburga „26 baranów meryno-
sów saksońskich, 26 owiec merynosów saksońskich i dziesięć owiec merynosów 
meklemburskich”. Owcom towarzyszyły owczarki niemiecki i szkockie wraz z ich 
pasterzami18. 

Funkcję dyrektora zarządzającego Strzelecki pełnił do 7  stycznia 1856 roku, 
kiedy to złożył rezygnację. Przyczyny jego rezygnacji są nieznane. Do 19  maja 
1857 roku był jednym z dyrektorów zarządu spółki Peel River Company. Strzelecki 
otrzymał od Zarządu list wyrażający „głęboki żal” z powodu rezygnacji wraz z po-
dziękowaniami za swoje cenne usługi19. 

Ostatni akapit drugiego listu nawiązywał do pierwszego etapu wojny krym-
skiej, która przyniosła Strzeleckiemu nową przygodę i osobny epizod w jego 
życiu. 

Sir William Fraser w swojej książce Hic et Ubique napisał: 

Hrabiego Strzeleckiego znałem dobrze; był bliskim przyjacielem Lorda Palmerstona  
i miał być przez niego wykorzystywany w mniej lub bardziej tajnych śledztwach.  
(...) Hrabia Strzelecki przekazał mi graficzny opis uroczystości odznaczenia Jego Wyso-
kości Sułtana Orderem Podwiązki; Hrabia był tam obecny w przebraniu, w mundurze 
oficera brytyjskiej marynarki wojennej. (...) Powiedział mi, że rosyjski dowódca, któ-
remu towarzyszył podczas wizyty w ruinach Sewastopolu, przekazał, że po dotarciu na 
front zginęło dwieście pięćdziesiąt tysięcy rosyjskich żołnierzy, nie licząc niezliczonej 
rzeszy tych, którzy zginęli w czasie marszu na miejsce20. 

Czy Strzelecki faktycznie działał wtedy w tajnych służbach? Czy faktycznie no-
sił mundur oficera brytyjskiej marynarki wojennej? Dobrze znał język rosyjski, 
być może więc został poproszony o słuchanie, o czym rozmawiali między sobą 
rosyjscy oficerowie po podpisaniu traktatu paryskiego. 

G. Rawson zacytował Many Memories autorstwa M.C.M. Simpson, córki eko-
nomisty Williama Nassau (Seniora). Wykorzystała pamiętnik swojego ojca do zi-
lustrowania sytuacji politycznej z początku 1855 roku. Według Rawsona „Biorąc 
pod uwagę okoliczności, pamiętnik prowadzony przez Nassau rzuca nowe światło 
i pokazuje prestiż, jaki Hrabia zdobył we wpływowych kręgach”. Rawson podaje 
znacznie uproszczoną wersję tego, co napisała Pani Simpson: 
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22 lutego 
Udałem się do Atheneum, gdzie dołączyli do mnie Lord Overstone i Strzelecki. Rozma-
wialiśmy o sytuacji na Krymie. Powiedziałem Overstone’owi, że powinien trafić do Home 
Office, przejąć tam kontrolę i przywrócić porządek. Powiedziałem również, że Hrabia, 
który tak dobrze administrował Irlandzkim Funduszem Pomocowym w 1848 roku,  
powinien udać się na Krym jako doradca Sir Johna MacNeilla [McNeill].
Na to Overstone odpowiedział: „Nie sądziliśmy, że wojna przybierze taki dramatyczny 
obrót. Myśleliśmy, że to będzie działanie na pokaz, żeby trzymać Rosjan na dystans 
i że wojsko wróci do domu w ciągu sześciu miesięcy. Takie też były oczekiwania Lor-
da Raglana. Powiedział mi tuż przed wyjazdem, że nie spodziewa się większych walk 
i w związku z tym postanowił zabrać swoich przyjaciół do pracy w sztabie, aby im 
zafundować przyjemną wycieczkę oraz dać szansę na awans”.
Kiedy rozmawialiśmy, dołączył do nas Sir John MacNeill. „Jutro rano jadę na Krym”, 
powiedział „i mam nadzieję dotrzeć tam za dwa tygodnie”.
„Chciałbym” powiedziałem, „żeby Hrabia pojechał z Tobą”.
„Ja też”, odpowiedział. „I pojechałby, ale zamiast niego przydzielili mi [pułkownika] 
Tullocha”21. 

Rawson skomentował: „Ta sytuacja rzuca niezwykłe światło nie tylko na prze-
bieg samej wojny, ale na wysoką wartość Hrabiego w oczach Sir Johna McNeilla 
i innych”22. 

Strzelecki rzeczywiście udał się na Krym i zostało to potwierdzone w bio-
grafii Life of Vice-Admiral Edmund Lord Lyons autorstwa kapitana S. Eardley- 
-Wilmota, R.N.: 

Nie było już nic, co by trzymało admirała w Anglii. Komisja Wojskowa zakończyła 
swoje dochodzenie, a Rząd chciał, aby Lord Lyons ponownie objął dowództwo nad 
okręgiem Morza Śródziemnego. W związku z tym 28 czerwca [1856 roku] wyjechał 
z Londynu do Paryża w towarzystwie swego sekretarza Hrabiego Carnarvona, Hrabie-
go Strzeleckiego, kapitana F. Egertona, R.N. i innych przyjaciół, którzy pragnęli odwie-
dzić miejsca ostatnich działań wojennych. Po dwudniowym pobycie w Paryżu, 3 lip-
ca, grupa dotarła do Marsylii, gdzie czekał na nich parowiec „Caradoc”. Tutaj admirał 
wszedł na pokład i objął dowództwo.
„Caradoc” opuścił Marsylię 4 lipca i zawinąwszy po drodze na Maltę, dotarł do Bosforu 
11 lipca. Tu na kotwicy stał „Royal Albert”, który właśnie przybył z Morza Czarnego, 
ale admirał, pragnąc odwiedzić teatr działań wojennych, udał się na Caradocu do Ba-
laclavy (...).
[Grupa odwiedziła Sewastopol]. 
(...) Po wizycie w pięknym pałacu księcia Woronzoffa w Ałupce i wiejskiej rezydencji 
cara w Oriandzie pod Jałtą „Caradoc” powrócił do Bosforu, a admirał ponownie wcią-
gnął swoją flagę na pokładzie „Royal Albert”23.
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Admirał Lord Lyons pozostał na swoim okręcie flagowym Royal Albert na 
Krymie do końca marca 1857 roku24.

Londyński „The Times” z 17  lipca 1856 roku napisał, że parowiec H.M.S.  
„Caradoc” przybył na Maltę w nocy 6 lipca. Wspomniano nazwiska lorda Lyonsa, 
kapitana Egertona, lorda Carnarvona i Strzeleckiego. Następnego poranka statek 
odwiedził kontradmirał sir Montague Stopford. Lord Lyons i jego towarzysze udali 
się do stoczni Valetta, gdzie odwiedził ich gubernator wyspy, generał major Wil-
liam Reid i francuski admirał sir F. Penaud. Wczesnym popołudniem 7 lipca „Ca-
radoc” wypłynął do Konstantynopola.25 

Trzy tygodnie później, 27  lipca, w drodze do Marsylii, „Caradoc” przybył 
przed świtem na Maltę z Konstantynopolu i Izmiru. Wymieniono nazwiska 
hrabiego Carnarvona, sekretarza admirała, kapitana Egertona i innych, ale nie 
Strzeleckiego26. Nie jest więc jasne, czy jego nazwisko zostało po prostu prze-
oczone, czy pozostał dłużej na Krymie z admirałem Lyonsem. Uroczystość wrę-
czenia Orderu Podwiązki miała miejsce 1 listopada 1856 roku27. Jeśli Strzelecki 
w niej uczestniczył, to musiał zostać co najmniej do pierwszych dni listopada, 
a jeśli tak było, to co robił w Turcji przez trzy miesiące? Czy dotrzymywał towa-
rzystwa admirałowi Lyonsowi, czy miał inną misję? Nie uczestniczył w listopa-
dowym posiedzeniu Królewskiego Towarzystwa Geograficznego, ale pojawił się 
tam 8 grudnia 1856 roku28. 

W nekrologu Strzeleckiego w „The Times” napisano, że był on „aktywnym i ce-
nionym członkiem Komitetu Funduszu Armii Krymskiej”. Słabczyński wspomniał 
o tym fakcie, ale nie podał żadnych dodatkowych informacji i nie napisał nic o wi-
zycie Strzeleckiego na Krymie. 

1 marca 1853 roku Strzelecki złożył wniosek o przyjęcie go do Królewskiego 
Towarzystwa Geograficznego. Wspierali go Sir Roderick Murchison, Charles Lyell,  
Robert Brown, John Gould, Thomas Huxley i inni. Został członkiem podczas  
posiedzenia, które odbyło się 9 maja. 2 czerwca 1853 roku został również przyjęty 
do grona Królewskiego Towarzystwa w Londynie29. 

Strzelecki angażował się w działalność Królewskiego Towarzystwa Geograficz-
nego, ale protokoły jego wystąpień początkowo nie były zamieszczane w dzienniku 
tego Towarzystwa, lecz w odrębnych tomach Proceedings, które zaczęły ukazywać 
się w Londynie w 1857 roku, obejmujące sesje w latach 1855-1857. Zatem pierwszy 
zapis przemówienia Strzeleckiego pochodzi z posiedzenia, które odbyło się 11 lu-
tego 1856 roku. Omówił wówczas list z Australii autorstwa Pana Landora (Słab-
czyński sugerował, że chodzi o Edwarda Wilsona Landora (1812-1878) osadnika 
i pisarza australijskiego). Tematem rozważań był australijski gorący wiatr, który 
Strzelecki porównywał także z wiatrami występującymi w Egipcie, Abisynii, Syrii, 
krajach arabskich, w Bombaju, Persji, Kalifornii i na pustyni Atakama [w Chile]. 
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Stwierdził, że jego własne spostrzeżenia „dały mu zaledwie wgląd w charakter, ale 
nie w przyczyny powstawania gorącego wiatru” i stwierdził, że „teoria przedsta-
wiona przez Pana Landora wydaje się być niepełna”. Następnie wypowiedział się 
na temat Australii Północnej, a to, co powiedział, przedstawiono w następujący 
sposób: 

jeśli chodzi o znaczenie wyprawy północno-australijskiej oraz pilną konieczność zaję-
cia i zasiedlenia Australii Północnej, Strzelecki zgodził się całkowicie z opinią wyrażoną 
przez Sir R. Murchisona na ten ważny temat. Następnie pochwalił on Towarzystwo za 
to, że naciskało na Rząd w kwestii tak potrzebnego przedsięwzięcia i zauważył, że wielu 
kupców w Londynie przywiązywało tak wielką wagę do tego aspektu handlu, jak rów-
nież za to, że Pan Mathew Uzielli, członek Towarzystwa, przekazał na jego rzecz dzie-
sięć tysięcy funtów, które miały być wykorzystane na przedmiotowy cel w przypadku, 
gdyby Rząd odmówił wysłania ekspedycji. Kończąc, Hrabia Strzelecki wygłosił słowa 
uznania dla wielkoduszności członka, o którym wspomniał i wyraził przekonanie, iż 
Towarzystwo i całe społeczeństwo przyłączy się do jego serdecznych podziękowań dla 
Pana Uzielli za jego wspaniałą i bezinteresowną ofertę30. 

Na spotkaniu 14 grudnia 1857 roku Strzelecki wziął udział w dyskusji nad refe-
ratem Francisa Galtona zatytułowanym „Exploration of Arid Countries”: 

Mogę poprzeć sugestie Pana Galtona w odniesieniu do już poznanych pustyń. Są takie 
części Ameryki Północnej, gdzie rząd Stanów Zjednoczonych jest obecnie zaangażo-
wany w wyprawę przeciwko mormonom nad Wielkim Słonym Jeziorem, w regionie 
oddzielonym od cywilizacji pasem pustyni, podobnym do pustyni afrykańskiej, gdzie 
zastosowanie systemu zaproponowanego przez Pana Galtona przez oddziały pomocni-
cze miałoby wielką wartość. W Ameryce Południowej istnieją pustynie, które odwie-
dziłem, a do których system ten doskonale by się nadawał; podobnie jak do dwóch tras 
na pustyni w Australii, jednej na północy, a drugiej w regionie południowym, gdzie 
wiadomo, że nie można się zapuszczać na pewną odległość bez zabierania zapasów 
zarówno dla ludzi, jak i dla zwierząt. Ale kiedy podróżuje się przez terra incognita do 
wybranego punktu na mapie, kiedy nie wiadomo, co znajduje się za horyzontem, nie 
da się zastosować żadnego systemu lub zagwarantować rozwiązania, które może za-
bezpieczyć podróżnych przed brakiem wody i prowiantu. Jedyne co można zrobić, to 
odważnie iść przed siebie z zapasami obliczonymi w przybliżeniu na czas potrzebny do 
wykonania danej części eksploracji. Podczas pięciu lat moich badań w Australii mia-
łem jedną okazję podróżować przez kraj niezbadany jeszcze przez białego człowieka. 
Grupa składała się z siedmiu mężczyzn i sześciu koni jucznych niosących nasze zapasy 
mąki, herbaty i boczku wystarczające na pięć miesięcy, maksymalny czas skalkulowany 
jako niezbędny do wykonania wyznaczonego zadania. Pomimo napotkania po drodze 
niespodziewanych pasm gór i rzek, które opóźniły nasze postępy, byliśmy w odległości 
35 mil od celu naszej wyprawy, kiedy to nasza podróż została nagle wstrzymana nie 
przez brak prowiantu czy wody, ale przez gęsty pas zarośli nie do przebycia, a któ-
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re zmusiły nas do porzucenia koni i zbiorów oraz do przedzierania się przez gąszcz 
w tempie w najlepszym razie półtorej mili dziennie. Przy prowadzeniu takich badań nie 
istnieje żaden system, który mógłby człowieka uratować, poza zdrowym rozsądkiem, 
determinacją i niezwykle silnym organizmem. Uważam, że ekspedycja rządu Stanów 
Zjednoczonych nie powiodła się z powodu braku odpowiedniego systemu przeprowa-
dzania wojsk przez pustynię, która być może nie jest zbyt rozległa, ale mimo to stwarza 
takie trudności, że bez zorganizowanego systemu zaopatrzenia wojsk, jak sugerował 
Pan Galton, nie są one w stanie jej pokonać.

 
Dyskusja została zamknięta uwagą pana Pliny’a Milesa ze Stanów Zjednoczo-

nych, który stwierdził: „Zgadzam się z Hrabią Strzeleckim co do przyczyn niepowo-
dzenia ekspedycji Stanów Zjednoczonych”31. Na posiedzeniu 8 listopada 1858 roku 
Strzelecki włączył się w omawianie referatu Augustusa C. Gregory’ego zatytułowanego 
Expedition from Moreton Bay in Search of Leichhardt and Party: 

Cenny referat, który został właśnie przekazany do wiadomości Towarzystwa, od po-
czątku przywołuje bolesne wspomnienie i dotkliwy żal, że wyprawa Pana Gregory’ego 
podjęta w celu ustalenia losu nieodżałowanego Leichhardta, nie osiągnęła humanitar-
nego celu, dla którego została podjęta i że podobnie jak poprzednie, daje jedynie nowe 
dowody na niewątpliwą stratę jaką poniosło społeczeństwo. Leichhardt naprawdę za-
służył na te wszystkie starania, które podejmowała Nowa Południowa Walia, próbując 
go odnaleźć. Mniej więcej w 1840 roku, kiedy zajmowałem się badaniami południowej 
części tej kolonii, Leichhardt rozpoczął karierę badawczą na północ od Zatoki Mo-
reton. W 1846 roku podjął i odbył niebezpieczną podróż z Brisbane Waters do Port 
Essington, która z uwagi na niebezpieczeństwa, trudy i wartość odkryć geograficznych, 
przyniosła mu zasłużone zaszczyty, którymi to Towarzystwo i Kolonia sprawiedliwie 
go obdarzyły. Niestety pod koniec 1846 roku lub na początku 1847 Leichhardt padł 
ofiarą swojej godnej pochwały próby przemierzenia kontynentu z Zatoki Moreton do 
Swan River. Jego zaginiecie dało początek serii wypraw, wśród których wyprawa Pana 
Gregory’ego zasługuje na wyróżnienie z uwagi na zakres wiedzy naukowej, którą do-
starczyła na temat Australii. Choć jego wyprawa nie doprowadziła do odnalezienia śla-
dów Leichhardta, to jednak jego liczne wyprawy z północnego i południowego wscho-
du w głąb kontynentu w pewnym sensie opasują tajemniczy i nieprzenikniony region 
wnętrza Australii, ułatwiając tym samym rozwiązanie tego geograficznego problemu. 
Biorąc pod uwagę usługi wyświadczone na rzecz nauki przez Pana Gregory’ego, Towa-
rzystwo może jedynie przyłączyć się serdecznie do podziękowań dla tego wybitnego 
odkrywcy, które zaproponował Przewodniczący32. 

Należy tu przypomnieć, że od 1855 roku Strzelecki sprawował funkcje członka 
Rady Królewskiego Towarzystwa Geograficznego i w tym charakterze wygłaszał 
swoje przemówienia33. 

W tym samym tomie Proceedings zapisano, że Strzelecki otrzymał zaszczyt 
przekazania nagrody Towarzystwa najznakomitszemu badaczowi Australii Środ-
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kowej – „Złoty zegarek został przyznany przez Radę Panu Johnowi MacDougal-
lowi Stuartowi za jego niezwykłe badania Australii Południowej”. Przewodniczący 
[Sir Roderick Murchison] dostarczył Strzeleckiemu zegarek z tymi słowami: 

Tobie, Hrabio Strzelecki, który na własny koszt, motywowany wyłącznie miłością doko-
nywania odkryć przez wiele lat badałeś wododział we wschodniej Australii, przekazuję 
ten zegarek, prosząc o wręczenie go Panu MacDougallowi Stuartowi (który został do-
brze przygotowany do australijskich przygód przez naszego laureata Sturta). Proszę też 
zapewnić go, że z prawdziwą satysfakcją przeczytałem skromną relację z jego wielkiego 
sukcesu i z radością przyjąłem serdeczne dowody uznania dla jego czynów przekazane 
przez gubernatora Południowej Australii Sir R.G. MacDonnella. Nie mam wątpliwości, 
że odważny odkrywca uzna tę pamiątkę jako dowód naszego uznania, tym bardziej, że 
będzie wręczana przez tak szanowanego australijskiego podróżnika jak Pan. 

Strzelecki odpowiedział: 

Sir Rodericku, Jestem Panu głęboko wdzięczny nie tylko za zaszczyt wyboru mojej oso-
by jako pośrednika w przekazaniu nagrody Rady Panu MacDougallowi Stuartowi, ale 
także za życzliwy i uprzejmy sposób, w jaki opisał Pan zasługi wyświadczone na rzecz 
geografii przez mojego kolegę, badacza Australii.
Nie muszę Pana zapewniać, Sir, że ten symbol uznania Królewskiego Towarzystwa 
Geograficznego choć podkreślił znaczenie podróży i ważnych odkryć Pana Stuarta, 
będzie też dla niego chlubną pamiątką jego prac, jak i nowym bodźcem do dalszego 
wysiłku na rzecz rozwoju geografii34. 

Kolejną ważną akcją, w którą zaangażował się Strzelecki, było zorganizowanie 
prywatnej ekspedycji poszukiwawczej, aby odnaleźć sir Johna Franklina i jego sta-
tek. Kiedy kilka wypraw poszukiwawczych sponsorowanych przez rząd brytyjski 
nie odnalazło żadnego śladu po sir Johnie i jego towarzyszach, lady Franklin po-
stanowiła zorganizować kolejną prywatną wyprawę, wybierając kapitana Francisa 
McClintocka na jej dowódcę. Geoffrey Rawson napisał w swojej książce: 

[Strzelecki] był stale u niej domu na 60 Pall Mall, organizował fundusze na zakup 
i wyposażenie statku „Fox”. Okazało się, że będzie potrzebna kwota nie mniejsza niż 
dziesięć tysięcy funtów, a niezłomna kobieta chciała sfinansować tę kwotę z własnych 
środków. Lecz Hrabia w dużej mierze własnymi siłami oraz korzystając z pomocy swo-
jego kręgu zamożnych przyjaciół, był w stanie pomóc w zebraniu trzech tysięcy funtów, 
zmniejszając w ten sposób obciążenie finansowe wdowy35. 

Szkoda, że Rawson był tak oszczędny w ujawnieniu źródeł swoich informa-
cji i nie poparł dowodami stwierdzenia, że Strzelecki był odpowiedzialny za ze-
branie 3000 funtów, czyli prawie jednej trzeciej wymaganej kwoty. Jednak fakt, 
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że kapitan McClintock nadał nazwę Strzelecki Harbour zatoce w Kanadzie dla 
upamiętnienia jego wysiłków przy organizacji wyprawy, jest dowodem na to, że 
wkład Strzeleckiego był większy niż skromne 25 funtów oficjalnie wpisanych na 
listę darowizn36. 

Z kolei Frances J. Woodward w książce Portrait of Jane: A Life of Lady Fran-
klin napisał: „McClintock obwieścił, że jej dziesięć tysięcy funtów wystarczy, ale 
nie musiała ich wydawać w całości, ponieważ prawie trzy tysiące funtów zostało 
zebrane z datków od sympatyków, w kwotach od szylinga do 500 funtów. Trzy-
nastu z nich było oficerami pływającymi już wcześniej w rejonach arktycznych; 
był wśród nich także Strzelecki”37. Niestety nie było mowy o jego roli w zbieraniu 
funduszy. 

W ten sposób jako oddana żona lady Franklin kontynuowała poszukiwa-
nia długo po tym, jak inni stracili nadzieję. Wreszcie wiosną 1859 roku kapitan  
McClintock odnalazł dokumenty zawierające pamiętnik sir Johna oraz zniszczone 
chaty będące dowodem na to, że wszyscy uczestnicy wyprawy zginęli38.

Helen Heney w ogóle nie wspomniała ani o wyprawie kapitana McClintocka 
na „Fox”, ani o udziale Strzeleckiego w zbieraniu funduszy, ale raczej błędnie opi-
sała Strzeleckiego, cytując niedatowany fragment z dziennika lady Franklin: 

zdecydowanie radzi mi, abym powstrzymała się od wszelkich ingerencji, mając na 
względzie bezpieczeństwo statków oraz takich, które miałyby niekorzystny wpływ na 
poparcie wyrażane w Izbach przy okazji głosowania oraz na starania podejmowane 
przez Admiralicję. Są one wystarczającym dowodem na to, że robią już wszystko, co 
może podpowiadać doświadczenie i mądrość. Obawia się, że moje próby podjęcia cze-
gokolwiek na własną rękę mogą osłabić starania rządu (…)39.

Wydaje się, że ten fragment został napisany na początku 1848 roku, kiedy 
Strzelecki przebywał w Irlandii. W takim przypadku jego rada była bardzo mą-
dra, ponieważ rząd brytyjski wysłał trzy ekspedycje poszukiwawcze w latach 1848, 
1850 i 1854. Na tym wczesnym etapie nie było powodu do podejmowania prywat-
nych działań, ale kiedy kapitan McClintock wypłynął na „Fox” w lipcu 1857 roku, 
nadszedł ku temu właściwy czas. 

Życie towarzyskie Strzeleckiego w latach pięćdziesiątych XIX wieku było 
niezwykle bogate, ekscytujące i w wielu przypadkach zaskakujące. Niestety tylko 
drobne fragmenty i opisy z ówczesnych dzienników i książek mogą dać jakiekol-
wiek informacje o tym aspekcie jego życia.

Na przykład Strzelecki był na kolacji z Henrym Reevem 5 kwietnia 1851 roku. 
Wśród gości znaleźli się hrabia Reventlow, lord Wodehouse, Raikes Currie, H. Me-
rivale i pan Richardson40. Reeve był jednym z najwybitniejszych angielskich dzien-
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nikarzy i przedstawicieli literatury XIX wieku, redaktorem „Edinburgh Review”, 
współpracownikiem „British and Foreign Review” oraz „The Times” (1840-1855). 
Był bliskim przyjacielem hrabiego Zygmunta Krasińskiego, wielkiego polskiego 
poety41. Według brytyjskiego Dictionary of National Biography, Reeve „był blisko 
związany” z najwybitniejszymi i czołowymi polskimi emigrantami42.

W Memoirs Henry’ego Reeve’a istnieje wpis: „21 stycznia [1853]. Gościliśmy 
u T. Longmana na rodzinnym przyjęciu z Hrabią Strzeleckim i Sir T. Mitchellem, 
wynalazcą nowego rodzaju śruby okrętowej o nazwie «boomerang», historiami, 
o której niezmiernie nas zanudzał. Strzelecki podróżował po całym świecie i jest 
doskonałym kompanem. (Mówił płynnie po angielsku, choć z lekkim obcym ak-
centem i był bardzo lubiany w londyńskim society)”43. Sir Thomas Mitchell był 
w dobrym nastroju i serdecznie zabawiał gości. Z pewnością nie chwalił się, że 
wynalazł „boomerang”, choć to on wynalazł i opatentował swój projekt „śruby-
-boomerangu” do parowców, z czego był znany. Niezależnie od reputacji Mitchella 
jako nieco szorstkiego, nie ma żadnych dowodów na antypatię między nim a Strze-
leckim, jak się to czasem sugeruje. Podobno wszyscy świetnie się bawili w swoim 
towarzystwie. 

3  lutego 1853 roku Reeve zanotował: „Przyjemna kolacja u Twissa w Alba-
ny”. Wśród gości znaleźli się hrabia Colloredo, Billes, Cardwell, obecnie Prezes 
Izby Handlowej, sędzia Erle, Strzelecki i młody Reventlow44. 24 marca – „Kolacja 
u Longmana z [Thadeusem] Delanem [redaktorem The Times], Sir Emersonem 
Tennentem, Hrabią Strzeleckim, Panem Cairdem i Georgem Lewisem. Kwestia 
Indii była bardzo szeroko omawiana”45. 22 kwietnia [1853 roku] – „Bardzo miła 
kolacja u Kirkmana Hodgsona. B. Beaumont, obiecujący młody człowiek znacz-
nie rozsądniejszy niż jego biedny ojciec, Strzelecki, Glyn, Danby Seymour, Currie 
i Phillips. Dziwne jest, że w męskim towarzystwie jest tak przyjemnie, podczas gdy 
kobiety nie mogą usiedzieć przez godzinę bez narzekania na nudę”46.

28 stycznia 1856: „To był dziwny dzień w kwestii towarzyskiej, ponieważ ja-
dłem u Haywarda w Temple i znów spotkałem Gladstone’a, Pana Ellice, Grevil-
le’a, Landseera, Rawlinsona i Strzeleckiego – raczej zbyt dużo śliwek w tak małym 
puddingu”47. 6 stycznia 1858: „Udaliśmy się do Bowood. To był pierwszy raz, kiedy 
pojawiła się tam Christine [przyszła żona Reeve’a]. Wśród gości były rodziny Fla-
hault, Cheney, Strzelecki, Clarendon, Twistleton i Leslie. Co za przyjemni ludzie! 
Zadziwiające, że polowaliśmy tam dziesiątego i ubiliśmy 140 sztuk”48.

Te krótkie notatki dają dobry obraz towarzystwa, w jakim Strzelecki się ob-
racał. W Diaries autorstwa Williama Gladstone’a znajduje się wpis mówiący, że 
„spotkał się” ze Strzeleckim 16 maja 1855 roku49. 

Również kilka wpisów o Strzeleckim znajduje się w biografii słynnego redakto-
ra londyńskiego „The Times”, Johna Thadeusa Delane’a. „W 1854 roku Delane zno-
wu zaczął prowadzić dziennik, ale z wyjątkiem opisu wizyty na Krymie (...) był to  
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jedynie zapis jego spotkań towarzyskich i biznesowych”. Nadal jednak podaje on 
informacje na temat kręgu osób, wśród których Strzelecki obracał się w Londynie. 

Na przykład: „14 stycznia [1854] [Delane] zapisał, że Sir Charles Napier, Sir 
Baldwin Walker, Sir Benjamin Hawes, Higgins, Lowe, John Walter i Hrabia Strze-
lecki jedli z nim kolację w Serjeants Inn [numer 16, jego dom]”50. 7 marca [1857] – 
W tym dniu słynny okrągły stół w gospodzie Serjeants został zarezerwowany, gdy 
„Sir H.  Storks, Strzelecki, Laurence Oliphant, Drummond-Wolff i generał Eber 
jedli ze mną kolację. Potem udaliśmy się do Lady Pam”51. 4 maja [1857] – „Obiad 
w Lansdowne House. Lord i Lady Shelburne, Lord Duncan, Lady Molesworth, 
Pan Lane, Fox, Bernal Osborne, Strzelecki, Charles Villiers, Poodle Byng i Lady 
William Russell”52.

W przytoczonych już wspomnieniach sir Williama Frasera znajduje się cie-
kawy opis incydentu, który przedstawia wybuch gniewu Strzeleckiego w sytuacji 
nigdy nieopisanej przez żadnego innego autora. Przy tej okazji Strzeleckiemu wy-
dawało się, że porównano go do dickensowskiego hrabiego Smorltorka z Klubu 
Pickwicka. Można jedynie Strzeleckiemu współczuć, ponieważ był doskonałym 
rozmówcą. Oto anegdota zapisana przez raczej nietaktownego Frasera: 

To tkwi w pamięci każdego, kto czytał opis śniadania zorganizowanego przez Panią 
Leo Hunter: łzy entuzjazmu pojawiają się w mych oczach, kiedy przypomina mi się, 
jak Pickwickowi przedstawiono przedsiębiorczego cudzoziemca, Hrabiego Smorltorka.
Na popołudniowym przyjęciu organizowanym przez moją przyjaciółkę Panią Marlay 
w Saint Katherine’s Lodge, Regent’s Park, gdzie obecny był Gustave Doré [znany fran-
cuski malarz], zacytowałem Hrabiemu słowa Pani Leo Hunter: „Chcę teraz zapoznać 
dwóch bardzo sprytnych panów”. Dodałem: „Pamiętasz, jak przedstawiono Hrabiego 
Smorltorka Panu Pickwickowi?”. Twarz Hrabiego Strzeleckiego zmieniła się straszliwie: 
oczy wyszły mu z orbit, cofnął się i popatrzył na mnie wzrokiem pełnym głębokiego 
obrzydzenia i strasznego gniewu. Przedstawiłem mu Francuza, a on się zaraz uspokoił. 
Myślałem o tym w drodze do domu,  dzięki jego zaskakującej reakcji zrozumiałem, że 
już wcześniej musiał być kojarzony z Hrabią Smorltorkiem. Nie mam teraz żadnych 
wątpliwości co do tego. Pewnie pomyślał – co nie było moją intencją – że żartowałem 
sobie z niego, przywołując ten dalece niestosowny przydomek53. 

Incydent ten pokazał, że Strzelecki był bardzo wrażliwy i nie lubił jak z niego 
żartowano, ale kto tak naprawdę to lubi? Miał skłonność do wpadania w gniew, ale 
wydaje się, że wkrótce zdał sobie sprawę, że nikt nie miał nic złego na myśli. Tak 
więc przyjaźń między sir Williamem Fraserem a nim nie została naruszona. 

Helen Heney zauważyła w swojej książce, że:

Fikcyjna postać z tego okresu jest uporczywie utożsamiana ze Strzeleckim. Opubliko-
wana w 1881 roku The Cyclopaedia of Australasia utrzymuje, że był on oryginałem hra-
biego Smorltorka. (...) Istnieje o wiele bardziej prawdopodobny oryginał dla grotesko-
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wego hrabiego. Hrabia Herman Puckler-Muskau, późniejszy pruski książę, odwiedził 
Anglię w latach 1826-1828 z zamiarem poślubienia angielskiej dziedziczki. Był na tyle 
nietypowy, że przykuł uwagę Dickensa i był naturalnym obiektem satyry. Był niezwykle 
przystojny (...) i wywarł ogromne wrażenie na londyńskiej śmietance towarzyskiej. Mó-
wił po angielsku z mocnym akcentem. (...) Faktycznie napisał książkę. (...) Ta historia 
może być zdecydowanie uznana za nieprawdziwą54.

Pozostawiony nam przytłaczający obraz życia towarzyskiego Strzeleckiego 
można odnieść do następującego przykładu – opisu, który Mary Simpson pozo-
stawiła dla potomności na podstawie własnych obserwacji: 

Kolejnym naturalizowanym cudzoziemcem, który dał nam wiele radości, był Hrabia 
Strzelecki. Myślę, że po raz pierwszy stał się znany dzięki swojej pracy w Skibbereen, 
w roku klęski głodu w Irlandii. Był bardzo towarzyski. Kiedy wracałam z Yorkshire 
w tym samym wagonie kolejowym co on, podróż wydawała się zbyt krótka. Opowiadał 
takie piękne historie i rozśmieszał mnie tak serdecznie. (...) Jego sposób opowiadania 
historii, jego niepowtarzalna gadatliwość, zabawna angielszczyzna i ożywione gesty 
dały efekt temu, co z drugiej ręki może nie wydawać się zabawne. Miał pięknie, siwe, 
gęste włosy i kiedyś powiedział do Pani Grote, która bardzo lubiła młodych ludzi: „Pani 
Grote, słyszałem, że pociągają Panią młodzieńcy, ale na ich oblicza trafi kiedyś puder, 
a wtedy siwe włosy dostaną swoją szansę”55. 

W listopadzie 1859 roku Strzelecki miał niespodziewanego gościa z Austra-
lii w osobie Williama Blandowskiego, urodzonego w Gliwicach na Śląsku56. Spę-
dził on dziesięć lat w Australii, gdzie badał historię naturalną i został pierwszym 
rządowym zoologiem stanu Wiktoria. Podobno swoje szkice, rysunki, ilustracje 
i mapy z Australii wystawiał w London School of Mines lub w Geological Survey 
Office. Otrzymał tam listy uznania i wyróżnienia od najwybitniejszych naukow-
ców tamtych czasów, takich jak: profesor Thomas Huxley, sir Roderick Murchison, 
sir William Hooker, profesor Richard Owen, sir Edward Belcher, admirał Robert  
Fitz-Roy i Paweł Strzelecki. W 1860 roku, po powrocie na rodzinny Śląsk, Blan-
dowski opublikował treść tych listów w broszurze zatytułowanej The Opinions of 
Men of Science in London. Ostatni list był listem od Strzeleckiego: 

28 listopada 1859 r.
Drogi Panie Blandowski,
proszę wybaczyć opóźnienie w odpowiedzi na Pański ostatni list ze środy, co spowodo-
wane było niemożliwością skontaktowania się wcześniej z Panem Longmannem [lon-
dyńskim wydawcą]. Bardzo się cieszę, czytając w Pańskim liście, że akceptuje Pan moją 
sugestię dotyczącą wystawienia Pańskiej cennej kolekcji z Kolonii Wiktoria w Berlinie 
i nie mam wątpliwości, że Pańska praca będzie tam doceniona i polecona uznaniu pu-
bliczności. Może to Panu pomóc odnieść sukces albo w odniesieniu do zamierzonej 
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publikacji, albo do zamierzonych dalszych badań w Australii. Jeśli chodzi o prawo do 
posiadania rękopisów, które mi Pan pokazał, ma Pan  – zgodnie z własnym oświad-
czeniem – tak cenną opinię na ten temat admirała Fitz-Roya i Sir Edwarda Belchera, 
którzy obydwaj dowodzili królewskimi ekspedycjami, więc należy polegać bardziej na 
ich decyzji, niż na innych. Moja opinia nie jest wiele warta, ponieważ nigdy nie byłem 
zatrudniony przez rząd, ale mimo to uważam, że skoro dostarczył Pan kolekcję okazów 
Historii Naturalnej, do której zobowiązał się Pan przed Rządem Kolonialnym, ma Pan 
wszelkie prawo do wszystkiego innego.
Powinienem był zrobić sobie przyjemność i przekazać Panu osobiście ten list, ale nie-
stety musiałem nagle wyjechać z Londynu.

Szczerze oddany,
P.E. Strzelecki57 

Jedyną istotną informacją zawartą w tym liście jest to, że Strzelecki nigdy nie 
przyjął posady rządowej.
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LATA 60. XIX WIEKU

Lata 60. XIX wieku rozpoczęły się dla Strzeleckiego wyjątkowo dobrze, bo od 
pamiętnego dnia 20 czerwca 1860 roku, kiedy to w teatrze Uniwersytetu Oks-

fordzkiego w obecności księcia Walii nadano mu honorowy tytuł doktora prawa 
cywilnego. Następnego dnia Londyński „The Times” poświęcił całą kolumnę szcze-
gółowemu opisowi Dnia Pamięci na Uniwersytecie i wszystkich uroczystości, któ-
re miały miejsce w ten ciepły poranek1. Wydany trzy dni później tygodnik „Oxford 
University Herald” opisał Strzeleckiego jako „wybitnego podróżnika”, który m.in. 
„miał zaszczyt wziąć udział w organizacji pomocy dla przedsiębiorczych obywateli 
pragnących wyemigrować do Australii i Nowej Zelandii”2.

Rok 1861 rozpoczął się dla Strzeleckiego w równie przyjemny sposób na przy-
jęciu zorganizowanym przez Delane’a, który 3 stycznia napisał do swojego przyja-
ciela G. Dasenta z wiejskiej rezydencji w Shatfieldsaye: 

Nasze towarzystwo tutaj to Książę i Księżna, Lord Charles Wellesley, Lord W. Osborne, 
Lord Arthur Lennox, pułkownik Bruce, Strzelecki, Murchison oraz Sir A. Cockburn 
i Sir A. Montgomery, chociaż dzisiaj mają jeszcze dołączyć inni. Wczoraj było polowa-
nie z nagonką, na którym sześciu strzelców położyło 198 sztuk, czyli mniej więcej tyle, 
ile ustrzelili we wtorek [w Nowy Rok].
Dom jest prosty i bardzo wygodny – chociaż niezbyt wspaniały; zwykłe sypialnie i duża 
liczba małych, niskich pokoi dziennych; (...) duża liczba rycin kompletnie pokrywają-
cych ściany – w tym kilka dobrych, chociaż wszystkie są interesujące; park jest płaski 
i nudny, ze sporym stawem i kaskadami; kuchnia dobra, a wino godne podziwu i w du-
żej ilości – krótko mówiąc, bardzo przyjemna lokalizacja, choć, według mego gustu, 
latem przyjemniejsza niż teraz3.

14  stycznia 1861 roku Strzelecki był w siedzibie Królewskiego Towarzystwa 
Geograficznego, gdzie odbyło się spotkanie pod przewodnictwem Lorda Ashbur-
tona. Podczas dyskusji na temat referatu „Discoveries in Central Australia” autor-
stwa Johna McDoualla Stuarta, Strzelecki przypomniał zebranym, że

2020
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w 1858 roku został wybrany przez Sir Rodericka Murchisona, aby przekazać Panu Stu-
artowi pierwszy symbol uznania Towarzystwa dla jego wysiłków w eksploracji na pół-
nocy kontynentu na jego własny koszt; przy tej okazji wyraził przekonanie, że uznanie 
to zmotywuje Pana Stuarta do dalszych starań; był teraz bardzo zadowolony, że jego 
oczekiwania zostały spełnione. Pan Stuart wyjaśnił tajemnicę, którą przez tak długi 
czas owiane było centrum Australii. Po zapoznaniu się z różnymi teoriami, które po-
wstały na podstawie obserwacji wcześniejszych podróżników, Strzelecki przyznał, że 
sam kiedyś uważał, że wnętrze kontynentu jest jedną wielką pustynią. Był teraz goto-
wy wyrzec się tego poglądu, uznać wartości odkrycia dokonanego przez Pana Stuarta 
i rozliczyć się z tymi, którzy wyprzedzili Pana Stuarta w jego przedsięwzięciu, ale nie 
odnieśli takiego sukcesu4.

Kolejne spotkanie odbyło się 11  lutego 1861 roku i w dalszym ciągu dysku-
towano na temat odkryć McDoualla Stuarta w Australii Środkowej. Murchison 
powiedział: 

Kiedyś już on [Murchinson] i Hrabia Strzelecki przepraszali za to, iż posunęli się zbyt-
nio w przypuszczeniach, że we centrum kontynentu znajduje się słone jezioro. Pan 
Stuart odnalazł wiele miejsc, w których ziemia była bardzo żyzna i odkrył, tak jak 
sugerował to wcześniej pułkownik Gawler, że istnieje tam ogromny region nadający 
się do skolonizowania. Ale przyznając to, nadal był gotowy sugerować możliwość ist-
nienia słonej pustyni w centrum kontynentu na podstawie dowodów przedstawionych 
w ostatnim referacie. (...) Fakty te pokazały, że Hrabia Strzelecki i on sam nie mylił się 
całkowicie co do geografii fizycznej tego regionu5. 

Strzelecki brał udział w dyskusji nad raportem Elphinstone’a Dalrymple’a na 
temat zasiedlania okolic Port Denison Również 25 listopada 1861 roku6.

Strzelecki był bliskim przyjacielem lorda Herberta, który w 1861 roku był Se-
kretarzem ds. Wojny. W tym samym roku Strzelecki towarzyszył lordowi i lady 
Herbert w czasie pobytu w Spa w Belgii. Przybyli tam 13 lipca. To właśnie stamtąd, 
trzy dni później, lord Herbert wysłał lordowi Palmerstonowi swoją rezygnację ze 
stanowiska w Departamencie Wojny. Sidney Herbert miał nadzieję, że wody mine-
ralne w Spa będą w stanie wyleczyć jego dolegliwości. Niestety nie udało się i zmarł 
w Londynie 2 sierpnia 1861 roku, zaledwie osiem dni po powrocie z Belgii7.

Przyjacielem lorda Herberta i Strzeleckiego była słynna Florence Nightingale. 
Jej przyjaźń ze Strzeleckim zaczęła się już co najmniej w 1846 roku, gdyż w tym 
roku, po wyjeździe Strzeleckiego do Irlandii, podarowała mu książkę. Książka au-
torstwa Jeana Charlesa Sismonda de Sismondi opisywała klęskę głodu we Florencji 
w roku 1346 i nosiła tytuł Italian Republic8. 

Biograf Florence Nightingale, sir Edward Cook, napisał, że „śmierć Sidneya 
Herberta była dla Panny Nightingale ciężkim ciosem (...). Była to nie tylko strata 
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starego przyjaciela i towarzysza, z którym przebywała i podróżowała przez pięć lat. 
Oznaczała również koniec ich wspólnej pracy, która była dla niej ważniejsza niż 
samo życie”. Jako Sekretarz ds. Wojny, lord Herbert zorganizował podróż Florence 
Nightingale na Krym. Była oburzona niektórymi nekrologami Herberta w gaze-
tach, które obarczały go winą za początkowe błędy kampanii krymskiej. Nightin-
gale napisała Memorandum na temat pracy Sidneya Herberta jako reformatora, 
podkreślając w szczególności jego zasługi dla zdrowia i kondycji armii brytyjskiej9. 

Kiedy 28  listopada 1861 roku odbyło się publiczne spotkanie propagujące 
budowę pomnika lorda Herberta, Kanclerz Skarbu William Gladstone wykorzy-
stał w swoim przemówieniu jej Memorandum. Tego samego wieczoru napisał do 
niej i sugerował, że „byłaby zadowolona z tonu i atmosfery w jakiej przebiegło 
spotkanie”: 

Nie uczyniłem żadnych odniesień do Pani w związku z dokumentem, który mi Pani 
łaskawie przysłała, chociaż trochę wykorzystałem te materiały. Zrobiłem to po konsul-
tacji z Hrabią Strzeleckim i za jego zgodą. Pomyślałem, że jeśli wspomnę o Pani oraz 
o Pani Memorandum, może to być odebrane, że działam jako Pani przedstawiciel10. 

Słabczyński zauważył, że skoro czterokrotny premier Wielkiej Brytanii, uwa-
żany wówczas za największy intelekt tego kraju, poprosił Strzeleckiego o radę 
i zgodę, to świadczy to o tym, że jego pozycja w Anglii była naprawdę wysoka11. 
Nawet Helen Heney uznała społeczną pozycję Strzeleckiego i przyznała, że Strze-
lecki „był wystarczająco blisko niej [Nightingale], by znać jej życzenia” i że „był 
bardzo blisko Lorda Herberta i Lady Herbert”12. 

W Bibliotece Brytyjskiej w Londynie w zbiorze Nightingale Papers znajduje się 
kilka listów z końca 1861 roku napisanych przez Strzeleckiego i kilka zaadresowa-
nych do niego. Pierwszy z nich został napisany przez Abrahama Haywarda, przyja-
ciela Strzeleckiego i Delane’a. John Delane był redaktorem „The Times”, a Hayward 
był wybitnym współpracownikiem tej gazety, który specjalizował się w pisaniu  
artykułów-nekrologów. List ten nawiązujący w rzeczywistości do Memorandum 
Nightingale, pokazuje również głębokie zaangażowanie Strzeleckiego w promowa-
nie publikacji jej pism na łamach „The Times”: 

20 listopada 1861 r.
Mój Drogi Strzelecki,
choć ugruntowana i powszechna opinia społeczeństwa na temat Lorda Herberta jest 
nie do końca jasna i źle sformułowana. Ludzie pytają, co konkretnie zrobił, aby za-
służyć na taki przejaw narodowej wdzięczności. Memorandum napisane przez Pannę 
Nightingale odpowiada na to pytanie w najbardziej rozstrzygający i satysfakcjonujący 
sposób i nic bardziej nie przysłuży się promocji sprawy, która leży Ci na sercu niż pu-
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blikacja tego tekstu w „The Times” jeszcze przed spotkaniem. Nie sądzę, żeby miała 
coś przeciwko temu. Jest świadoma takiego stanu rzeczy. Nikt nie będzie w stanie źle 
odebrać jej motywów. Nie ma nic bardziej niezwykłego w jej dobroczynnym i ofiarnym 
działaniu niż jej dyskrecja. Stała się sławna tylko dlatego, że to, co osiągnęła, było zbyt 
wielkie i zbyt dobre, by można było to zagłuszyć i zignorować. Jej styl pisania jest godny 
podziwu, mimo że nigdy się na nim nie koncentruje i może dlatego wywiera tak wielkie 
wrażenie. Jestem całkowicie pewny, że ta publikacja nie wywoła żadnej innej myśli ani 
uczucia poza przekonaniem i sympatią.

Szczerze oddany,
A. Hayward13

Od Strzeleckiego dowiadujemy się, że w tym czasie zajmowała się również 
Wojskową Szkołą Medyczną i ustanowiła nagrody dla najlepszych uczniów. Po-
wyższe wynika z listu z 21 listopada 1861 roku, który zamknął słowami: „Pozwolę 
sobie przyjść i skonsultować się z Panią, zamiast z Gladstonem, który  – jestem 
pewien – nie posiada żadnej wiedzy na ten temat”14.

Następnego dnia znów napisał: „Droga Panno Nightingale! Wysyłam Pani  
listę osób, które popierają księcia Cambridge w tym szczytnym celu. Pani argu-
menty i refleksje nad tematem Pani pracy są jak najbardziej logiczne i zasługują na 
rozważenie. Gladstone przyjeżdża do miasta dzisiaj wieczorem i prawdopodobnie 
zobaczę się z nim jutro rano; przekażę Pani jego opinię na temat wszystkich kon-
sekwencji, jakie może mieć publikacja Pani pracy”15. 

Wygląda na to, że Strzelecki wysyłał jej listy codziennie, bo 23 listopada napi-
sał kolejny: „Droga Panno Nightingale. Właśnie jadę zobaczyć się z Gladstonem, 
który wrócił wczoraj wieczorem do miasta, a później przyjdę i spotkam się z Panią 
między 10.00 a 14.00, jeśli uzna Pani za stosowne mnie przyjąć. Tymczasem prze-
syłam referat, który przekazał mi Dr Gibson – i który przeczyta Pani ze zdumie-
niem. [Dr. Gibson „odmówił” pomocy]”16. 

Z listu z 19 grudnia wynika, że uczucia Strzeleckiego do Florence stały się sil-
niejsze: 

Droga Panno Nightingale! Zawsze dobra i życzliwa dla żywych i umarłych, nigdy nie 
zapomina Pani o przyjaźni, nawet gdy wszystkie ziemskie sprawy odrywają Panią od 
niej. Otrzymałem Pani dzieło i przedstawię go przed Komisją jutro rano w tym samym 
duchu i z taką samą życzliwością jak Pani je przedstawiła. Przez ponad tydzień leżałem 
z chorobą wątroby – co wyjaśnia, dlaczego się nie spotkaliśmy. (...) Przekazałem Lady 
Herbert przesyłkę od Pani, którą najprawdopodobniej już otrzymała. Niech Panią Bóg 
błogosławi. 

Szczerze oddany, 
P.E. Strzelecki17 
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Heney najwyraźniej nie wiedziała o istnieniu tej korespondencji, ponieważ 
stwierdziła, że „nie ma dowodów na to, że spotkali się osobiście”18. Inni biografo-
wie również nie wspominają o istnieniu tych listów.

Słabczyński opublikował w języku polskim list lady Herbert of Lea do lorda 
Palmerstona z 7 października 1861 roku. Stwierdza się w nim, że zmarły Sid-
ney Herbert wysłał list do lorda Palmerstona wyjaśniający, że Strzelecki chciał-
by odzyskać dokumenty, które w 1843 roku znalazły się w rękach nieżyjącego 
już sir George’a Gippsa i lorda Johna Russella. Dokumenty te świadczyły o jego 
znaczących zasługach w eksploracji Nowej Południowej Walii, która kosztowała 
go pięć lat pracy oraz 5000 funtów. Podsumowując, lady Herbert wysunęła przy-
puszczenie, że Strzelecki chciałby otrzymać jakąś rekompensatę za swoje czyny 
i poniesione wydatki, ale nie tyle w sensie pieniężnym, co raczej związaną z pew-
ną formą uznania, jak na przykład Order Podwiązki. Jednak Strzelecki nigdy 
nie upoważnił jej do wysunięcia takiej sugestii. Ten liczący około 250 słów list 
jest prywatną własnością lorda S.Ch. Herberta (prawnuka lorda Sidneya), który 
ujawnił jego treść Słabczyńskiemu19.

Kolejny list, będący w posiadaniu Biblioteki Mitchella, napisany do Philipa 
Gidleya Kinga przez Strzeleckiego, daje dobry obraz jego zainteresowań i stanu 
umysłu pod koniec 1862 roku:

Londyn, 20B Savile Row
Grudzień 1862 r.

Mój Drogi Kingu,
powodem chwilowego wstrzymania mojej korespondencji z Tobą nie były interesy 
ani brak pamięci, ale niezależny ode mnie pobyt na południu Europy wynikający ze 
stanu mojego zdrowia. Teraz, kiedy powróciłem do Starego Kraju nieco wzmocnio-
ny bardziej przyjaznym klimatem, z niecierpliwością czekam na pierwszą możliwość 
wysłania poczty do Australii, aby podziękować za pamięć i listy. Jednak przede wszyst-
kim chciałbym pogratulować Ci udanych działań w Peel oraz dobrej opinii i uznania 
dla Twoich decyzji, na które zasłużyłeś wśród Zarządu i udziałowców. Gdybym był 
młodszy, chętnie udałbym się znowu do Australii uścisnąć dłoń Twoją i Pani King oraz 
Twoich dzieci. Ale niestety, mój Przyjacielu, 65 lat i kiepskie zdrowie są przeszkodą 
w każdej podróży w takich okolicznościach i muszę zadowolić się okazjonalnym sym-
bolem Twojej pamięci o mnie.
Odkrywcy Burke i Wills wreszcie wyjaśnili kwestię związaną z przyrodą i charakterem 
centralnej Australii. Twój biedny ojciec i ja myśleliśmy, że to depresja, prawdopodob-
nie bagienna lub pustynna. (...) Nie ma wątpliwości, że między Australią Południo-
wą a czołem Zatoki Karpentaria nie ma żadnych przeszkód dla wytyczenia szlaków 
komunikacyjnych. Szkoda, że Burke tak bardzo chciał ogłosić swój triumf w miejscu, 
w którym rozpoczął swoją wyprawę. Zamiast podążać za zwierzęcym instynktem swo-
ich wielbłądów w kierunku Port Carter, próbował wrócić do Melbourne mniej pewną 
drogą, która pozbawiła go wszystkiego, co chciał uzyskać, a co więcej – życia.
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Jeśli chodzi o sprawy Starego Kraju – nie jest mi przykro, że ta straszna wojna – o ile na-
leży ubolewać nad jej konsekwencjami – pokazała całkowitą bezużyteczność instytucji, 
która kierowała obiema walczącymi stronami i która pomimo konsternacji wywołanej 
w poprzednich latach, a związanej z wielką i niepodzielną Konstytucją Republikańską, 
nie zapobiegła okropnościom wojny domowej, jej samowoli i haniebnej korupcji, jakiej 
się dopuszczano. Niech Bóg Cię błogosławi mój Drogi Przyjacielu20. 

Z listu wynika, że choć nie jest już ani prezesem, ani dyrektorem Peel River 
Land and Mining Company, był dobrze poinformowany i zainteresowany jej po-
stępami i działaniami pod kierownictwem Philipa Gidleya Kinga. King był praw-
dopodobnie ostatnim człowiekiem łączącym Strzeleckiego z Australią, do której 
był sentymentalnie bardzo przywiązany jako do kraju, w którym osiągnął tak wiele 
osobistej satysfakcji i w którym nawiązał tak wiele przyjaźni. 

Lady Franklin w swoim dzienniku wspomina, że zaprosiła Strzeleckiego na 
przyjęcie, które prawdopodobnie było okazją do powitania Nowego Roku 1863, 
ale nie mógł w nim uczestniczyć21. Również Delane zapisał w swoim dzienniku 
10 stycznia 1863 roku: „Pojechałem do Cheving i spotkałem się tam z Lordem Bri-
stolem, Stanleyem, R. Cecilem i Mahonem oraz z Lady Stanhope i Adelizą Hervey, 
Mary Stanhope, Tomline the Baillie Cochranes oraz ze Strzeleckim. Wróciłem do 
miasta (12 stycznia) bardzo zmęczony dwoma dniami nieprzerwanej, ale przyjem-
nej rozmowy”22. 

Strzelecki oczywiście nie spędzał całego swojego czasu na przyjęciach, ale wy-
korzystywał wiele okazji, by być użytecznym i pracować na rzecz społeczeństwa. 
Po śmierci admirała Lyonsa zajął się zbieraniem funduszy na pomnik swojego 
zmarłego przyjaciela. 6 marca 1863 roku ukazał się drukiem następujący list do 
redaktora naczelnego „The Times”: 

Szanowny Panie, Komitet Funduszu Pomnika Admirała Lyonsa będzie bardzo zobo-
wiązany wobec Pana za umożliwienie – za pośrednictwem „The Times” – poinformo-
wania licznych przyjaciół i wielbicieli zmarłego admirała Lorda Lyonsa, że marmurowy 
pomnik autorstwa Pana Noble, na który zgromadzili datki, został już umieszczony za 
uprzejmą zgodą dziekana w południowej nawie katedry Św. Pawła, oraz że po zakoń-
czeniu prac ku pełnej satysfakcji Komitetu, przekazali Panu Noble’owi sumę 1114 fun-
tów 15 szylingów i 7 pensów zebraną z datków.

Z poważaniem,
Z upoważnienia Komitetu,
P.E. Strzelecki, Sekretarz23 

9 maja 1863 roku Strzelecki napisał list do swego przyjaciela, astronoma, sir 
Johna Herschela, w którym obiecał poprzeć syna, który ubiegał się o stanowisko 
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sekretarza Królewskiego Towarzystwa Geograficznego. Słabczyński opublikował 
zdjęcie listu oraz jego treść24. 

Pod koniec czerwca Strzelecki złożył kolejną wizytę u Lady Franklin, podziwiał 
jej nowy dom i przekazał jej swoje krytyczne uwagi na temat wykładów kapitana 
Speke’a na temat eksploracji w rejonie górnego Nilu. Pierwszy wykład odbył się 
w Burlington House podczas specjalnego spotkania Królewskiego Towarzystwa 
Geograficznego 22 czerwca 1863 roku, a drugi następnego dnia w Royal Institute 
w obecności księcia Walii. Oba wykłady zostały opisane na łamach „The Times” 
i otrzymały pozytywnie recenzje25.

W sierpniu 1864 roku Strzelecki po raz kolejny skorzystał z okazji, by pomóc 
Pannie Nightingale w szerzeniu jej szlachetnych idei. Sir Edward Cook napisał, 
że „dzięki przyjacielowi Sidneya Herberta, Hrabiemu Strzeleckiemu, który był 
również przyjacielem Delane’a, udało jej się zabezpieczyć serię artykułów w «The 
Times» na temat potrzeb sanitarnych Indii. Hrabia był bardzo dumny z tego, co 
udało mu się dla niej zrobić”26. Pierwszy z tych artykułów ukazał się bez podpisu 
autorki jako fragment felietonu w „The Times” 23 sierpnia 1864 roku, a drugi w na-
stępnym numerze tej gazety27. W tym samym dniu, w którym ukazał się pierwszy 
artykuł o Indiach autorstwa Nightingale, redaktor Delane odnotował, że zaprosił 
Strzeleckiego na kolację do Belvedere w Virginia Waters28. 

Kolejnym wydarzeniem, w którym Strzelecki brał udział w tym okresie, było 
spotkanie Królewskiego Towarzystwa Geograficznego, które odbyło się 22  maja 
1865 roku. Zostało to opisane na końcu rozdziału dziewiątego. 

Przechodząc do spraw o charakterze bardziej osobistym, warto zastanowić się 
nad związkiem Strzeleckiego z „miłością jego życia”, Adyną Turno, której nie wi-
dział od tylu lat. Niestety istnieje niewiele informacji na temat ostatniego spotkania 
Pawła i Adyny, które rzekomo odbyło się w Genewie w Szwajcarii. Ward Havard 
nie podał daty tego spotkania, ale wspomniał, że miało ono miejsce w „późnych 
latach sześćdziesiątych”29. Geoffrey Rawson napisał w swojej książce: 

Spotkanie zostało umówione w łagodnym klimacie Genewy, dogodnej dla nich obojga. 
Spotkali się tam po czterdziestu latach, być może w ciszy, być może ze łzami w oczach. 
Nieodpowiedzialny młodzieniec, który niegdyś budził w niej pożądanie, stanął przed 
nią z bagażem lat na karku, ale też i zaszczytów, których laury wieńczyły jego skronie. 
To był jego triumf, powrót marnotrawnego do ukochanej. Została wyrwana z jego ra-
mion. Teraz do niej wrócił. Ale niestety zbyt późno! Po kilku dniach rozstali się, on 
wrócił do Londynu, ona do Polski30.

W związku z tym, że spotkali się wcześniej, tj. w 1830 roku, trudno powiedzieć 
jak Rawson obliczył, że stało się to „po czterdziestu latach”, gdyż dawałoby to dość 
wątpliwy rok 1870.
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Słabczyński stwierdził, że spotkanie odbyło się „w Genewie, w Szwajcarii, 
prawdopodobnie jesienią 1866 roku”. Odniósł się do listu Hipolita Turno napi-
sanego w Objezierzu 15 września 1866 roku: „Przyszedł telegram od Pani Mań-
kowskiej z Genewy do cioci Adyny wzywający ją natychmiast, bo Pani Mańkow-
ska w złym stanie zdrowia będąc chciała mieć ciocię w pobliżu. Ciocia bardzo 
chętnie wyruszyła, aby pomóc przyjaciółce, a także zobaczyć Szwajcarię i być 
może Włochy”.

Słabczyński dodał również, że w Archiwum Poznańskim znajdują się dwa listy 
napisane w tym czasie przez Adynę. Jeden z 17 września 1866 roku zaadresowany 
do jej bratanka Ludwika Turno z Genewy, zamieszkałego przy ulicy Bonivaud 12,  
a drugi do jej bratowej Heleny Turno, ale bez daty. Żaden z tych listów nie wspo-
minał o Strzeleckim, ale Słabczyński podał kilka fragmentów z tego drugiego li-
stu: „Jem dużo winogron i innych owoców. Powietrze tutaj jest zachwycające, ale 
chmury przysłaniają niebo i Mont Blanc. Odwiedzamy przyjaciół. Dobry zegarek 
kosztuje od 150 do 200 franków”31. Zatem myśli Adyny były znacznie mniej ro-
mantyczne niż słowa Geoffreya Rawsona. 

Na innej stronie Słabczyński napisał: „Kiedy podczas spotkania Adyna Tur-
no zaczęła opowiadać o lokalnych plotkach z Poznania, on wciąż żył problemami 
w Irlandii. Zastanawiał się nad tym, jak nawodnić Australię i zbadać jej wnętrze, 
a także wciąż przeżywał los swojego przyjaciela J. Franklina – zaginionego w Ark-
tyce. Strzelecki zdał sobie sprawę, że mają ze sobą niewiele wspólnego. Ile stracił 
w jego oczach obiekt jego młodzieńczych westchnień w porównaniu z takimi ko-
bietami jak Jane Franklin czy Florence Nightingale, które dzięki własnej energii 
i sile charakteru zapisały się na kartach historii”32. 

Słabczyński zauważył również, że Adyna odwiedziła Paryż w 1854 roku. 
Nie wykluczał on możliwości, że spotkała tam Pawła, a w takim przypadku do 
spotkania doszło wcześniej, niż wskazują na to „rodzinne wspomnienia”. Adyna 
wspomniała, że Paweł widział ją w niesprzyjających dla niej okolicznościach, 
ponieważ spieszyła się ze stacji kolejowej, nie mając okazji się przebrać, umyć 
ani uczesać”33.

Podając niejasne odniesienie do artykułu L.A. Noskowskiego w „Sydney Mor-
ning Herald” z 1936 roku, Helen Heney utrzymywała, że spotkanie w Genewie 
odbyło się w 1868 roku. Niestety, ani tytuł, ani dokładna data tej publikacji nie 
została wskazana. Według Heney „zgodnie z historią przekazywaną w jej rodzinie, 
spotkanie było dość niezręczne i niewiele mieli sobie do powiedzenia”34. 

Pozostajemy więc bez żadnego dowodu na to kiedy i gdzie odbyło się spotka-
nie, a także co się naprawdę wydarzyło. Gdyby rzeczywiście była to Genewa, to 
spośród dat podanych przez tych czterech biografów, data Słabczyńskiego wydaje 
się być najbardziej prawdopodobna. 
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Życie toczyło się dalej. W 1868 roku premierem został William Ewart Glad-
stone (1809-1898), który utworzył swój rząd. 11  marca wysłał do Strzeleckiego 
następujący list:

Mój Drogi Hrabio Strzelecki,
dwa lata temu lub wcześniej, ale raczej nie piastowałem wtedy jeszcze urzędu, wysłał 
Pan do mnie list z roszczeniami co do publicznego uznania Pańskich zasług. Dokument 
lub dokumenty zawieruszyły się nie z mojej winy, ale przy zdawaniu urzędu odnala-
złem we właściwym miejscu ten, na który odpisałem moim Mem[oran]d[u]m [?] – jed-
nak nie będę wskazywał domniemanego sprawcy. Chciałbym jednak mieć możliwość 
rozważenia tej sprawy z Granvillem, jeśli będzie Pan uprzejmy zadać sobie trud prze-
kazania mi na nowo informacji o tym, co zaszło.

W.E. Gladstone, 11 marca 1869 r.35 

Earl George Granville (1815-1891) był w tym czasie sekretarzem Urzędu Kolo-
nialnego. Osiem dni później Gladstone wysłał do Strzeleckiego kolejny list: 

Hrabia Strzelecki 
19 marca 1869 r.

Jestem w kontakcie z Lordem Granvillem (i Lordem Russellem, z którego wspomnień 
staramy się korzystać) w sprawie Pańskiego memorandum. Przy tej okazji chciałem na-
pisać, że jeśli będzie Pan nadał kontynuował to ważne i chrześcijańskie dzieło pomocy 
emigracji, chciałbym wysłać Panu 100 funtów z Funduszu RB.

W.E. Gladstone36

Najwyraźniej Strzelecki nadal udzielał się pomagając brytyjskim emigrantom 
wyjeżdżającym do Australii – ku dużej satysfakcji i aprobacie Gladstone’a. 

Poza tymi listami Gladstone’a zachowanymi w British Library, wśród korespon-
dencji lorda Granville’a w londyńskim Public Records Office, znajdują się także  
listy dotyczące Strzeleckiego. Na przykład zachował się list z 24 marca 1869 roku,  
napisany przez Gladstone’a do Granville, zawierający sześć tematów, które miały 
być rozpatrzone podczas następnego posiedzenia Gabinetu. W punkcie piątym 
Gladstone napisał: „Trafiłeś w sedno w sprawie Strzeleckiego – z precyzją typową 
dla Ciebie”. Uwaga ta w oczywisty sposób nawiązywała do ich wcześniejszej kore-
spondencji na temat odznaczeń proponowanych dla Strzeleckiego37. 

Następny list Gladstone’a do Granville’a datowany na 29  marca 1869 roku 
z Wilton House w Salisbury, zawierał stwierdzenie, że „roszczenie Hrabiego Strze-
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leckiego winno zostać uwzględnione”38. List był dość długi, szczegółowy i trudny 
do rozszyfrowania. Jego treść dotyczyła faktu, że Strzelecki dyplomatycznie prze-
kazał swoje roszczenia nie bezpośrednio Gladstone’owi, ale poprzez lady Herbert. 
W rzeczywistości nie ubiegał się o zwrot kosztów poniesionych w Australii w trak-
cie swoich poszukiwań, które szacowane były na około 5000 funtów, ale chciał dla 
własnej satysfakcji udowodnić jakie obietnice składał zmarły sir George Gipps. 
Najwyraźniej Gipps obiecywał stanowisko w administracji Kolonii, a także zabie-
gał o grant Korony w wysokości połowy jego wydatków. 

Gladstone był faktycznie przekonany, gdy stwierdził w tym liście, że Strzelecki 
„został oszukany, a jego roszczenie wobec Kolonii [Nowej Południowej Walii] jest 
ogromne”. Natomiast dodał, że obecnie „nie widział możliwości, jak można by to 
zweryfikować”. Gladstone zaproponował, by Granville przekazał sprawę wicehra-
biemu Edwardowi Cardwellowi (1813-1886), który w tym czasie był Sekretarzem 
ds. Wojny. Co prawda w 1864 roku pełnił funkcję Sekretarza Urzędu Kolonial-
nego, ale w tym okresie musiał widzieć zaginione memorandum Strzeleckiego. 
Kwestia skargi Strzeleckiego podniesiona w 1845 roku, a dotycząca obietnic sir 
George’a Gippsa, który rzekomo zachęcał go do poszukiwań, nie została rozstrzy-
gnięta w związku z tym, że z akt Urzędu Kolonialnego zaginęły właściwe doku-
menty, niemniej miała swój spóźniony koniec w 1869 roku. 30 czerwca 1869 roku 
Strzelecki został uhonorowany Komandorią Rycerską Najznamienitszego Orderu  
św. Michała i Jerzego. Oficjalna informacja została opublikowana w „London Ga-
zette” z 1 lipca, a następnego dnia w „The Times”39.



Lata 60. XIX wieku 365

PRZYPISY DO ROZDZIAŁU 20

Lata 60. XIX wieku

1.  „The Times” (Londyn), 21 czerwca 1860 r., s. 12, kol. 4. 
2.  „Oxford University Herald”, 23  czerwca 1860, s.  11; „Illustrated London News”, 23  czerwca 

1860 r., s. 596, kol. 3.
3.  Dasent, John Thadeus Delane Editor of „The Times”, tom 2, s. 22-23.
4.  Proceedings of the Royal Geographical Society, 5, Session 1860-61, Londyn 1861, s. 60.
5.  Ibid., s. 104-105.
6.  Proceedings of the Royal Geographical Society, 6, Session 1861-62, Londyn 1862, s. 13.
7.  Stanmore, Sidney Herbert: Lord Herbert of Lea, tom 2, s. 437.
8.  Rawson, The Count, s. 170; Słabczyński, Paweł Edmund Strzelecki: podróże – odkrycia – prace, 

s. 240.
9.  E. Cook, The Life of Florence Nightingale, Macmillan, Londyn, tom 1, s. 406, 408-409. 

10.  Ibid., s. 410; Rawson, The Count, s. 177.
11.  Słabczyński, Paweł Edmund Strzelecki: podróże – odkrycia – prace, s. 272.
12.  Heney, In a Dark Glass, s. 202-203.
13.  British Library, Nightingale Papers, Add. MS 45798, ff. 28-29.
14.  Ibid., ff. 27-28.
15.  Ibid., ff. 30-31.
16.  Ibid., ff. 34-35.
17.  Ibid., ff. 39-40.
18.  Heney, In a Dark Glass, s. 202.
19.  Słabczyński, red., Paweł Edmund Słabczyński – pisma wybrane, s. 205, 207, 252.
20.  Oryginał w Bibliotece Mitchella, Sydney; Rawson, The Count, s.  186-187; Słabczyński, Paweł 

Edmund Strzelecki – pisma wybrane, s. 190-191, 249 oraz zdjęcie listu, s. 192.
21.  Heney, In a Dark Glass, s. 204.
22.  Dasent, John Thadeus Delane Editor of „The Times”, tom 2, s. 62.
23.  The Times (Londyn), 6 marca 1863 r., s. 5, kol. 3.
24.  Słabczyński, Paweł Edmund Strzelecki: podróże – odkrycia – prace, s. 269.
25.  Heney, In a Dark Glass; The Times (Londyn), 23 czerwiec 1863 r., s. 14, kol. 4 i 24 czerwca 1863 r., 

s. 7, kol. 6.
26.  Cook, The Life of Florence Nightingale, tom 2, s. 38.
27.  The Times (Londyn), 23 sierpień 1864, s. 6, kol 1-3 i 24 sierpień 1864 r., s. 8, kol. 3-5.
28.  Dasent, John Thadeus Delane Editor of „The Times”, tom 2, s. 120.
29.  Havard, Sir Paul Edmund de Strzelecki,  s. 91.
30.  Rawson, The Count, s. 185.
31.  Słabczyński, Paweł Edmund Strzelecki: podróże – odkrycia – prace, s. 278.
32.  Ibid., s. 281.
33.  Ibid., s. 278, 284.
34.  Heney, In a Dark Glass, s. 207, 246 (przypis 25).
35.  British Library, Gladstone Papers, MS 44536, f. 128.
36.  Ibid., f. 131.
37.  Public Record Office, Londyn, Lord Granville Papers, MS 20/29/57, ff. 16-17.
38.  Ibid., ff. 18-20.
39.  „The Times” (Londyn), 2 lipca 1869 r., s. 12, kol. 4. 



ECHA TESTAMENTU 

W 1870 roku życie Strzeleckiego osiągnęło swój szczyt. Narcyza Żmichowska 
napisała: „Strzelecki zajmował wspaniałe mieszkanie przy 23 Savile Row 

w Londynie. Miał pokaźną galerię obrazów, czterech służących, wykwintne po-
wozy, dwa konie pociągowe i jednego wierzchowca. Lordowskie życie wiódł z tym 
ułatwieniem, że nie potrzebował w Izbie Lordów bywać, do późna w nocy czasem 
nad ustawami rozprawiać czy z Izbą Gmin o prawa i przywileje się sprzeczać”1. 

Autor niniejszej książki przypadkowo odnalazł niezwykłą informację w re-
lacjach rosyjskiego szpiega Juliana Aleksandra Bałaszewicza, który podawał się 
w Anglii za polskiego arystokratę o nazwisku hrabia Albert Potocki. Bałaszewicz 
pisał, że „14 sierpnia 1871 roku Hrabia Strzelecki wraz z Davisem Elkanem i Hła-
dyszem zostali wybrani na członków Komisji do Spraw Politycznych”2, która nale-
żała do Ogółu Emigracji Polskiej. 

To bardzo zastanawiająca informacja. Polski historyk Jerzy Borejsza twierdził, 
że doniesienia Bałaszewicza były często „przesadzone i kłamliwe”3. Borejsza rów-
nież pisał, że w wyborach w 1871 roku wzięło udział około 400 członków orga-
nizacji, z czego około połowa mieszkała w Londynie4. Wspomniał także Davida 
Elkana i Eliasza Hładysza, ten drugi mieszkał w Londynie i uznawany był za dość 
radykalnego i lewicowego emigranta5. 

Czy ta informacja jest nieprawdziwa, czy też Strzelecki pod koniec życia za-
interesował się działaniami polskiej emigracji politycznej? Przecież Helen Heney 
poświęciła tyle akapitów swojej teorii, że Strzelecki całkowicie odciął się od sprawy 
polskiej. Żmichowska utrzymywała jednak, że Strzelecki „Komitetowi Lorda Du-
dleya Stuarta po 300 franków rocznie składał na polskich wychodźców”6.

Dalej pisała, że „zimę 1872 i początek 1873 roku spędził na południu Europy 
dla poratowania zdrowia. Do Anglii wrócił w maju, a swój ostatni list do kraju 
napisał 20 sierpnia”7. Inny pisarz Zygmunt Gloger potwierdza, że Strzelecki odwie-
dził Paryż latem 1873 roku8. 
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Ostatnie listy do Polski pisał nie do Adyny, ale do Polki Marii R. Nazwisko tej 
kobiety według Heney to Reidtowa, chociaż nie podaje ona źródła tej informacji. 
Natomiast Słabczyński twierdził, że chodziło raczej o Marię Rostworowską z domu 
Gloger (1833-1911)9. Ta informacja wydaje się być prawdopodobniejsza, gdyż  
Zygmunt Gloger, który opublikował nekrolog Strzeleckiego, w styczniu 1874 roku 
napisał, że był spokrewniony z Marią R., która była „nie tak daleką kuzynką zmar-
łego Edmunda”10. 

Listy Strzeleckiego zostały napisane 3 czerwca i 23 sierpnia 1873 roku w języku 
francuskim. Pierwszy z nich odpowiadał na zadane pytania dotyczące znaczenia 
licznych liter pisanych przy jego nazwisku: 

K.C.M.G. oznacza Gwiazdę Orderu św. Michała i św. Jerzego nadaną przez Królową 
[pomieszał tu hiszpańską pisownię Reyna z francuską Reine i napisał Reyne] za moją 
pięcioletnią eksplorację Australii, za odkrycie złota, za odkrycie nowych regionów do 
kolonizacji, a wreszcie za stworzenie map topograficznych i geologicznych, na podsta-
wie obserwacji astronomicznych.
Następnie występują litery C.B. Jest to skrót – jak wcześniejszy – oznaczający Order 
Łaźni nadany przez Królową za moje cztery lata służby w Irlandii w czasie klęski gło-
du w tym kraju w 1846 roku, gdzie zarządzałem funduszami przeznaczonymi na po-
moc w wysokości 15 milionów rubli (600 000 funtów szterlingów), które przekazało 
Imperium”. [Heney kwestionowała wiarygodność „czterech lat” w Irlandii, nazywając 
je „kolejnym błędem”, ale w rzeczywistości Strzelecki spędził tam około dwudziestu 
czterech miesięcy na przestrzeni czterech lat między 1846 a 1849]. D.C.L. oznacza 
doktora prawa cywilnego, wyróżnienie akademickie, którym Uniwersytet w Oxfordzie 
uhonorował mnie za moje zasługi. F.R.S. oznacza Członka Towarzystwa Królewskiego 
(analogicznie do Institut de France), do którego zostałem zaproszony w uznaniu moich 
badań naukowych. 
F.R.G.S. oznacza Członka Królewskiego Towarzystwa Geograficznego  – w związku 
z pracą, którą opublikowałem w 1845 roku – Physical Description of New South Wales 
and Van Diemen’s Land, za którą zostałem nagrodzony przez to Towarzystwo złotym 
medalem. 

Helen Heney skróciła dwa ostatnie akapity do jednej linijki: F.R.S. za pracę, 
którą opublikowałem w 1845 roku11. 

Dalej list brzmiał następująco: 

Prawie się wstydzę, że muszę powiedzieć tak wiele o sobie, ale zażądała Pani wyjaśnie-
nia tych niemal kabalistycznych znaków i zmusiła mnie Pani do podania ich znaczenia. 
Jednocześnie proszę mi wierzyć, że wyróżnienia, niezależnie od ich wartości, którymi 
mnie uhonorowano, nie świadczą o sympatii Dworu ani narodu angielskiego; repre-
zentują one raczej całą listę ważnych i wyczerpujących prac, które sprawiły, że jestem 
tym, czym jestem w chwili pisania tego listu, czyli czymś na podobieństwo wystrzelo-
nego naboju12.



Paweł Edmund Strzelecki. Podróżnik – odkrywca – filantrop368

Oryginalny tekst w języku francuskim został podany przez Narcyzę Żmichow-
ską i oto słowa napisane przez Strzeleckiego w ostatnim zdaniu cytowanym powyżej: 

En même temps, je vous prie de croire que quelque [sic! powinien był tutaj użyć słowa 
soit] la valeur de ces distinctions dont on m’a honoré, loin d’être des témoignages des faveu-
rs ou de la cour, ou du public anglais, elles ne font que représenter une série de services 
et de travaux bien sérieux et fatiguants et qui me réduisent, au moment où je vous écris,  
à l’état d’une cartouche épuisée.

Ciekawe „tłumaczenie” tego zdania podała Heney w swojej książce In a Dark 
Glass. Zdanie zostało podzielone na dwie części – na stronie 209 napisała: „Re-
prezentowały one jedynie szereg zadań i prac, które były bardzo uciążliwe i wy-
czerpujące i które sprawiły, że jestem tym, czym jestem w chwili pisania tego listu, 
czyli czymś na podobieństwo wystrzelonej kuli”. Na stronie 210 można przeczytać: 
„Chociaż zaszczyty, jakimi mnie wyróżniono, były wybitne, to jednak nie dorów-
nują one szacunkowi, jakim Dwór i naród angielski obdarzył mnie w podzięce za 
tak liczne prace, które wykonałem”.

Mamy tu do czynienia z rażącym przykładem nie tylko bardzo złego tłumacze-
nia, ale i wypaczenia tego, co napisał Strzelecki. W piśmie Strzeleckiego nie było 
nic o szacunku, jakim obdarzył go Dwór i naród angielski, lecz słowa, że „wyróż-
nienia, którymi mnie uhonorowano, nie świadczą o sympatii Dworu ani narodu 
angielskiego”. Dlatego też, poprzez zniekształcone tłumaczenie, Heney dała czytel-
nikom portret odpychającego zarozumialca. 

Na stronie 246 swojej książki Heney stwierdziła, że „Gloger cytuje treść  
listów”, niemniej cytat ów był w języku polskim – w dość złym lub naciąganym 
tłumaczeniu. Dziwne, że Heney tłumaczyła z Glogera, a nie z oryginalnego tekstu 
w języku francuskim podanego przez Żmichowską, którą uważała za autorytet 
i którą cytowała co najmniej dziesięć razy w tekście i dziesięć razy w „Przypisach” 
do In a Dark Glass.

Pod koniec września Strzelecki poczuł się źle i zasięgnął porady najlepszych 
specjalistów medycznych w Londynie, sir Williama Gulla i Prescotta Hewitta, ale 
nie byli mu w stanie pomóc, ponieważ rak zaatakował wątrobę. 

Don Watson w swojej książce Caledonia Australis wspomniał, że na kilka dni 
przed śmiercią Strzelecki otrzymał list od Gladstone’a, zgodnie z którym „Królo-
wa niedawno wyraziła życzenie spotkania się ze słynnym Hrabią”. Strzeleckiego 
musiał zaboleć fakt, że Królowa chciała się z nim spotkać wtedy, gdy nie był już 
w stanie wstać z łóżka13. 3 października wieczorem Strzelecki przyjął ostatniego 
gościa – premiera Williama Gladstone’a i odbył swoją ostatnią rozmowę. Zmarł we 
śnie, między trzecią a czwartą rano 6 października 1873 roku14. Gladstone opisał 
w swoim dzienniku: „Przyjął mnie Stokes, zaufany sługa Hrabiego S[trzeleckiego]: 
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pozwolił mi obejrzeć ciało spoczywające w głębokim spokoju”15. Heney napisała, 
nie podając źródeł, że „według rodziny, podczas sporządzania testamentu był sam. 
Na miejsce przybyła też Lady Herbert, ale grzecznie odmówiono jej wejścia”16. 
Treść testamentu była następująca: 

To jest ostatnia wola i testament P.E. Strzeleckiego, 23 Savile Row, Londyn 

Po pierwsze – postanawiam, aby wszystkie moje długi, koszty pogrzebu i sporządzenia 
testamentu zostały zapłacone i zaspokojone przez mojego jedynego wykonawcę, wska-
zanego poniżej, tak szybko jak będzie to możliwe po mojej śmierci. 
Po drugie  – daję i zapisuję Baronowej Herbert of Lea, z Wilton House w Salisbury, 
srebrny serwis do herbaty, przechowywany w dwóch szkatułkach z różanego drewna, 
który otrzymałem od członków Towarzystwa Brytyjskiego za walkę z klęską głodu w Ir-
landii w 1847 roku i proszę Lady Herbert, aby raczyła go przyjąć jako wspomnienie 
tego, który do swojej śmierci podziwiał i cenił jej opłakiwanego męża Sidneya Her-
berta, a także w podziękowaniu za jej odwzajemnioną życzliwość i przyjaźń. Proszę 
również Lady Herbert, aby z galerii moich rysunków i z mojej biblioteki wybrała sobie 
jako pierwsza to, co chciałaby zatrzymać dla siebie. 
Po trzecie  – daję, zapisuję i pozostawiam wiernemu służącemu mojemu Henry’emu 
Stokesowi jeden tysiąc funtów szterlingów, na jego własny użytek i korzyść, które mają 
mu być wypłacone w terminie miesiąca po mojej śmierci, wolne od obciążeń. Zapisuję 
mu też moją garderobę, bieliznę, pościel i łóżko. Zaś reszcie mojej służby zatrudnionej 
w chwili mojej śmierci, daję i przekazuję po dwieście funtów szterlingów. 
Po czwarte  – mianuję, rozporządzam i ustanawiam mego serdecznego przyjaciela  
Johna Lamba Sarvera, z firmy Messrs Charles Devaux and Co., znajdującej się przy 62 
King William Street, zapisobiorcą reszty masy spadkowej i wykonawcą mojej ostatniej 
woli i testamentu. 
Po piąte – resztę mego majątku wszelkiego rodzaju, moje meble, książki, zastawy stoło-
we, obrazy, konie i powozy, a także wszelkie sumy pieniędzy należne mi w chwili mojej 
śmierci lub do wypłaty przez Komisarzy Redukcji Długu Publicznego, jak też wszelkie 
moje akcje, fundusze oraz papiery wartościowe pozostałe ze sprzedaży i spłacie wyżej 
wspomnianych i innych zapisów, moje posiadłości i majątek, zarówno nieruchomości, 
ruchomości, w tym majątek osobisty, czy to będące w posiadaniu, przewidywane, wy-
magane lub powstałe w przyszłości, daję, zapisuję i pozostawiam Panu Johnowi Lam-
bowi Sarverowi na jego wyłączny użytek i korzyść.
Po szóste – niniejszym proszę mojego wspaniałego przyjaciela i jedynego wykonaw-
cę i zapisobiorcę – Johna Lamba Sarvera o spalenie wszystkich moich dokumentów 
i rękopisów, wyciągów, fragmentów, skrawków tekstów, notatek, memorandów lub 
dzienników oraz listów zaadresowanych do mnie. Proszę go także, aby koszty mojego 
pogrzebu zostały zredukowane do minimum i aby pod żadnym pozorem nie zezwolił 
na postawienie pomnika lub nagrobka ani żadnego innego znaku, chrześcijańskiego 
lub pogańskiego, noszącego moje imię, umożliwiającego oznaczenie miejsca mojego 
ostatniego spoczynku. Ponieważ śmierć jest zapomnieniem, a czas nie szanuje niczego, 
grób trawą obrośnięty i przez to ignorowany przez wszystkich jest jak najbardziej na 
miejscu i pożądany.
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Po siódme – daję i zapisuję mojemu Drogiemu Przyjacielowi, Panu Thomsonowi Han-
keyowi srebrną tacę, którą otrzymałem od Komisji ds. Ustawy o Ubogich w Irlandii 
w czasie klęski głodu, jak również moją księgę autografów i mojego wierzchowca, 
który mu się podobał i proszę Pana Thomsona Hankeya, aby przyjął moją Gwiazdę  
św. Michała i Jerzego, [słowo nieczytelne] w zestawie z wisiorkiem. Order Łaźni ma być 
zgodnie z tradycją zwrócony do Biura Heraldycznego i proszę mojego zapisobiorcę, aby 
pozwolił Thomsonowi Hankeyowi wybrać dowolny rysunek i dowolne książki, które 
będzie chciał, jak również proszę mojego zapisobiorcę, aby zwrócił Pani Aleksandrowej 
Devaux diamentowy pierścień, który jej mąż na pamiątkę swojego brata Pana Charlesa 
Devaux raczył mi ofiarować.
Po ósme – niniejszym odwołuję wszystkie moje uprzednie ostatnie wole i testamenty, 
sporządzone przeze mnie do tej pory oraz oświadczam, że to jest moja ostatnia wola 
i testament. Na dowód czego ja, Paweł Edmund Strzelecki, składam na niniejszej ostat-
niej woli i testamencie swój podpis dnia trzeciego października Anno Domini tysiąc 
osiemset siedemdziesiątego trzeciego. Paweł Edmund Strzelecki. Podpisano przez 
Pawła Edmunda Strzeleckiego, spadkodawcę, i który to dokument przez niego uzna-
ny za jego ostatnią wolę i testament w obecności nas, którzy na jego prośbę i w jego 
obecności, jak również w obecności naszej wzajemnej podpisujemy jako świadkowie. 
Thomas Allwright 1 Commercial Place Lewisham Rd SE, Andrew Wesley 6 Mithley St. 
Kensington Park.

Poświadczono w Londynie, dnia 15 października 1873 roku, pod przysięgą Johna Lam-
ba Sarvera, jedynego wykonawcy, któremu przekazano powyższy dokument17. 

Strzelecki został pochowany w Londynie na cmentarzu Kensal Green. Ktoś, 
wbrew testamentowi, umieścił na skromnym grobie kamień z jego imieniem i na-
zwiskiem. W 1940 roku kamień został uszkodzony odłamkiem niemieckiej bomby. 
6 października 1943 roku, w siedemdziesiątą rocznicę śmierci Strzeleckiego, dzięki 
wysiłkom rządu australijskiego i polskiego wzniesiono nowy nagrobek18. 

Cytowany powyżej dokument wywołał wiele komentarzy, a ostatecznie dzieci 
zmarłego brata Piotra oraz siostry Izabeli Słupskiej wniosły do londyńskiego sądu 
sprawę o jego podważenie. Narcyza Żmichowska wskazała w 1876 roku, że Strze-
lecki wysyłał wdowie po zmarłym bracie rentę i tym samym przyznała, że testa-
ment mógł zostać sfałszowany bądź ktoś mógł w nim ingerować lub go zmienić19.

Odnosząc się do pracy magisterskiej Heney, Havard napisał (1937): „Krewni 
Strzeleckiego twierdzili, że testament był fałszerstwem. (...) Twierdzono, że Strze-
lecki był dobry dla rodziny, pomagał im i że nigdy nie zostawiłby większej części 
swojej fortuny obcym”20.

Podobne uwagi zostały poczynione przez Geoffreya Rawsona: „Testament zo-
stał zakwestionowany przez krewnych Strzeleckiego w Polsce, którzy twierdzili, 
że: zostali zignorowani, testament został sfałszowany, został sporządzony zaledwie 
kilka dni przed śmiercią, wartość majątku była podejrzanie mała i „John Lamb 
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Sarver” był osobą fikcyjną. Wydaje się, iż istniała zasadność tych podejrzeń w od-
niesieniu do „mojego wspaniałego przyjaciela, Pana Johna Sarvera”21. 

Słabczyński zastanawiał się, dlaczego nieznana wcześniej osoba została nazy-
wana „wspaniałym” przyjacielem, skoro Strzelecki miał tak wielu prawdziwych 
przyjaciół wśród naukowców i filantropów. Dlaczego świadkowie byli osobami 
zupełnie nieznanymi? 

Innym ciekawszym pytaniem postawionym przez Słabczyńskiego było nawią-
zanie do artykułu dr. Stanisława Bernatta, opublikowanego w polskim miesięczni-
ku „Tęcza” z kwietnia 1939 roku. W artykule tym dr Bernatt stwierdził, że potomek 
Thomsona Hankeya (byłego ministra obrony narodowej Anglii) – Maurice Pascal 
Hankey z hrabstwa Surrey jest posiadaczem biblioteki Pawła Edmunda Strzelec-
kiego, a więc z pewnością również księgi autografów, o której mowa w testamen-
cie22. Inspekcja tej biblioteki, o ile jeszcze istnieje, mogłaby przynieść przyszłemu 
biografowi ogromną korzyść, być może pokazałby jak Strzelecki zdobył swoją wie-
dzę geologiczną. Zbadanie księgi autografów mogłoby wyjawić nie tylko listę osób, 
ale także kilka ważnych dat. Gdyby osoba mieszkająca w Anglii poświęciła swój 
czas i wytrwałość na tropienie potomków bliskich przyjaciół Strzeleckiego, to takie 
badania mogłyby zapewne przynieść zaskakujące rezultaty w postaci odkrycia nie-
znanych listów lub zdjęć. Strzelecki mieszkał w Anglii od 1843 roku i z pewnością 
pozostawił tam po sobie setki listów. Niektóre z nich na pewno przetrwały do dziś 
w prywatnych zbiorach. 

Wracając do testamentu Pawła Strzeleckiego, należy powiedzieć, że na pew-
no dobrze zadbał o swoich służących. W 1874 roku syn kapitana Piotra Strze-
leckiego i dzieci Izabelli Słupskiej wynajęli pruskiego prawnika, którego zada-
niem było podważenie testamentu. Sprawa była prowadzona przez sir Jamesa 
Hannona, Prezesa Wydziału ds. Spadkowych Sądu Wyższej Instancji i została 
opisana w londyńskim „Daily News” z 21 kwietnia 1877 roku oraz „Home News” 
z 11 maja 1877 roku. 

Z tych dwóch raportów sądowych można wywnioskować, że John Lamb  
Sawer [Sic! wszyscy biografowie pisali imię Sarver] piastował stanowisko kierow-
nicze w znanej firmie finansowo-bankowej Messers Devaux and Company, któ-
ra dbała o interesy Pawła Edmunda Strzeleckiego. Ciekawostką jest, że Strzelecki 
sporządził w sierpniu 1870 roku testament, w którym zapisał „spadek w wysokości  
1000 funtów” na „jego bratową, wdowę po bracie kapitanie Piotrze Strzeleckim 
oraz jej dzieci”. W tym testamencie z 1870 roku John Sarver lub Sawer otrzymał 
„prezent” w wysokości 1000 funtów. W tym samym czasie został mianowany  
„zapisobiorcą reszty masy spadkowej”. 

Biografowie tacy jak Narcyza Żmichowska, Ward Havard, Geoffrey Rawson 
i Wacław Słabczyński wyrazili swoje podejrzenia, dlaczego na trzy dni przed 
śmiercią Pawła Strzeleckiego jego „wspaniały przyjaciel” pojawił się przy 23 Savile 
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Row w towarzystwie dwóch swoich urzędników jako świadków, a testament został 
zmieniony, przez co wykluczył rodzinę Strzeleckiego ze spadku. Tutaj tkwi tajem-
nica, która nigdy nie zostanie rozwiązana. 

Według doniesień prasowych Pan Cohen, Q.C., występujący w imieniu po-
zwanego, wezwał wielce szanownego W.E. Gladstone’a, który zdał bardzo szczegó-
łową relację ze swojej ostatniej rozmowy z Pawłem Strzeleckim: 

– Znałem spadkodawcę bardzo dobrze, znałem go przez ponad dwadzieścia lat. Moim 
zdaniem był on bardzo niezwykłym człowiekiem, o wielkiej wiedzy, ogromnym do-
świadczeniu, bardzo szlachetnym charakterze, a nawet czymś więcej niż tylko szlachet-
nym charakterze. Naprawdę uważam, że był on najbardziej opanowanym, najspokoj-
niejszym i najbardziej zrównoważonym człowiekiem, jakiego kiedykolwiek znałem. 
Innymi słowy był pod tym względem kimś więcej niż przeciętnym człowiekiem. Jeśli 
chodzi o jego zdrowie, zawsze patrzyłem na niego jak na starszego pana o niezwykle 
dobrej kondycji i spodziewałem się, że będzie żył jeszcze długie lata. Było dla mnie 
wielką i bolesną niespodzianką, gdy usłyszałem, że cierpi na śmiertelną chorobę. Wi-
działem się ze spadkodawcą 3 października, co sprawdziłem w moim dzienniku, który 
mam w zwyczaju prowadzić. Przy tej okazji wydawało mi się, jeśli wolno mi tak powie-
dzieć, że był on nie tylko zdolny do sporządzenia testamentu, ale także był tak samo 
zrównoważony i spokojny, co było typowe dla niego, jak za całego jego życia. Pamiętam 
naszą rozmowę, ponieważ zapadła głęboko w mojej pamięci. Jak pamiętam, bardzo 
szybko przeszedł do ogólnej retrospekcji swojego życia i stwierdził, że jest dla niego 
wielką pociechą zejść ze świata w pokoju ze wszystkimi ludźmi. Mówił również o tym, 
że zastanawiał się nad przyszłością, nad drogą, na którą wchodził. Opowiedział mi tak-
że o wykryciu swojej choroby. Myślę, że wspomniał o okresie dwóch lub trzech miesię-
cy wstecz, tj. pod koniec pobytu w Londynie, kiedy (cytuję z pamięci) zastanawiał się 
nad krótką wycieczką po kontynencie. Powiedział, że tuż przed takim wyjazdem w tym 
wieku mądrze byłoby zasięgnąć porady medycznej, że sam odwiedził lub odwiedziło 
go grono wybitnych lekarzy, którzy zdali mu szczegółową relację o jego stanie zdrowia. 
Myślę, że po powrocie z kontynentu bądź nawet w czasie podróży, choroba wewnętrzna 
rozwinęła się lub nawet ujawniła; nie napawała optymizmem i osiągnęła wtedy punkt, 
który nie pozostawiał żadnych wątpliwości co do powagi zaistniałej sytuacji. I opowia-
dał o wszystkim tym bez niepokoju lub emocji, tak jak zwykł był mówić o wszystkim 
innym. Był wtedy tak samo opanowany (jeśli mogę użyć takiego porównania) jak Pan 
lub jego Lordowska Mość prowadząca to postępowanie. Spotkałem się z nim dość póź-
no – o zmierzchu. (...) Mam wrażenie, że to spotkanie odbyło się przy świecach, ale nie 
jestem pewien23.

W podniosłej ciszy londyńskiego sądu zabrzmiał wyraźny głos przewodniczą-
cego składu sędziowskiego sir Jamesa Hannona:

Mogę również dodać, ku zadowoleniu krewnych, że moim obowiązkiem w toku po-
stępowania było przeczytanie dziennika spadkodawcy z okresu trzech lat przed spo-
rządzeniem testamentu, który opisywał wydarzenia z jego życia do dnia, w którym 
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sporządził testament. W swoim dzienniku wspomina o swojej rozmowie z Panem 
Gladstonem w tym dniu; mogę tylko powiedzieć – mając możliwość wyrobienia sobie 
opinii na temat jego charakteru i zdolności umysłowych – dodając do tego, co powie-
dział Pan Gladstone, iż był on człowiekiem o niezwykle jasnym i przenikliwym inte-
lekcie. Co więcej, treść dziennika dowodzi, że był on człowiekiem bardzo uprzejmym, 
albowiem w całym dzienniku zawierającym wszystkie szczegóły jego życia nie znaj-
duję ani jednego niemiłego słowa wypowiedzianego pod adresem jakiejkolwiek istoty 
ludzkiej. Orzekam na korzyść testamentu, niemniej w związku z okolicznościami spra-
wy – w mojej ocenie – zasadne jest przyznanie krewnym – skarżącym, zwrotu kosztów 
procesu z majątku24.

Te słowa brytyjskiego sędziego, który uznał Strzeleckiego za „człowieka o nie-
zwykle jasnym i przenikliwym intelekcie”, za „człowieka niezwykle uprzejmego”, 
który nigdy nie napisał ani nie powiedział „ani jednego niemiłego słowa pod adre-
sem jakiejkolwiek istoty ludzkiej”, mogłyby posłużyć za najlepsze epitafium. 

„Grób trawą porośnięty” nie został zignorowany przez następne pokolenia ani 
jego imię nie pogrążyło się w zapomnieniu. Nazwisko chłopca ze skromnego dwo-
ru w Głuszynie zostało upamiętnione w ponad dwudziestu nazwach geograficz-
nych i naukowych i jest pamiętane do dziś, dwieście lat po jego urodzeniu. 
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ZAŁĄCZNIK 1

SZLACHTA POLSKA

Paweł Edmund Strzelecki był polskim szlachcicem i w związku z tym należy 
pokazać australijskim czytelnikom, jak ta konkretna klasa społeczna różniła się 
od klas wyższych w Europie Zachodniej. Wielu australijskich czytelników nie jest 
świadomych ogromnej różnicy między szlachtą brytyjską a polską. Obok utytu-
łowanej szlachty, w Europie istniała klasa rycerska szlachty nietytułowanej, która 
w żadnym razie nie była gorsza od tej pierwszej. W dawnej Polsce, w odróżnieniu 
od Francji, Niemiec czy Anglii, istniała tylko jedna klasa szlachty oraz kilkanaście 
rodów, które posiadały tytuł książęcy. Były to rody litewskie, potomkowie wielkich 
książąt litewskich, albo Ruryka, księcia wikingów. Prawa polskiego szlachcica były 
równe prawom arystokracji w Europie Zachodniej. Nawet niemiecka Hochadel, 
czyli arystokracja, nie posiadała większych praw i przywilejów niż polska szlachta. 

Potwierdza to najbardziej autorytatywna praca – Armorial de la Noblesse Polo-
naise Titrée (Herbarz Polskiej Szlachty Tytułowanej) Simona Konarskiego (Paryż, 
1958), wydana pod patronatem Académie Internationale d’Héraldique, gdzie na 
stronie 29 czytamy dokładnie to samo w języku francuskim: „Même le Hochadel 
allemand ne disposait pas de prérogatives supérieurs”. 

Prawa polskiego szlachcica przechodziły na wszystkie jego dzieci, niezależnie 
od wzrostu lub spadku ich zamożności. Miał on prawo do posługiwania się her-
bem rodowym zwieńczonym pięcioramienną koroną, bardzo podobnym z wyglą-
du do herbów francuskich markizów, co było główną przyczyną nieporozumień za 
granicą. Polski szlachcic zazwyczaj nosił sygnet, na którym widniał jego rodzinny 
herb oraz korona rangowa. Ta ostatnia była często wytłaczana na jego papeterii. 

W związku z tym za granicą do polskiego szlachcica często zwracano się „hra-
bio”, mimo że tego nie wymagał. Nierzadko zdarzało się też, że polski szlachcic 
przyjmował tytuł „hrabiego” za granicą, gdyż w ten sposób mógł być tam trak-
towany tak samo, jak traktowano go w jego ojczyźnie. Tak naprawdę w dawnej 
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Polsce nie miało to większego znaczenia, czy posiadało się tytuł hrabiego, czy nie. 
Wysoki status zależał od tego, czy było się szlachcicem. Większość polskiej szlach-
ty nigdy nie uważała się za gorszych od hrabiów Europy Zachodniej i Wielkiej 
Brytanii, a w wielu przypadkach uważała się za lepszych od niemieckich czy bry-
tyjskich baronów i baronetów. 

Większość szlachty była potomkami wodzów klanów z X wieku lub wojów 
drużyny pierwszego koronowanego króla Polski Bolesława Chrobrego (965-1025). 
Później liczba ta stale rosła, aż do XV wieku, wraz z królewskimi nadaniami przy-
znawanymi żołnierzom i osobom, które służyły Koronie. Od początku XVI wieku 
każdy nowy patent szlachecki musiał być zatwierdzany przez Sejm. 

Początkowo polskie herby były symbolami rodów związanych ze sobą więzami 
krwi. Nazwy tych herbów były starsze od indywidualnych nazwisk i w większości 
pochodziły od okrzyków bojowych danych rodów, chociaż niektóre z nich wywo-
dziły się z miejscowej topografii lub indywidualnych przydomków. 

W Anglii czy Francji herb „należał” do osoby lub rodziny, natomiast w Polsce 
rodzina lub osoba „należała” do herbu. Zatem niektóre rody nosiły własny herb, 
ale wiele, a niekiedy setki rodów, dzieliło lub „należało” do jednego herbu. 

W studium historycznym The Polish Tradition amerykańskiego autora Paula  
Supera (Allen & Unwin, 4 wyd., Londyn 1944) czytamy na stronie 30: „Jedną 
z podstawowych zasad porządku szlacheckiego była absolutna równość wszyst-
kich jego członków; naturalnymi następstwami tej zasady była całkowita równość 
korzystania z przywilejów tej pozycji społecznej i równy ciężar obowiązków z niej 
wynikających”. I dalej: „Nie było polskich tytułów szlacheckich. Nigdy. Najbogatsi 
i najbiedniejsi ze szlachty (a różnice w stopniu zamożności były ogromne) poprze-
dzali swoje imię prostym tytułem «pan», które dzisiaj jest odpowiednikiem angiel-
skiego słowa «mister». W Polsce mawiało się, że «szlachcic na zagrodzie równy 
wojewodzie»”. 

Na stronie 31 Paul Super stwierdził: „Zasada braku tytułów została definityw-
nie zapisana w Konstytucji z 1638 roku. W Pacta Conventa z 1736 roku wyraź-
nie stwierdzono, że król nie może nadawać tytułów szlacheckich. Do Konstytucji 
z 1690 roku wślizgnęło się jakoś sformułowanie «drobna szlachta», co wywoła-
ło taką burzę protestów, że termin ten został usunięty w Konstytucji z 1699 roku 
i «zniesiony na zawsze». «Nie może być czegoś takiego jak równość, jeśli jest drob-
ny, a drugi wyższy»”.

Zgodnie z prawem królowie polscy nie mogli nadawać swoim poddanym ty-
tułów wyższych niż szlachcic. Ograniczenie to nie obejmowało cudzoziemców, 
a królowie Polski wykorzystywali swoje królewskie prerogatywy do nadawania im 
takich tytułów. Na liście 106 tytułów nadanych w ten sposób było 33 markizów 
(margrabiów), 33 hrabiów i 40 baronów. Tytuły przyznawane w latach 1561-1794 
były nadawane głównie Włochom, a niektóre też Niemcom, Francuzom, Holen-
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drom, Szwajcarom, Szwedom, Belgom i Węgrom. Zatem spora część europejskiej 
arystokracji posiadała polskie patenty. Tytuły te nie były jednak uznawane na te-
renie Rzeczypospolitej, gdyż ani Sejm, ani Senat, który reprezentował wyłącznie 
szlachtę, nie zatwierdziły ich oficjalnie. Niemniej patenty i tytuły szlacheckie nada-
ne przez króla Polski były w pełni respektowane w innych krajach Europy, takich 
jak Francja, Węgry czy Włochy. 

Dla zilustrowania nastrojów panujących w Rzeczypospolitej warto zacytować 
stwierdzenie Bernarda Connora (lub O’Connora, 1666-1698), irlandzkiego lekarza 
króla Jana Sobieskiego (cytat na stronie 172 A History of Poland autorstwa Angela 
S. Rappoporta, Londyn 1915): „Cała szlachta polska jest równa z urodzenia, a więc 
nie cenią tytułów honorowych, ale uważają, że najważniejszym jest być polskim 
szlachcicem. (...) Nie mają też żadnych książąt, markizów, hrabiów, wicehrabiów ani 
baronów, a kilkoma z nich posiadającymi zagraniczne tytuły reszta generalnie gardzi; 
nie cenią sobie bowiem żadnego zapożyczonego tytułu czy zagranicznej nominacji 
i mówią, że jedyną wartością, która zasługuje na przywileje, jest służba ojczyźnie”. 

Polski szlachcic miał nie tylko przywilej wyboru króla, ale także zgodnie z pra-
wem dawnej Rzeczypospolitej, miał prawo sam zostać nim wybrany. Faktycznie 
z szeregów nieutytułowanej szlachty wybrano trzech królów: Jana Sobieskiego, 
Stanisława Leszczyńskiego (którego córka Maria wyszła za mąż za króla Francji 
Ludwika XV) i Stanisława Augusta Poniatowskiego. 

Innym przywilejem było to, że szlachta Rzeczypospolitej nie miała obowiązku 
płacenia podatków, chyba że sama zagłosowała jednogłośnie za ich uiszczeniem 
za pośrednictwem swoich posłów na Sejm. Szlachcice byli również zwolnieni ze 
wszystkich należności celnych, importowych i eksportowych. Król czerpał swoje 
dochody z ziem koronnych, ceł i kopalni. 

Sejm reprezentujący szlachtę stał się faktycznym władcą Rzeczypospolitej, 
poważnie ograniczając władzę królów w licznych Konstytucjach. Rzeczpospolita 
Obojga Narodów była więc często nazywana Rzeczpospolitą Królewską. Wszyst-
kie te przywileje sprawiły, że szlachta była dumna i za granicą czasami była uzna-
wana za pretensjonalną. Długi i złożony proces zdobywania przywilejów przez 
szlachtę, a także charakterystyka innych klas społecznych, nie jest tematem niniej-
szego opracowania. 

Obowiązkiem szlachty była służba wojskowa w czasach zagrożenia i obrona 
kraju. Magnaci wystawiali dywizje i pułki, posesjonaci kompanie i drużyny, a naj-
biedniejsi ze szlachty stawiali się z szablami do służby w armii koronnej lub w od-
działach swoich bogatych „braci”. Elita zamożnej szlachty służyła jako oficerowie 
lub „towarzysze broni” w husarii, która przez dwa stulecia była najpotężniejszą 
i najbardziej przerażającą kawalerią całej Europy.

Nigdy nie było wielkiej przepaści wynikającej z pozycji społecznej szlachty, 
zwłaszcza pomiędzy szlachtą posiadającą ziemię a szlachtą czynszową. Pozycja ta 
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była często płynna, zbyt swobodne wydatki posesjonata często powodowały, że 
tracił on majątek i stawał się dzierżawcą gruntu, i odwrotnie  – ciężko pracują-
cy i zdolny szlachcic, który dzierżawił ziemię, stawał się zamożnym właścicielem 
ziemskim. Dlatego też herb i historyczny rodowód rodziny były często uważane 
w Polsce za znacznie cenniejsze niż majątki ziemskie. Można było kupić majątek, 
ale nigdy herb uważany za bezcenny skarb, za którym szły przywileje przynależ-
ności do stanu szlacheckiego. Często zdarzało się, że księżniczka wychodziła za 
szlachcica, a książę poślubił córkę szlachcica. 

Magnateria i posesjonaci traktowali szlachcica czynszowego za równego sobie 
i ich pozycja społeczna była wyższa niż pozycja lekarzy, artystów i nawet bardzo 
bogatych kupców. Taka sytuacja była zupełnie odmienna od tej w Wielkiej Bryta-
nii, gdzie majątek zawsze był na pierwszym miejscu. Poza rolnictwem, jedynym 
świeckim zajęciem, który szlachta ceniła sobie bardzo wysoko, było prawo, któ-
re chętnie studiowali, aby uzyskać mianowanie na urząd sędziego, adwokata czy 
notariusza. Wszystkie urzędy koronne i prawnicze, jak również wszystkie wyższe 
stanowiska w Kościele, były zarezerwowane wyłącznie dla szlachty. 

We wstępie do drugiego tomu Cambridge History of Poland prof. William Fid-
dian Reddaway napisał: „Były inne narody w Europie, gdzie historia oddała zie-
mię i administrację w ręce stanu żołnierskiego. Jednak tylko w Polsce stan ten 
zmonopolizował bogactwo, władzę i administrację, świecką i kościelną, społeczną 
i polityczną całego kraju. Gdy rozwój handlu zbożem otwierał przed Polską nowe 
perspektywy, to szlachta zajmowała się jego produkcją. Tytuły szlacheckie zostały 
zakazane i choć przewaga ekonomiczna kilkunastu rodzin uczyniła z nich drob-
nych królów, to jednak każdy szlachcic miał dostęp do podwójnej struktury urzę-
dów, które istniały w Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Polski szlachcic, dyktator 
swoich poddanych i uznający króla za równego sobie, miał prawo uważać się za 
współrządzącego narodem”. 

Po upadku Rzeczypospolitej, która zniknęła z mapy Europy w 1795 roku, na 
status szlachty wpłynęła austriacka, niemiecka i rosyjska hierarchia wysokiej i ni-
skiej szlachty, co spowodowało utratę większości ich dawnych przywilejów. Teore-
tycznie cesarz Austrii, car Rosji oraz król pruski uznali i zalegalizowali wszystkie 
polskie herby i traktowali ich posiadaczy na równi z austriackim czy niemieckim 
Ritter von, czyli dziedzicznym rycerzem, ale starali się też zdobyć bardziej wpły-
wowe rodziny poprzez nadawanie im tytułów. 

Liczba tytułów nadanych przez „obcych najeźdźców”, w tym niektórych nada-
nych przez papieży i dawnych książąt, ograniczała się do dokładnie 253 i były to 
tytuły 18 książąt, 2 markizów, 196 hrabiów i 37 baronów, podczas gdy populacja 
szlachty była szacowana na ponad 22 tysiące rodzin. Dlatego też szlachta stano-
wiła około 8% ogółu ludności Polski, a na Litwie było to około 10%. W Hiszpanii 
szlachta (grandes, caballeros i hidalgos) stanowiła około 6,5% ludności. 
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Spośród 196 polskich hrabiów 104 miało tytuły austriackie, 46 niemieckie, 
17 watykańskie, 9 rosyjskie, a 19 tytułów przyznano w Królestwie Polskim (1815- 
-1830) pod panowaniem cara. Spośród 37 polskich baronów, 19 rodów posiadało 
tytuły austriackie, 13 otrzymało patenty od Napoleona I, 3 w Królestwie Polskim 
pod panowaniem cara, jeden w Prusach i jeden w Księstwie Saksonia-Coburg- 
-Gotha. 10 rodzin książęcych było pochodzenia dynastycznego, 5 z nich pochodzi-
ło od wielkich książąt litewskich, a 5 od księcia wikingów Ruryka. Pozostałe 8 tytu-
łów książęcych zostało nadanych, przy czym 2 z nich przez Sejm Rzeczypospolitej, 
jeden przez papieża, a pozostałe przez obcych władców. 

W Rosji polska szlachta została poddana prawom Imperium. Zgodnie z za-
rządzeniem (gramotą) carycy Katarzyny II z 21 kwietnia 1785 roku, szlachta Im-
perium Rosyjskiego została podzielona i wpisana do Sześciu Rejestrów („Ksiąg”):  
1) szlachty nowej, 2) patentów nadanych oficerom wojska, 3) patentów otrzyma-
nych w służbie cywilnej, 4) szlachty obcej, 5) szlachty utytułowanej, 6) szlachty 
dawnej. Zdecydowana większość polskiej szlachty została wpisana do najbardziej 
cenionego Szóstego Rejestru, ale ściśle wymagano udokumentowania dowodów. 
Schemat ten utrzymywał się aż do rewolucji 1917 roku. 

W Niemczech status polskiej szlachty był dość niejasny, ale 13  września 
1772 roku król pruski Fryderyk II wydał dekret utrzymujący ich prawo do po-
siadanych majątków ziemskich. Później zachęcał ich również do wstąpienia do 
Korpusu Kadetów armii pruskiej. W Prusach przedrostek von był zazwyczaj 
wpisywany przed nazwiskiem szlachcica. 

Pozycja szlachty w imperium austriackim została omówiona w rozdziale 
pierwszym. W praktyce wszystkie trzy okupacyjne mocarstwa starały się wszel-
kimi sposobami zmniejszyć liczebność polskiej szlachty. Po pierwsze trudno było 
im wchłonąć w swoją strukturę społeczną tak liczną szlachtę polską, a po drugie 
obawiano się wpływów politycznych i radykalizmu biedniejszej szlachty. Problem 
nie był tak dotkliwy pod zaborem pruskim i austriackim, ponieważ te dwa kraje 
zajęły znacznie mniejsze części byłej Rzeczypospolitej niż Rosja. Niektórzy autorzy 
utrzymywali, że po 1836 roku Rosjanie odmówili zatwierdzenia aż 75% szlachty 
mieszkającej na zajętym przez ich terenie. 

Rzeczpospolita Obojga Narodów powstała dzięki mądrości politycznej, talen-
tom i zaradności pierwszych królów polskich oraz pomocy rycerstwa, czyli szlach-
ty. Niemniej wielu historyków uznało późniejszą szlachtę za główną przyczynę 
upadku dawnej Rzeczypospolitej, wymieniali wśród ich grzechów głównych sa-
molubstwo, ucisk i wyzysk chłopów, a także brak umiejętności politycznego prze-
widywania przyszłości. 

W każdym razie to właśnie Sejm reprezentujący wyłącznie szlachtę uchwalił 
3 maja 1791 roku, jako ostatnią deskę ratunku, najbardziej postępową i oświeconą 
konstytucję całej Europy. Brytyjski mąż stanu Edmund Burke nazwał ją „najszla-
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chetniejszą rzeczą kiedykolwiek otrzymaną przez jakikolwiek naród”. Sąsiednie 
mocarstwa nie pozwoliły na wejście w życie Konstytucji, obawiając się nie tyl-
ko, że spowoduje ona odrodzenie państwa polskiego, ale także jej niebezpiecz-
nego wpływu na ich własne autokratyczne imperia. Demokratyczna Konstytucja  
z 1791 roku przyczyniła się do ostatecznego rozbioru Rzeczypospolitej i wymaza-
nia jej z mapy Europy. 

Niemiecki historyk Hans Roos w artykule The Polish Nobility in the Pre-
-Revolutionary Europe opublikowanym w książce The Tradition of Polish Ideals  
(Orbis Books, Londyn 1981, pod redakcją W.J. Stankiewicza) stwierdził, że na-
wet Karol Marks, który nie żywił specjalnej sympatii do stanów szlacheckich, 
uznał, „że polska szlachta, bez przymusu ze strony monarchy czy mocnego 
państwa, dobrowolnie ograniczając swoje przywileje społeczne i polityczne, 
i przyznając swoim poddanym prawa, była unikalna w okresie poprzedzającym 
Rewolucję Francuską”. Karol Marks napisał: „ze wszystkimi swoimi wadami, ta 
Konstytucja wydaje się być jedynym aktem wolności, którego Europa Wschod-
nia dokonała samodzielnie w obliczu pruskiego, rosyjskiego i austriackiego bar-
barzyństwa. Była ona ponadto zainicjowana wyłącznie przez klasy uprzywile-
jowane – szlachtę. Historia świata nie zna żadnego innego przykładu podobnie 
szlachetnego postępowania tego stanu”. 

Niematerialistyczne podejście sprawiło, że wielu członków szlachty nie było 
wcale konserwatywnych. Paradoksalnie  – wielu liderów Polskiej Partii Socjali-
stycznej, a może i większość, wywodziło się z tej klasy. Józef Piłsudski, prawnuk 
księżniczki, był jednym z nich. 

Dwie różne kultury wytworzyły nie tylko dwa różne systemy szlacheckie 
i klasy społeczne, ale także dwie różne skale wartości. Polska szlachta była znacz-
nie mniej zorientowana na pieniądze niż brytyjskie społeczeństwo i jej szlachta.  
Na ten fakt zwrócił uwagę Zdzisław Najder we wstępie do Conrad’s Polish Back-
ground (Oxford University Press, Londyn, 1964, s. 2-3): „do materialnych wartości 
bogactwa i postępu gospodarczego dążono raczej ze wstydem i lekceważono je ze 
względu na bardziej wzniosłe i szlachetne ideały honoru i poczucia obowiązku; 
nie kupiec czy przemysłowiec, lecz żołnierz był uważany za wzór do naśladowania.  
Takie przynajmniej było typowe nastawienie. Pieniądze oczywiście odgrywały 
swoją rolę jak to miało miejsce wszędzie, ale nigdy nie dawały tytułu szlacheckie-
go, jak miało to miejsce na przykład w Anglii”. 



ZAŁĄCZNIK 2

RUDY MINERALNE W KANADZIE,  
AUSTRALII I NOWEJ ZELANDII

Paweł Edmund Strzelecki 

W 1835 roku stwierdziłem obecność rud żelaza i miedzi w Górnej Kanadzie 
(na północny zachód od jeziora Huron) i chociaż byłem zainteresowany tym 
odkryciem raczej z punktu widzenia geografii mineralnej, przedstawiłem prób-
kę każdej z rud ówczesnemu gubernatorowi generalnemu, Lordowi Aylmerowi 
w Quebecu. Dopiero dziesięć lat po przekazaniu tej informacji została dostrze-
żona wartość złóż mineralnych w Kanadzie i powstała spółka mająca zająć się ich 
wydobyciem. To zaskakujące opóźnienie w rozwijaniu jednej z najważniejszych 
gałęzi przemysłu wynikało z braku urzędu Oficjalnego Mineraloga w kolonii, któ-
rego obowiązkiem byłoby nie tylko dążenie do odkrycia złóż minerałów, ale także 
rejestrowanie tych, które zostały już odkryte, ich potwierdzanie i zwracanie uwagi 
społeczeństwa na ich wartość. 

W 1839 roku, kiedy badałem Nową Południową Walię, otrzymałem do oceny 
i analizy próbki rudy z Australii Południowej. Okazało się, że były to rudy sre-
bra, miedzi i ołowiu, ale ponieważ nie powstał żaden raport na ten temat pod 
patronatem urzędnika rządowego ani osoby kompetentnej, kapitaliści zarówno 
w Nowej Południowej Walii, jak i w Anglii byli nieufni co do wartości tego od-
krycia w odniesieniu do jego lokalizacji, wielkości, dostępności i pozycji geolo-
gicznej, i wstrzymali się od zawarcia porozumienia dotyczącego wydobycia tychże 
rud. Dopiero w 1844 roku doszło do utworzenia Spółki Górniczej, która nadal bez 
odpowiednich danych wymaganych przy prowadzeniu operacji górniczych działa 
bardziej ze strachem niż ostrożnością. 

Na Ziemi Van Diemena dopuszczono do wielkiego marnotrawstwa kapitału 
i pracy skazańców w pracy wydobywczej przez brak kompetentnej osoby, która 
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mogłaby pokierować wierceniem szybów w odpowiednich miejscach oraz chodni-
ków w pokładach wartych takich nakładów. Mówię to z doświadczenia, ponieważ 
zostałem poproszony przez sir Johna Franklina, ówczesnego gubernatora kolonii, 
o zbadanie operacji górniczych w Port Arthur oraz innych prac wykonywanych 
przez zespoły dokonujące próbnych odwiertów. 

Moje podróże po Nowej Zelandii oraz mineralogiczne i geologiczne badania 
jej skał doprowadziły mnie do przekonania, że południowo-wschodnia i zachod-
nia część Wyspy Północnej zawiera substancje metaliczne. Okazy mineralogiczne 
z Wysp Południowych, pozyskane dla mnie przez tubylców, wykazały obecność 
ołowiu, żelaza i miedzi. Dotyczy to również pasma gór w Australii (w Nowej Połu-
dniowej Walii) na północ od 30° szerokości geograficznej, lokalizacji nowej osady 
założonej przez pułkownika Barneya, które po zbadaniu dwóch tysięcy mil jego 
południowej części nie pozostawiają wątpliwości co do ukrytego tam bogactwa 
mineralnego. W obu przypadkach, to znaczy w odniesieniu do Nowej Zelandii 
i gór australijskich na północ od 30°, potrzebna jest obecność naukowca, który 
zweryfikowałby obecność rud i odkrycia żył metalicznych oraz zwrócił uwagę spo-
łeczeństwa na ich wartość lub wyprowadził je z błędu, jeśli doszłoby do nadużycia 
jego zaufania. 

Ogólnie rzecz biorąc, we wszystkich koloniach, które odwiedziłem i w których 
królestwo roślin i minerałów w swojej relacji do przemysłu wymaga jeszcze zbada-
nia i zrozumienia, nieodmiennie odczułem brak osoby zajmującej się opisem wie-
dzy z zakresu mineralogii, geologii, chemii analitycznej i topografii. Rzeczywiście 
istnieje ogromna potrzeba ustanowienia odpowiedniego urzędu rozpatrującego 
zagadnienia z zakresu mineralogii i chemii analitycznej oraz wielka konieczność 
odniesienia się do wiedzy naukowej w tych dziedzinach, ponieważ niektórzy kolo-
nialni farmerzy i właściciele kopalń byli zmuszeni szukać laboratoriów odległych 
o dwanaście tysięcy mil w celu przeprowadzenia analizy ich gleby czy minerałów. 

Jednak ludzie nauki w Anglii, choć w pełni świadomi korzyści, jakie ich praca 
zapewniłaby koloniom, zawsze gotowi i chętni do podjęcia takiej służby, rzadko 
kiedy mogą swobodnie rozporządzać swoim czasem i są zmuszeni powstrzymać 
się od prowadzenia badań wykraczających poza to, co można osiągnąć w ich la-
boratoriach. 

Ileż potrzeba niezależności przy prowadzeniu badań naukowych, jeśli nie są 
one wspierane przez rząd, a przy tym są bardzo finansowo nieopłacalne i niezy-
skowne dla badacza, co pokazuje między innymi mój przypadek. 

Zebranie materiałów i informacji związanych z geografią fizyczną Nowej Po-
łudniowej Walii i Ziemi Van Diemena wymagało, oprócz pięciu lat pracy, trudów 
i niedostatków, nakładów finansowych w wysokości trzech tysięcy funtów. Napi-
sanie i opublikowanie pracy na ten temat zatytułowanej Physical Description of 
New South [Wales and] Van Diemen’s Land kosztowało mnie 650 funtów. Nie tylko 
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nie dostałem żadnego wynagrodzenia z tytułu praw autorskich, ale też moje zbio-
ry mineralogiczne i geologiczne, które ilustrują Mapę Geologiczną i pracę Physi-
cal Description, które zostały zaoferowane na sprzedaż poprzedniemu rządowi za 
sumę 200 funtów, która to oferta została następnie przez niego odrzucona, stały się 
dla mnie ciężarem i mogą być wykorzystane do wybrukowania ulicy pod moimi 
oknami. 

Rezultaty moich prac i wydatków, choć nieopłacalne dla mnie, były jednak 
opłacalne dla społeczeństwa. 

Kraj Gippsland, który odkryłem w trakcie mojej ekspedycji badawczej w No-
wej Południowej Walii, został zasiedlony w ciągu dwóch miesięcy od opublikowa-
nia przeze mnie jego mapy i opisu. Kolonia założyła tam miasto o nazwie Albert 
Town, wprowadziła 60 tysięcy sztuk bydła i owiec i zarobiła ponad 250 tysięcy 
funtów dzięki sprzedaży, dzierżawie i wykorzystania tych ziem. 

Na Ziemi Van Diemena moje odkrycie nowego zagłębia węglowego, określenie 
jego granic wraz z opisem i wykresami, jak również analizy chemiczne każdego ro-
dzaju węgla znalezionego na wyspie, przyniosły korzyści rządowi i społeczeństwu. 

 Rozległa analiza gleb należących do rządu i osób prywatnych, jak również 
ustalenie i opublikowanie względnych wysokości ponad 300 lokalizacji na wyspie 
z wykresami i diagramami do celów nawadniania nie pozostały bez korzyści dla 
osadników, ponieważ dzięki dobrze rozwiniętemu rolnictwu uzyskano pięć ton 
siana tam, gdzie wcześniej nic nie rosło. 

Jest to tylko jeden z wielu przykładów, które ilustrują, jak mało i rzadko na-
ukowe dążenia są opłacalne dla zaangażowanych w nie osób, podczas gdy w taki 
czy inny sposób, niezależnie od tego jak są skromne, przynoszą one korzyści spo-
łeczeństwu. 

I właśnie na tej podstawie oraz z uwagi na coraz większy wysiłek badań na-
ukowych mających na celu poszerzenie zakresu ich zastosowania do celów prak-
tycznych uważam, że stworzenie przez rząd urzędu posiadającego odpowiednią 
wiedzę z zakresu topografii, mineralogii, geologii, chemii analitycznej i metalurgii, 
mającego zaufanie do prowadzenia takiej misji nie tylko wyeliminowałoby obecne 
niedogodności, na które kolonie cierpią z powodu braku takiej pomocy, ale także 
zapobiegłoby przykrym przykładom niewłaściwego wykorzystania zarówno kapi-
tału, jak i czasu. Co więcej, wiedza, którą tacy urzędnicy mogliby zdobyć, mogłaby 
zostać następnie z korzyścią zebrana w Urzędzie ds. Kolonii przy Downing Street 
za pośrednictwem dyrektora Urzędu, który byłby kompetentny w zakresie zarzą-
dzania urzędnikami naukowymi w koloniach i w ten sposób nie tylko ukierun-
kowałby lokalne badania na punkty o największym znaczeniu praktycznym, ale 
także mógłby przekazać Sekretarzowi Stanu ds. Kolonii lub Urzędowi ds. Gruntów 
i Emigracji dodatkowe informacje na temat topografii, klasyfikacji gleb, terenów 
dostępnych pod wydobycie lub do innych przedsięwzięć. 
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Kolonie, do których odnoszą się uwagi na temat braku pomocy i wsparcia na-
ukowego, to w szczególności:

 
1. Kanada,
2. Nowa Południowa Walia,
3. Ziemia Van Diemena,
4. Nowa Zelandia,
5. Przylądek Dobrej Nadziei. 

[Londyn] Atheneum Club
14 stycznia 1847 r. 

P.E. Strzelecki

Oryginał tego dokumentu znajduje się w Bibliotece Uniwersytetu Durham, w dziale 
Archiwa i kolekcje specjalne w części Earl Grey Papers. Został opublikowany po raz 
pierwszy w niniejszej książce za zgodą Biblioteki Uniwersytetu Durham w Anglii.



ZAŁĄCZNIK 3 

NAZWY GEOGRAFICZNE NA CZEŚĆ STRZELECKIEGO 

KANADA
Strzelecki Harbour (Port Strzeleckiego), Wyspa Księcia Walii. Nazwany w 1859 roku 
przez kapitana Francisa McClintocka. Źródło: mapa w książce jego autorstwa  
The Voyage of the „Fox” in the Arctic Sea: A Narrative of the Fate of Sir J. Franklin 
and His Companions, Londyn 1859.

AUSTRALIA
Nowa Południowa Walia

Strzelecki Creek (Strumień Strzeleckiego), płynie między Mount Twynam (jego 
źródłem) a Sentinel Peak, łącząc się z kanionem Lady Northcotes. Źródło: Alan 
E.J. Andrews, artykuł Strzelecki Creek i mapa, Czasopismo „Fall-Line” (Melbour-
ne), tom 14, Nr 4, 1982.

Strzelecki Lake (Jezioro Strzeleckiego), na zboczu Mount Townsend, rzekomo na-
zwane przez R. Lendenfelda w 1885 roku. Źródło: W. Sievers, Australien, Ozeanien 
und Polarländer, Leipzig 1902, s. 108. Nazwa ta nigdy nie została oficjalnie przyjęta 
na australijskich mapach.

Strzelecki Mount (Góra Strzeleckiego), 835 m, Góry Błękitne, cztery i pół kilome-
tra na wschód od Mount Banks. Nazwana w 1966 roku. Źródło: A.E.J. Andrews, 
The Devil’s Wilderness: George Caley’s Journey to Mount Banks 1804, Hobart 1981, 
s. 128 oraz mapa.

Strzelecki Pass (Przełęcz Strzeleckiego) osiem kilometrów na północ od Góry Ko-
ściuszki. Nazwana przez R. Lendenfelda w 1885 roku. Nazwa ta nigdy nie została 
przyjęta na australijskich mapach. Źródło: A.J.E. Andrews, Kosciusko: The Moun-
tain in History, Canberra 1991, s. 25 (zdjęcie), 173, 174 (mapa), 179, 182.
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Strzelecki Scenic Lookout (Wzgórze widokowe Strzeleckiego), w pobliżu wieży ci-
śnień na Memorial Drive, Bar Beach, Newcastle. Nazwane w 1991 roku przez Lor-
da Burmistrza Newcastle, Alda McNaughtona. Źródło: „The Newcastle Herald”, 
18 listopada 1991 r., s. 5.

Terytorium Północne
Strzelecki Mount (Góra Strzeleckiego), 633 m, na północ od Alice Springs w po-
bliżu Tenant Creek, najwyższy punkt gór Crawford Range. Nazwana przez Johna 
McDoualla Stuarta w 1860 roku. Źródło: Reader’s Digest Atlas of Australia, Sydney 
1994, mapa 156. 

Australia Południowa 
Strzelecki Basin (Dorzecze Strzeleckiego), nazwa powszechnie wykorzystywana 
przez geologów do opisania obszaru wokół Strzelecki Creek.

Strzelecki Creek (Rzeka Strzeleckiego), rzeka okresowa łącząca jezioro Blanch z re-
jonem Innamincka i Cooper Creek. Nazwana w 1845 roku przez Charlesa Sturta. 

Strzelecki Crossing (Przeprawa Strzeleckiego), miejsce, gdzie krzyżują się Strzelecki 
Track i Strzelecki Creek ze wschodu na zachód, pomiędzy Lowanna a Strzelecki  
Oil Field. Znajduje się na zachód od Cameron Corner. Źródło: mapa NRMA,  
południowo-wschodnia Australia, 1988.

Strzelecki Desert (Pustynia Strzeleckiego), obszar pomiędzy polem naftowym Mo-
omba (28°30’) a jeziorami Coongie (27°), sięgający na zachodzie 140° szerokości 
geograficznej i łączący się z Sturt Stony Desert na wschodzie. Źródło: „Australian 
Geographic”, 1987, Nr 5, mapa f. s. 65 i 1989, Nr 14, s. 53, mapa jezior Coongie.

Strzelecki Oil and Gas Field (Pole Naftowe i Gazowe Strzeleckiego), i Strzelecki Oil 
Well (Szyb naftowym Strzeleckiego), w pobliżu skrzyżowania na 140°40’ szeroko-
ści geograficznej i 28°15’ długości geograficznej, na wschód od Strzelecki Crossing. 
Źródło: jak wyżej, „Australian Geographic”, Nr 5.

Strzelecki Regional Reserve (Regionalny Rezerwat Przyrody Strzeleckiego), na pół-
noc od jeziora Blanche, na zachód od Strzelecki Track. Źródło: Explore Australia, 
BP, 1995, mapa 484, południowo-zachodnie Queensland 

Strzelecki Track (Droga Strzeleckiego), droga z Lyndhurst prowadząca wzdłuż 
Strzelecki Creek do Innamincka. Źródło: mapa NRMA, południowo-wschodnia 
Australia, 1988.
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Wiktoria
Mount Fatigue (Góra Zmęczenia), Gippsland, 583 m, na północ od Toora i Mount 
Best. Nazwana przez kapitana J. Lorta Stokesa w 1842 roku i wspomniana w książ-
ce Discoveries in Australia: With an Account of the Coasts and Rivers Explored and 
Surveyed during the Voyage of H.M.S. Beagle, Londyn 1846, 2, s. 428. Źródło: mapa 
Broadbentsa, południowe Gippsland, Lansdowne Press, Melbourne.

Strzelecki (miejscowość), Gippsland, na wschód od Poowong. Małe miasteczko, 
w którym znajduje się kościół, dom kultury i szkoła państwowa (obecnie zamknięta). 
Znajduje się na licznych mapach.

Strzelecki Highway (Autostrada Strzeleckiego), droga łącząca South Gippsland 
Highway z Morwell w Leongatha. Źródło: mapa South Gippsland Touring Guide, 
Department of Conservation & Environment, 1994, s. 16-17.

Strzelecki Mine (Kopalnia Strzeleckiego), Gippsland, nieczynna kopalnia węgla. 
Nazwa zatwierdzona w 1955 roku przez Department of Crown Lands and Survey, 
Melbourne. Źródło: W. Słabczyński, Paweł Edmund Strzelecki: podróże – odkrycia –  
prace, 1957, s. 291.

Strzelecki Railway (Linia kolejowa Strzeleckiego), Gippsland, znana również jako 
Koo-wee-rup do McDonald’s Track Railway, zbudowana w latach 1914-1922 
i otwarta 29 czerwca 1922 roku, obecnie nieczynna. Źródło: mapa Imperialnego 
Sztabu Generalnego, część australijska, 1931, Nr 869, Strefa 7, Arkusz South J55; 
Zob. również Merilyn Ramsay, Steam to Strzelecki, Australian Railway Historical 
Society, Melbourne 1991.

Strzelecki Ranges (Pasmo Strzeleckiego), Gippsland, pasmo o wysokości 643 m 
w najwyższym punkcie i rozciągający się na długości 130 km od Nyora do Carra-
jung. Źródło: Gippsland: A Powerful Land, Department of State Development and 
Tourism, Melbourne.

Strzelecki Siding (Linia kolejowa Strzeleckiego), Gippsland, linia kolejowa z Ko-
rumburra do Strzelecki Coal Mine. Nazwa zatwierdzona w 1955 roku przez De-
partment of Crown Lands and Survey. Źródło: W.  Słabczyński, Paweł Edmund 
Strzelecki: podróże – odkrycia – prace, 1957, s. 291 i J. White, The History of the 
Shire of Korumburra, 1988, s. 83, 255.

Strzelecki South, punkt zlokalizowany około półtora kilometra na południowy 
wschód od miejscowości Strzelecki, Gippsland. Źródło: jak Strzelecki Railway. 
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Strzelecki Station (Stacja Strzeleckiego), Gippsland, punkt końcowy Strzelecki Rail-
way. Zob. książkę M. Ramsaya Steam to Strzelecki, 1991.

Strzelecki State Forest (Las Państwowy Strzeleckiego), Gippsland, na południowy 
zachód od Doliny Tarra, rozciągający się do Turtons Creek na zachodzie i obej-
mujący Mount Fatigue na południu. Źródło: mapa South Gippsland Touring Guide, 
Department of Conservation, Melbourne 1994.

Strzelecki Village (Wioska Strzeleckiego), Gippsland, osada niedaleko Strzelecki Coal 
Mine. Źródło: J. White, The History of the Shire of Korumburra, 1988, s. 255 (mapa).

Tasmania
Strzelecki Hill (Wzgórze Strzeleckiego), Three Hummocks Island, Cieśnina Bassa, 
wspominane dwukrotnie w pismach wiktoriańskiego historyka Charlesa Daleya, 
ale nie udokumentowane. Zob. rozdział 12, przypis 43.

Strzelecki National Park (Park Narodowy Strzeleckiego), Flinders Island, teren wo-
kół i na południe od Strzelecki Peaks.

Strzelecki Old Camp (Dawny obóz Strzeleckiego) lub Strzelecki’s Tree (Drzewo 
Strzeleckiego), pusty pień drzewa, w którym spał w 1841 roku, na północ od jezio-
ra St. Clair przy drodze na Cradle Mountain. Źródło: „Walkabaut Monthly” (Mel-
bourne), tom 2, czerwiec 1936, s. 64 (zdjęcie).

Strzelecki Peaks (Szczyty Strzeleckiego), 777 m, Flinders Island, nazwana przez ka-
pitana J. Lorta Stokesa w 1842 roku. 

Nazwy naukowe nadane na cześć Strzeleckiego
Botanika

Strzeleckya, odmiana „rodzimego drzewa tekowego”, nazwana w 1857 roku przez 
Ferdynanda von Muellera, ale później opisana jako Flindersia strzeleckiana i osta-
tecznie zastąpiona nazwą Flindersia maculosa.

Paleontologia
Pleurotomaria strzeleckiana (ślimak), nazwany przez Johna Morrisa w 1845 roku.
Brachymetopus strzeleckii (trylobita), nazwany przez profesora Fryderyka McCoya 
w 1847 roku.
Spirifer strzeleckii (ramienionóg), nazwany przez belgijskiego naukowca L.G. de 
Konincka w 1877 roku.



DRZEWO GENEALOGICZNE RODZINY 
PAWŁA EDMUNDA STRZELECKIEGO 

(wg prof. W. Dworzaczka)

Drzewo genealogiczne ukazało się po raz pierwszy drukiem w biografii Pawła Edmunda Strzeleckiego 
autorstwa W. Słabczyńskiego, Warszawa 1957.
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Mapy

Mapa 1. Podróże po świecie.
Mapa 2. Carte Geologique.
Mapa 3. Ekspedycja na zachód.
Mapa 4. Ekspedycja na południe.
Mapa 5. Z Yass do Port Phillip.
Mapa 6. Trasa w Gippsland wg A. Andrewsa.
Mapa 7. Ekspedycje tasmańskie.
Mapa 8. Ekspedycja na północ.

Frontyspis: Portret Strzeleckiego, dagerotyp z ok. 1840 r. W zbiorach Biblioteki Stanowej Nowej 
Południowej Walii. Retuszowany przez Łukasza Świątka dla Kosciuszko Heritage Inc.

Wklejka 1

1.  Kościół gotycki z XIII w. pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła w Głuszynie (fotografia: K. Dastych 
& J. Sikorski z Poznania, 1995).

2.  Stary dwór w Skubarczewie, gdzie prawdopodobnie Paweł Edmund mieszkał w latach 1801-1807. 
Fotografia pokazuje obecny stan dworku, bardzo zaniedbany za czasów komunistycznej admini-
stracji (fotografia: K. Roslanowski, 1985).

3.  Herb rodu Strzeleckich ze Strzelec, dziedziczny tytuł rycerski dobrze znany od XIV wieku (Biblio-
teka Narodowa, Warszawa).

4.  Kolegium Ojców Pijarów w Warszawie, do którego najprawdopodobniej uczęszczał Paweł Edmund 
w latach 1810-1814 (obraz Zygmunta Vogela [1764-1826], Muzeum Narodowe, Warszawa).  

5.  Ignacy Raczyński (1741-1818). Biskup Poznania, Arcybiskup Gnieźnieński (1801-1818), Prymas 
Polski i Senator Wielkiego Księstwa Warszawskiego. Krewny matki Pawła Edmunda, po jej śmier-
ci w 1807 roku przyczynił się do wykształcenia siostry i brata Pawła (litograf autorstwa A. Aschen-
brennera, reprodukcja z Dziejów porozbiorowych narodu polskiego A. Sokołowskiego, Warszawa, 
1903, kolekcja autora).

6.  Portret Floriana Piotra Strzeleckiego, starszego brata Pawła w mundurze oficerskim Armii Napo-
leońskiej (Muzeum Narodowe, Poznań).
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7.  Mały portret Pawła Edmunda; prawdopodobnie wykonany w Polsce we wczesnych latach dwu-
dziestych XIX w.  przez pułkownika Aleksandra Alfonce’a [1779-1857], drugiego męża matki 
Adyny Turno (reprodukcja z Life of Sir Paul Edmund Strzelecki, Komitet Strzeleckiego, Londyn, 
1943, kolekcja autora).

8.  Dwór w Więckowicach w ujęciu od tyłu (fotografia: K. Dastych & J. Sikorski z Poznania, 1995).
9.  Dwór w Objezierzu, gdzie od 1830 roku mieszkała Adyna Turno i gdzie otrzymała „kwiat z Góry 

Kościuszko” (fotografia: K. Dastych & J. Sikorski z Poznania, 1995).
10.  Markizy odwiedzone przez Strzeleckiego na okręcie H.M.S. „Fly” w sierpniu 1838 roku (Illustra-

ted London News, tom 2, La Trobe Collection, Biblioteka Stanowa w Wiktorii).
11.  H.M.S. „Fly” na Pacyfiku (litograf autorstwa G. Gluck, National Maritime Museum, Greenwich).
12.  Krater Mauna Loa, Hawaje, nazwany przez Strzeleckiego Mauna Roa, który prawdopodobnie 

zwiedził we wrześniu 1838 roku (Illustrated London News, tom 4, La Trobe Collection, Biblioteka 
Stanowa w Wiktorii).

13.  Obraz Królowej Pômare IV z Tahiti, która gościła Strzeleckiego przez jedenaście tygodni (Illu-
strated London News, tom 4, La Trobe Collection, Biblioteka Stanowa w Wiktorii).

14.  Plaża w Kororareka (obecnie Russell), Bay of Islands, Nowa Zelandia, gdzie Strzelecki zszedł na 
ląd z francuskiego barku Justine 17 lutego 1839 roku i którą eksplorował do 10 kwietnia  (Illustra-
ted London News, tom 7, La Trobe Collection, Biblioteka Stanowa w Wiktorii).

15.  Pierwszych pięciu szkiców, które były w posiadaniu Jamesa Rileya, zostało zatytułowanych Góry 
Śnieżne z wielkiego szczytu, Marzec 1840. Wielką górą była Welaregang Hill (La Trobe Collection, 
Biblioteka Stanowa w Wiktorii).

16.  Drugi szkic pod tytułem Góra Kościuszki – najwyższy szczyt Munyang w Australii, 26  marca 
1840. Wydaje się oczywiste, że Kościuszko było nazwą całego masywu, a nie konkretnego szczytu 
(La Trobe Collection, Biblioteka Stanowa w Wiktorii). 

17.  Trzeci szkic nazwany Część Równiny Omeo przedstawia Mount Tambo (La Trobe Collection, 
Biblioteka Stanowa w Wiktorii).

18.  Czwarty szkic, bez tytułu, ale prawdopodobnie wykonany w rejonie Omeo-Mount Tambo (La 
Trobe Collection, Biblioteka Stanowa w Wiktorii). 

19.  Piąty szkic, prawdopodobnie wykonany w rejonie Omeo-Mount Tambo-Benambra (La Trobe 
Collection, Biblioteka Stanowa w Wiktorii).

Wklejka 2

1.  Góra Kościuszki jak mogli ją widzieć Strzelecki i Macarthur z Abbotts Range. Stok po skrajnej 
prawej stronie przypomina lekko spłaszczony kopiec w Krakowie (fotografia: J. Rygielski).

2.  Kopiec Kościuszki na obrzeżach Krakowa. Kopiec o wysokości 31 m został usypany na cześć 
Kościuszki i ukończony w 1823 roku pod nadzorem generała Franciszka Paszkowskiego. Na po-
czątku nazwano go błędnie Mogiłą Kościuszki, ale w późniejszych latach przyjął nazwę „Kopiec 
Kościuszki” (fotografia: H. Hermanowicz).

3.  Widok na Ben Nevis i Ben Lomond w Tasmanii, naszkicowany przez Jamesa Macarthura (Z Phys-
ical Description of New South Wales and Van Diemen’s Land Strzeleckiego, 1845, kolekcja autora).

4.  Jenny, Tasmanka z Port Sorell (szkic T. Bocka, z Physical Description of New South Wales and Van 
Diemen’s Land Strzeleckiego, kolekcja autora).

5.  Jemmy, Tasmańczyk z Hampshire Hills (szkic T. Bocka, z Physical Description of New South 
Wales and Van Diemen’s Land Strzeleckiego, kolekcja autora).



Spis ilustracji 425

6.  Sealers Cove, gdzie Strzelecki dotarł w styczniu 1842 roku oraz wspiął się na Mount Wilson, 
widoczną w centrum fotografii. Był pierwszym naukowcem, który zbadał geologię Wilson’s Pro-
montory (fotografia: R. Paszkowski).

7.  Strzelecki Peaks, Wyspa Flinders, której nazwa została nadana przez kapitana Johna Lorta Sto-
kesa w 1842 roku w celu uhonorowania eksploracji wysp Cieśniny Bassa przez Strzeleckiego. 
Widok z Whitemark (fotografia: L. Paszkowski, 1957).

8.  Kolejne ujęcie Strzelecki Peaks ze statku w Franklin Sound (fotografia: kapitan B.  Kołodziej, 
1958).

9.  Widok Sydney Harbour, naszkicowany w latach czterdziestych XIX wieku (Illustrated London 
News, tom 8, La Trobe Collection, Biblioteka Stanowa w Wiktorii).

10.  Widok Hong Kongu w 1843 roku (Illustrated London News, tom 3, 1843, La Trobe Collection, 
Biblioteka Stanowa w Wiktorii).

11.  Ofiary Wielkiego Głodu w Irlandii w Hrabstwie Skibbereen w 1847 roku (Illustrated London 
News, tom 10, 1847, La Trobe Collection, Biblioteka Stanowa w Wiktorii).

12.  Sackville Street (obecnie O’Donnell Street), Dublin, Strzelecki przebywał pod numerem 12, 
niedaleko Kolumny Nelsona (Illustrated London News, tom 2, La Trobe Collection, Biblioteka 
Stanowa w Wiktorii).

13.  H.M.S. „Caradoc” wypływający z portu w Marsylii na Krym. Strzelecki wszedł na pokład tego 
parowca w Marsylii 3 lipca 1856 roku i przybył do Bosforu 11 lipca (Illustrated London News, 
tom 24, La Trobe Collection, Biblioteka Stanowa w Wiktorii).

14.  Portret Strzeleckiego, drzeworyt Józefa Holewińskiego („Kłosy” 1873).
15.  Adyna Turno (Paweł Edmund Strzelecki W. Słabczyński, PWN, Warszawa 1957).
16.  23 Savile Place, Westminster, gdzie Strzelecki mieszkał od 1855 do śmierci w 1873 roku.
17.  Lady Herbert i Paweł Edmund Strzelecki w Wilton House w latach sześćdziesiątych XIX wieku 

(z Pism wybranych W. Słabczyńskiego, PWN, Warszawa 1960).
18.  Nagrobek Strzeleckiego na cmentarzu Kensal Green w Londynie, odnowiony w październiku 

1943 roku (reprodukcja z Life of Sir Paul Edmund Strzelecki, Komitet Strzeleckiego, Londyn 
1943). 

19.  Strzelecki Creek w Nowej Południowej Walii zimą widziany od strony północnej od Sentinel 
Peak. W tle północne pasmo Mount Townsend (fotografia: A.E.J. Andrews, 1981).

20.  Góra Strzeleckiego (633 m), najwyższy szczyt Crawford Range w Terytorium Północnym: 
nazwany przez Johna McDoualla Stuarta w 1860 roku (fotografia: J. Surdykowski, Kraków 1980).

21.  Pomnik Strzeleckiego w Jindabyne, dar rządu polskiego wzniesiony w 1988 roku z okazji ju-
bileuszu 200-lecia. Statua z brązu została wykonana przez Jerzego Sobocińskiego z Poznania 
(fotografia: John Gruzewski, 1997).

Wklejka 3

1.  Zabytkowy Kościół św. Jakuba Większego Apostoła w Głuszynie, miejsce chrztu Pawła Edmunda 
Strzeleckiego. Zachowała się tylko kopia oryginalnej chrzcielnicy (fotografia: Felix Molski, 
Archiwum Kosciuszko Heritage Inc.).

2.  Strona tytułowa dzieła P.E. Strzeleckiego Physical Description of New South Wales and Van 
Diemen’s Land, wydanego w Londynie w 1845 roku; książka zawiera miniaturę słynnej mapy 
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geologicznej wykonanej przez Strzeleckiego, sporządzonej w skali „ćwierć cala na milę” (w oryg.: 
7,5 m x 1,5 m). Mapę sporządzono w czterech kolorach: ciemne oznaczają charakter minera-
logiczny, a jasne geologiczny. Oryginał mapy znajduje się w b. Institute of Geological Sciences 
w Nottingham, w Anglii (fotografia: Andrzej Kozek. Archiwum Kosciuszko Heritage Inc.).

3.  Oryginalna tablica mosiężna ufundowana przez władze Nowej Południowej Walii w stulecie od-
krycia i nazwania Góry Kościuszki, zamontowana na jej szczycie 17 lutego 1940 roku. Została 
zdjęta w 1997 roku i zastąpiona nową, plastykową. Oryginalna tablica zaginęła na wiele lat. 
Odnaleziono ją w magazynach Kosciuszko National Park. Obecnie wisi w foyer Ambasady RP 
w Canberze. Na tablicy widnieje błędna data odkrycia Góry Kościuszki: 15 lutego 1840. Taką 
datę podał w australijskiej prasie pomyłkowo sam Strzelecki. Prawidłową datę, 12 marca, opu-
blikowano w wiele lat później, po odkryciu Field Notes, zapisków Jamesa Macarthura, uczestnika 
wyprawy (fotografia: Felix Molski, Archiwum Kosciuszko Heritage Inc.).

4.  Nową, plastykową tablicę zamontowano na szczycie Góry Kościuszki w 1997 roku w związku 
z wprowadzeniem litery Z do nazwiska Kościuszki. Powtórzono oryginalny tekst, który znaj-
dował się na tablicy mosiężnej, i dodano informację, iż „jest prawdopodobne, że Strzelecki 
nie był pierwszą osobą, która stanęła na Górze”. Podkreślono, że od tysięcy lat Aborygeni piel-
grzymowali w Góry Śnieżne, aby polować na pożywne ćmy bogong, a po 1830 roku pojawili 
się tam biali osadnicy szukający pastwisk (fotografia: Felix Molski, Archiwum Kosciuszko 
Heritage Inc.).

5.  Korumburra Cairn. Jeden z siedmiu obelisków (ang. cairn) zbudowanych na cześć Strzeleckiego 
w Gippsland w roku 1927. Napis na tabliczce: „Count Strzelecki, first explorer, South Gippsland, 
passed this spot May 1840. Erected 1927” (fotografia: Felix Molski, Archiwum Kosciuszko 
Heritage Inc.).

6.  Tablica ze zdjęciem Strzeleckiego w Kornalla, opisująca dramatyczne przejścia członków 
wyprawy Strzeleckiego przez Gippsland (fotografia: Felix Molski, Archiwum Kosciuszko 
Heritage Inc.).

7.  Corinella w Gippsland to ostatni etap wyprawy Strzeleckiego. Na marmurowej tablicy widnieją 
tylko cztery nazwiska, w tym Aborygena (Charlie Tarra), który uratował ich od śmierci głodo-
wej, karmiąc towarzyszy surowym mięsem koali. Pominięto nazwiska dwóch więźniów-zesłań-
ców (fotografia: Felix Molski, Archiwum Kosciuszko Heritage Inc.).

8.  Nieopodal miasteczka Yinnar South (Gippsland) zbudowano w 1972 roku most nazwany 
Explorer’s Bridge na cześć Strzeleckiego. Na tablicy z brązu znajduje się tekst, w którym błęd-
nie poinformowano, że wśród członków wyprawy znajdowało się trzech więźniów-zesłańców 
(faktycznie było ich dwóch) i że wyprawa Strzeleckiego przeszła w bliskiej odległości od miej-
sca, gdzie stanął most (fotografia: Felix Molski, Archiwum Kosciuszko Heritage Inc.). 

9.  Tablica pamiątkowa postawiona w 1998 roku w Maitland, nieopodal nadmorskiego miasta 
Newcastle, ufundowana przez Związek Polaków w NPW w uznaniu zasług Strzeleckiego jako 
odkrywcy, naukowca, filantropa i organizatora emigracji do Australii (fotografia: Felix Molski, 
Archiwum Kosciuszko Heritage Inc.).

10.  Strzelecki Avenue of Honor w Gippsland. W lipcu 2017 roku, w dwusetną rocznicę śmierci 
Tadeusza Kościuszki, delegacja z Kopca Kościuszki odwiedziła Australię. Na zdjęciu od lewej: 
Leszek Cierpiałowski, Dyrektor Kopca Kościuszki w Krakowie, prof. Mieczysław Rokosz, Prezes 
Komitetu Kopca Kościuszki, i jego żona Anna (fotografia: Felix Molski, Archiwum Kosciuszko 
Heritage Inc.).
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11.  Pomnik Pawła Edmunda Strzeleckiego stoi nad Jeziorem Jindabyne, ok. 80 km od Góry 
Kościuszki. Dar Polski dla Australii został odsłonięty w 1988 roku przez Gubernatora Nowej 
Południowej Walii sir Jamesa Rowlanda. Twórca pomnika to Jerzy Sobociński, wybitny rzeźbiarz 
z Poznania (fotografia: Felix Molski, Archiwum Kosciuszko Heritage Inc.).

12.  Obelisk Strzeleckiego w Traralgon (Gippsland) odsłonięty w 1966 roku, ufundowany przez 
Związek Polaków z Latrobe Valley. Widnieje na nim płaskorzeźba autorstwa Artura Santowiaka 
(fotografia: Felix Molski, Archiwum Kosciuszko Heritage Inc.).

13.  Tablica pamiątkowa Strzeleckiego w centrum Dublina, stolicy Irlandii, zaprojektowana przez ar-
tystę z Poznania, rzeźbiarza Roberta Sobocińskiego (syna Jerzego), uroczyście odsłonięta w mar-
cu 2015 roku. Pomysłodawcą tablicy był Wojciech Owsianowski z Poznania, działacz PTTK, 
promotor dzieł życia Strzeleckiego (fotografia: Wojciech Owsianowski, Archiwum Kosciuszko 
Heritage Inc.).

14.  Portret Pawła Edmunda Strzeleckiego w starszym wieku, specjalnie dla Kosciuszko Heritage 
Inc. namalowany przez sydnejskiego artystę Witka Skoniecznego (fotografia: Andrzej Kozek, 
Archiwum Kosciuszko Heritage Inc.). Skonieczny jest również znakomitym karykaturzystą, kil-
ka jego dzieł wykorzystano w filmie dokumentalnym produkcji KHI Kościuszko: Jeszcze Polska 
zatańczy.

15.  John Thaddeus Delane, redaktor naczelny „The Times”, gdzie na prośbę swego przyjaciela 
Strzeleckiego publikował artykuły Florence Nightingale, reformatorki pielęgniarstwa angielskie-
go. Portret pędzla Heinricha Augusta Schiötta (źródło: domena publiczna).

16.  Strzelecki bywał gościem na królewskim dworze. Królowa Wiktoria kilkukrotnie nagradzała 
Strzeleckiego za jego zasługi. Na obrazie Franza Xavera Winterhaltera widzimy królową w oto-
czeniu najbliższej rodziny (źródło: Royal Collection Trust, https://www.rct.uk/collection/405413/
the-royal-family-in-1846). 

17.  Na Pomniku Strzeleckiego w Jindabyne została w 2013 roku zawieszona dodatkowa tablica upa-
miętniająca aborygeńskich przewodników Strzeleckiego oraz inne osoby i firmy nieuhonoro-
wane na poprzednich tablicach. Odsłonięto ją 24 lutego w czasie Festiwalu Kościuszkowskiego 
K’Ozzie Fest 2013. Na zdjęciu od lewej: poseł dr Peter Phelps, reprezentujący premiera NPW, 
Ernestyna Skurjat-Kozek, burmistrz Jindabyne John Cahill, sekretarz ambasady RP w Canberze 
Witold Krzesiński oraz Harry Hefka (fotografia: Carole Thomas, Archiwum Kosciuszko Heritage 
Inc.).

18.  Doczesne szczątki Pawła Edmunda Strzeleckiego sprowadzono z Londynu do Poznania 
w listopadzie 1997 roku. Początkowo Anglia nie chciała się zgodzić na ekshumację. Ostatecznie 
szczątki Strzeleckiego spoczęły w Krypcie Zasłużonych Wielkopolan w kościele św. Wojciecha.  
Na zdjęciu sarkofag widziany z boku (fotografia: Andrzej Kozek, Archiwum Kosciuszko Heritage 
Inc.).

19.  Sarkofag Strzeleckiego w Krypcie Zasłużonych Wielkopolan. Częstymi gośćmi w Krypcie są 
uczniowie lokalnej Szkoły im. Strzeleckiego (fotografia: Andrzej Kozek, Archiwum Kosciuszko 
Heritage Inc.).
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