
Dla tych którzy nie chcą żmudnie przewijać załączonego pliku, osobiste uwagi czyli rodzaj spisu treści.

Moje uwagi dotyczące poszczególnych stron książki (Aleksander von Humboldt
„Asie centrale. Recherches sur les chaînes de montagne et la climatologie comparée (1843, 3 t.)” Tom I

[XVI]
Całkowita ilość wydobytego złota  w Rosji, (największe było w roku 1829,podczas ekspedycji Autora), osiągnęła tylko
4718 kilogramów, zaś w roku 1842 wyniosła 15890 kilogramów. Pod trawą znajdowano samorodki o masie 16 kg.
Autor podaje najprawdopodobniej  całkowitą ilość złota wydobytą na Ziemi w roku 1842? -   102250 kilogramów
( wartość 312 milionów franków).

[XVII]
Autor zaczął pisać książkę w Paryżu, w roku 1839. Pisanie było "przerwane podróżami i konsekwencjami wielkiego
 i bolesnego wydarzenia w moim kraju, zostało ukończone zaledwie kilka dni temu. Te długie opóźnienia i trudność
pisania w obcym języku sprawiają, że czuję potrzebę odpustu."

[XVIII]
Autorowi wysiada pamięć:
"Kiedy w 1804 roku, po nieobecności pięciu lat, wróciłem z Meksyku do Europy..."
Moorcroft  nie  dotarł  do  płaskowyżu  Daba  do  1812  roku.  Wielkie  geodezyjne  i  hipsometryczne  prace  Webba,
Hodgson'a, Gerard Brothers i Sir Williama Lloyda pochodzą z lat 1819-1821. 

[XIX]
Autor  pisze  że  "w Anglii  pojawiły  się  wątpliwości  co do dokładności  pomiarów górskich w Indiach i  ogromnej
wysokości,  która  została  przypisana  wiecznym  śniegom  północnego  zbocza  Himalajów,  i  wezwano  mnie  do
opublikowania w 1816 r. i 1820 dwóch wspomnień o górach Indii (III, 288)”. Dziwne! Autor pisze wspomnienia po
roku 1829, więc nie mógł opublikować ich w tych latach. Chyba że Autor powołuje się na czyjeś inne "wspomnienia".
Zagadkę rozwiązuje tom III, strona 288.
Trwa dyskusja na temat istnienia "wielkich systemów górskich" pomiędzy Himalajami a Ałtajem, o szerokości 22 °.

[XX]
Julius Heinrich Klaproth:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82,_%D0%AE
%D0%BB%D0%B8%D1%83%D1%81
W 1805 roku udał  się  do  Chin  jako  członek rosyjskiego poselstwa  hr.  Jurija  Gołowkina.  Brał  udział  w pracach
naukowej ekipy poselstwa, kierowanej przez Jana Potockiego. Klaproth znał Potockiego od czasu studiów w Paryżu 
i  towarzyszył mu wcześniej w wyprawie na Kaukaz. Po powrocie z podróży pracował w Petersburskiej Akademii
Nauk.

Rosyjska  Wiki  pisze  że  car  Aleksander  I  wysłał  Klaproth’a   w  6-miesięczną  podróż  do  Azji  (27.11.1810).  Po
„delegacji” Klaproth za żadne skarby nie chciał wrócić do Rosji i został dlatego wykluczony z Rosyjskiej Akademii
Nauk.

Od 1816 roku mieszkał w Paryżu, gdzie wykładał na Collège de France. Był przyjacielem i współpracownikiem Jeana-
Pierre’a  Abla-Rémusata,  wraz  z  którym  redagował  czasopismo  „Journal  Asiatique”.  Wydał  kilka  publikacji
poświęconych Syberii  i  Dalekiemu Wschodowi,  m.in.  Asia  Polyglota  (Paryż  1823),  Tablaux historiques  de  l'Asia
(Paryż 1823), Memoirs relatifs a l'Asie (Paryż 1824-1828), Aperçu general de trios royaumes traduit l'original japonois
chinois (Paryż 1833), Annales des empereurs du Japon (Paryż 1834).

[XXI]
Klaproth zwiedzał: „Kachmir, le Baltistan ou les Lacs Sacrés ( Manassa et Ravana-hrada )” - czyli jak pisze Autor –
miejsca gdzie bywał „wielki Wenecjanin” (Marco Polo) – chodzi o „ grand Plateau de Tartarie”

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82,_%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82,_%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%83%D1%81


[XXII]
Pierwszy raz wspomniany jest Peter Simon von Pallas
https://pl.wikipedia.org/wiki/Peter_Simon_Pallas
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%81,_%D0%9F
%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD
W latach  1768-1774  przedsięwziął,  z  polecenia  Rosyjskiej  Akademii  Nauk  trudną  i  niebezpieczną  wyprawę  do
obszarów Uralu, stepów orenburskich i kirgiskich oraz Syberii: Ałtaj, okolice Kiachty, aż po Zabajkale i górny bieg
Amuru. Droga powrotna wiodła przez Krasnojarsk, Tomsk, Tarę, Uralsk i stepy nadwołżańskie.
W latach 1793-1794 badał tereny południowej Ukrainy i Krymu. Otrzymał rozległe dobra na południowym Krymie i
od 1796 przebywał  w Symferopolu;  jednak wszedł  w konflikt  z miejscowymi Tatarami,  opuścił  Rosję  i  osiadł  w
Berlinie, którego uniwersytetowi ofiarował część swych zbiorów.

[XXIII]
Autor pisze, że dwukrotnie („w dwóch epokach mojego życia”) miał okazję odwiedzić Azję. Autor nie pamięta że był
tam raz tylko w roku 1829?

[XXIV]
Mapę z wyprawy Humboldta oraz wyprawy chińskich jezuitów opublikował Klaproth w 1840. To znaczy wyszła 5 lat
po jego śmierci która nastąpiła w roku 1835 

[XXV]
Klaproth posiadał mapę - „jedyny kompletny egzemplarz, który istniał w Europie, mapy, którą cesarz Khian-Loung
sporządził w połowie XVIII wieku (mapa wykonana przez Ojców Felixa de Arocha, Espinha oraz Hallerstein’a ); do
rozszyfrowania tej mapy używał słownika - „ tomu opublikowanego przez cesarza Khian-Lounga w Pekinie i który
zawiera zasady oficjalnej transkrypcji imion Manchoux i Mongołów.”

[XXVI]
Jak rozumiem, Humboldt dwa razy jeździł do Anglii gdzie grawerowano jego mapę, którą wydano 5 lat po śmierci
Klaprotha w 1840.
„Dwa razy bez wahania pojechałem do Anglii, w latach 1823 i 1825”.
Czyli był w Azji w 1829 a instruował wydawców i grawerów wcześniej? Chyba że Humboldt był dwa razy w Azji?
Chyba że te informacje dotyczą dwóch wypraw Klaprotha do Azji (1805 i 1810)

[XXVII]
Autor pisze że „stosowanie słów: Azja Środkowa i Górna Azja jest niejasne i niewłaściwe”, bo „kiedy wędrowcy  
z Indii przekraczają łańcuch Himalajów z południa na północ i docierają do dwóch Świętych Jezior (Jezioro Bajkał na
wielu mapach nazywane jest Świętym), na płaskowyżu, który pierwotnie mieli nazwać "wysokimi równinami Tartarii",
idą  bez  wątpliwości  w  Azji  Środkowej,  ale  wciąż  są  tak  blisko  Jezior  Świętych,  tak  daleko  od  centrum  Azji,
 jak i mieszkańcy Syberii pod równoległym Tobolsk, Krasnojarsk, lub najbardziej wysuniętym na północ krańcem.
Jezioro Bajkał.” 

[XXXI]
Po  raz  pierwszy  pojawia  się  potem częste  sformułowanie  „  la  grande  dépression  Caspienne”  -  Wielka  Depresja
Kaspijska 

[XXXII]
Chyba wierne tłumaczenie? „Wszystkie wysokości są liczone od poziomu oceanu.  W basenie Morza Kaspijskiego
 i  okolicznych równinach należy uwzględnić pozytywne i negatywne znaki poprzedzające liczby. Rozumie się,  że
liczba 12 ', 7 zastosowana do Morza Kaspijskiego wskazuje na obniżenie poziomu tego morza poniżej poziomu wód
oceanu, oraz że cyfra + 5', 6, wygrawerowana na miejscu Aral, pokazuje wysokość tego jeziora powyżej poziomu
oceanu”

https://pl.wikipedia.org/wiki/Peter_Simon_Pallas


[XXXIII]
Po raz pierwszy pojawia się  Stanislas Julien ( Stanislas Julien) – często Autor się na niego powołuje…
https://fr.wikipedia.org/wiki/Stanislas_Julien
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%8E%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%BD,_
%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D1%81_%D0%AD%D0%BD
%D1%8C%D1%8F%D0%BD
Il était titulaire de la chaire de langue et littérature chinoises et tartare-mandchoues au Collège de France de 1832
 à 1873 dont il a été l'administrateur, et a été élu membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres en 1833.
W latach 1832-1873 pełnił funkcję przewodniczącego języka i literatury chińskiej i tartarsko-mandżurskiej w College
de France, którego był administratorem, i został wybrany członkiem Akademii Inskrypcji i Literatury w 1833 roku. 

[XXXIV]
Wydaje  się  że  to  elektroniczne  tłumaczenie  jest  prawidłowe:  „Surowe  badania,  nad  którymi  nasz  wiek  został
uhonorowany, nie są już ograniczone do potrójnej  helleńskiej,  rzymskiej  i  semickiej  starożytności;  Przywłaszczyli
sobie wszystko, co książki zend i wysublimowane eposy Indii  oferują imiona miejsc i  nazwisk ludzi różnych ras.
Bogatsze, lub co najmniej bardziej użyteczne zbiory, lepiej przystosowane do postępu współczesnej geografii, obiecuje
literatura o Niebiańskim Imperium i narodach pochodzenia tartarskiego.”

[XXXVIII]
Takie kwiatki Autor przytacza: rzymski geograf Amasei nie zna kierunku Apeninów, przyznaje że  niewiele wiadomo
o położeniu Alp, Pirenejów i łańcuchów iliryjskich

[XXXIX]
Autor narzeka na „nieuctwo” starożytnych, ale dalej znajdziemy pozytywy!

[XL]
O kompasie...

[XLI]
O drogomierzu...

[XLII]
A to  może  być  prawdziwa  informacja  o  prawdziwych  początkach  kompasu!  „..aux  observations  de  déclinaison
magnétique faites là Péking par le P. Amiot en 1782, et par l'habile astronome M. George de Fuss, en 1831.”

[XLIII]
Chińczycy zaczęli tworzyć mapy w wieku VI, sto lat przed Europą

[XLV]
Autor anonsuje w tym słowie wstępnym, że w Suplemencie kończącym drugi tom zawarł  tekst Klaprotha zawierający
informacje o wulkanach Japonii mówiący też o  studniach, które zostały wywiercone w Chinach na bardzo znacznych
głębokościach, aby uzyskać albo czystą wodę albo łatwopalny gaz stosowany jako paliwo w procesach parowania lub
ogrzewania domowego.

[XLVI]
Książka zawiera mapę (niestety, nie trafiłem na nią) -  która „została zaprojektowana i napisana przeze mnie w Berlinie
w 1839 i 1840 roku. W ostatnich latach dokonywałem częstych korekt...”

[XLVII]
Autor pierwszy raz pisze o znajdującym się na północnym krańcu jeziora Aralskiego „Przesmyku Turkmenów”, które
łączyło Morze Aralskie z Morzem Kaspijskim. Aktualne mapy tego regionu  (obszar między Aboulak, Bechdichik, na
północ od Khivy, i nową twierdzę Aleksandrowska)  wykreślił Zimmermann.  
Zachodnie wybrzeże Aralu, „którego długość geograficzna była tak niepewna”, została opisana przez Autora zgodnie
 z informacjami Lemma który brał udział w wyprawie generała Berga.
Przy opisach południowej części Uralu Autor wspomagał się informacjami z ekspedycji  Hofmann’a i Helmersen’a,
pracami geologicznymi Murchison’a oraz E. de Verneuil i  Keyserling’a, oraz mapą, która dla tego regionu opiera się
na pracach rosyjskich geografów. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Stanislas_Julien


[LII]
Ciekawe zdanie – zapowiada dobry dalszy ciąg...
„Tego typu prace zwykle nie mają związku z rewolucjami kuli ziemskiej. Przeciwnie, kwestia bifurkacji Oxusa (Amu
Daria), jego starożytnego ujścia na Morzu Kaspijskim i kształtu Zatoki Scytyjskiej, stanowi poważny przykład wpływu
zmian fizycznych na opinię klanów geografów w starożytności, w średniowieczu i w czasach nowożytnych.”

[LIII]
W drugim tomie Autor zawarł  informacje „od Herodota do Menandera z Bizancjum i od Menandra do kardynała
d'Ailly” - głównie dotyczące „ wklęsłości aralo-kaspijskiej”, której obwód Autor mierzył i określił. Podaje też nowe
informacje na temat  przesmyku między Aral i Karabogas, w Zatoce Kaspijskiej (Przesmyk Turkmenów).

[LIV]
Ciekawostka przyrodnicza! Humboldt pisze że towarzyszył mu w podróży Helmersen! A wyprawa Helmersena była
wiele lat po wyprawie Humboldta! Dodaje niżej, że  Sir Alexander Burnes towarzyszył mu w podróży po Afganistanie
– a wszak wyprawa Burnesa była w innym czasie a Humboldt „oficjalnie” nie dotarł do Afganistanu!
Na tej i poniższej stronie Autor z sympatią pisze o młodym Polaku, Witkiewiczu którego poznał na Syberii i który był 
z  Burnesem  w  Afganistanie.  Pisze  tak  (tłumaczenie  internetowe)  „Lieut.  Witkiewicz,  jak  mówi  /Burnes/,  był
dżentelmenem, inteligentnym i sympatycznym człowiekiem, który mówił po francusku, turecku i płynnie po persku.
Ludzie,  którzy  /mieszkają/  na  Syberii,  podzielają  zainteresowanie  inspirowane  smutnym i  pełnym przygód losem
młodego Polaka, podczas mojej wizyty w Orkowie we wrześniu 1829 roku, będą mi wdzięczni za to, że odnotowałem
tutaj  szlachetne  i  życzliwe  wspomnienie  Sir  Alexandra  Burnesa  /o  Witkiewiczu/.  Wciąż  młodzi,  obaj  zakończyli
karierę.” 
https://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Burnes
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%81,_%D0%90%D0%BB
%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80
Jan Prosper Witkiewicz (dziadek Stanisława Witkiewicza i pradziadek Stanisława Ignacego Witkiewicza)
В 1829 году познакомился с известным немецким учёным и путешественником Александром Гумбольдтом, у
которого  он  пробыл  некоторое  время  переводчиком  во  время  путешествия  Гумбольдта  по  России.  По
ходатайству Гумбольдта перед военным губернатором в Оренбурге и властями в Санкт-Петербурге, был в 1830
году произведен в унтер-офицеры.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_
%D0%AF%D0%BD_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE
%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Prosper_Witkiewicz

[LVI]
Humboldt  żałuje,  że  nie  dał  rady  zamieścić  w  swojej  pracy  informacji  Samuela  Forry'ego  (Klimat  Stanów
Zjednoczonych i  ich endemiczny wpływ, 1842), gdzie Forry „starannie omawia wielkie pytania dotyczące różnicy
klimatów  na  wschodzie  i  zachodzie  łańcucha  Alleghany,  tych  lokalnych  wpływów  wywieranych  na  średnie
temperatury, tj. przez cały rok,. lata i zimy, wylesianie i postęp kulturowy.”

[LVII] + [LVIII] 
Cytat: „Nauka ujawniła nam charakterystyczne ślady wielu rewolucji, jakich doznał świat.”

[=1=]
??? „plaines brûlantes de Fergharça” / płonące równiny Fergharça 

[=2=]
Autor po raz pierwszy używa sformułowania „muraille septentrionale du Céleste Empire”,  późnej skrócone do „mur
chinoise” - chodzi o łańcuch górski  leżący na południe od Bajkału, jak pisze Autor „ petite mer intérieure du Baikal”
(małego morza wewnętrznego) = Teghri Tagh = Thian Shan

[=3=]
Humboldt kontynuuje rodzaj wstępu. Pisze o tym, że w drugiej połowie XVIII wieku narodziło się przypuszczenie
 o  istnieniu  na  terenie  całej  Azji  Środkowej  „jednego  i  ogromnego  płaskowyżu”.  Co  ciekawe,  dodaje  że  mnisi
 i dyplomaci odwiedzali całą Azję w wiekach XIII i XIV. Następuje dziwna, 350-letnia przerwa w kontaktach Europy
 z Azją. Dodam od siebie, że w 350-letnim okresie mamy też zastój technologii budowania okrętów. Statki Kolumba
niewiele się różnią od statków Magellana czy Cooka (poza takielunkiem).

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Prosper_Witkiewicz
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%AF%D0%BD_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%AF%D0%BD_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%AF%D0%BD_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%81,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%81,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80
https://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Burnes


[=4=]
Rozważania  Humboldta  na  temat  „wyżyny  Tartarii”  analizując  przetłumaczone  indyjskie  teksty  z  VI  wieku.
Zastanawia się nad znalezionymi tam informacjami o źródłach Gangesu, Irtyszu (Bhadrasoma) oraz o „bifurkacji”
(zmianie kierunku przepływu) Amu Darii (Oxus)

[=5=]
Autor dalej krąży wokół tematu „Plateau de la Tartarie”

[=6=]
Humboldt twierdzi, że Pustynia Gobi wcale nie jest pozbawiona pastwisk i roślinności.

[=7=]
Autor uważa, że można rozróżnić dwa typy podniesienia się terenu, różniące się wiekiem. Twierdzi też, że nie można
określić wysokości Azji Środkowej – poza jej skrajem północnym i południowym.

[=8=]
Teren podniósł się nierównomiernie, jest podana szacunkowa wysokość nad poziom morza części Pustyni Gobi

[=9=]
Podawane są wysokości terenów wyżej wspomnianych, mierzone przez chińskich jezuitów (Gerbillon i Verbiest ) oraz
przez rosyjską ekspedycję ( Fuss i Bunge – którzy towarzyszyli misji mnichów obrządku greckiego z Pekinu)

[=10=]
Autor podaje wysokości terenów na północ „chińskiego muru” (Łańcuch gór Tień Szań), czyli tereny obecnej Pustyni
Gobi - „gdzie jest równina ozdobiona bogatą roślinnością” i zamieszcza tabelkę porównawczą...

[=11=]
Autor  pisze,  że  na  Ałtaju  towarzyszył  mu   de  Bunge,  który  później  udał  się  do  Chin.  Kolejna  ciekawostka
przyrodnicza! Obaj badacze zgodnie twierdzą, że piasek zajmuje bardzo mały obszar Pustyni Gobi. De Bunge opisał
rozmieszczenie geograficzne świata roślin w Gobi,  w 1833 r. podczas publicznej sesji Akademii Petersburskiej…
Pomiędzy Kouenloun a Himalajami istnieje słynne „podniesienie się terenu”.

[=12=]
Autor twierdzi, że jak rozumiem „płaskowyż Tartarii” znajduje się na północ od Himalajów, ale niżej opisuje Tybet,
sugerując że to też ? Tartaria?
Tybet był wielokrotnie odwiedzany przez Europejczyków – szczególnie przez chrześcijańskich księży i mnichów.

[=13=]
Dla znawców Tybetu i Himalajów, na kolejnej stronie także

[=16=]
Opis Tybetu (Lhasa)

[=18=]
Nie jestem w stanie pojąć tych dywagacji. Czyżby Autor sugerował, że w jego czasie Himalaje wraz z całym Tybetem
zwiększały swój poziom?

[=19=]
Tu następują także opisy „Chińskiej Tartarii” wraz z opisaniem "bardzo plastycznych" wyżyn Iranu oraz Arabii

[=21=]
Po raz pierwszy Autor pisze o „wulkanicznym łańcuchu Thian-chan. Wielokrotnie pisze później o czynnych wulkanach
tych gór, tak samo jak bardzo aktywnym wówczas wulkanie Demawend

[=22=]
„Dżungaria” oznacza teren pomiędzy górami Tien-Szan a górami Ałtaj.

[=23=]
„Te wysokie równiny Tatarii nie są już uważane za kolebkę ludzkiej cywilizacji, pierwotne miejsce nauki i sztuki.”



[=24=]
Nawet internetowe tłumaczenie nie wymaga komentarza…

[=26=]
Dżungarię zamieszkiwali Eleuci czyli Kałmucy ( Eleuths ou Kalmouks)

[=27+28=]
Dużo mitycznych i  prawdziwych (ciekawych) informacji  historycznych. Humboldt  słusznie zauważa, że wszystkie
podboje wymagały dokładnych map.

[=30=]
Nie jest jasne czy Humboldt opisuje doskonale zorganizowane przez Jezuitów współczesne mu Cesarstwo Chin, czy
też może się to odnosi do organizacji wcześniejszej, Wielkiej Tartarii -  której częścią były Chiny czyli Kathaj. Tak jak
mylony jest Kathaj z Kitajem, leżącym na Syberii. Tak jak Wielcy Mogułowie (Tartarzy) – czyli rządzący Indiami
Wielcy Mogołowie są myleni z Bogu ducha winnymi Mongołami…
Autor  przytacza  interesującą  informację.  Jezuici  chyba  bardzo  nie  lubili  Anglików,  bo  gdy  za  skórę  zalazł  im
Mooncoft, oblepili lego wizerunkami wszystkie granice, z napisem mówiącym „ten człowiek należy do cesarza a jego
majątek  do  tego  kto  go  złapie”.  Burnes  się  skarży,  że  portret  tak  doskonale   przedstawia  charakter  narodowości
angielskiej, że teraz żaden Anglik nie morze dostać się do Chin przez Bolor.

[=32=]
Tereny pomiędzy rzekami  Oxus  (Amu Daria)  a  Iaxartes  (Syr  Daria)  –  na  północ  od Pamiru -  są  czy  też  były  -
niezwykle żyzne.  Te sawanny zamieszkiwali kirgiscy nomadzi  z Ordy Średniej /  Środkowej (  horde moyenne des
Kirghiz nomades).

[=33=]
Goebel zbadał że brudne (błotne?) jeziora  Kamysch-Samara nadal są 60-80 pieds (193-257 metrów) poniżej średniego
poziomu Morza Czarnego. Szlak z Morza Czarnego wiedzie szerokim łukiem przez Gruzję, Tabriz, Teheran, Herat,
Kandahar do brzegów Indusu.
Drugi  szlak wiedzie  skrótem przez Morze  Kaspijskie.  Niżej  Autor  pisze,  że  dzięki  nauce  astronomii  te  szlaki  są
używane od 30 lat. Jednak mimo komplikacji politycznych pomiędzy Heratem a Lahore, dzięki stabilności politycznej
w Persji – preferowany jest ten dłuższy szlak. 

[=35=]
Podróżnicy ( Moorcroft,  Elphinstone i Alexander Burnes, Turner i trzej bracia Gérard ) przez lata bez skutku próbują
się dostać do Azji Środkowej od południa (Przez Himalaje). Tylko Mir-Izzet Ulla, pochodzący z Delhi, miał na tyle
szczęścia, by przekroczyć zasięg Kouenloun. Dzięki niemu uzyskano wiedzę topograficzną o terenach leżących na
północ od Tybetu i na wschód od Bolor.

[=36=]
Rosjanie  starali  się  poznać  sytuację  w  Azji  Środkowej  wysyłając  wyprawy  z   Astrachania  i  Orenburga,  wzdłuż
południowej Syberii, przez Górny Irtysz i Selinginsk.

[=37=]
Opis. ?? „Rząd Ili w Dżungarii”. Czyżby „Środkowa Horda” Kirgizów miała tam swój rząd?

[=38=]
Od strony Rosji łatwiej było się dostać do Azji (z Tobolska, Ichim i Górnego Irtyszu)  - wędrowcy podróżowali śpiąc
 w namiotach. Wielkie targi w Rosji i Syberii stały się sławne w Azji Środkowej, tak że „Azjaci próbują nawiązać
bezpośrednie  kontakty  handlowe,  nieoczekiwanie  wzrasta  zapotrzebowanie  na  europejskie  (uralskie?)  towary
przemysłowe”.
Karawany z Buchary nie zatrzymują się tylko w Astrachaniu, Orenburgu i Troicku. Docierają do Pietropawłowska,
Ichim,  Omska, Seraipolatinska i Oust-Kamenogorska. 
Autor opisuje karawanę jaka dotarła z Taszkientu do Pietropawłowska („miasta niemal nieznanego w Europie”) w roku
1830 (od 9 do 21 czerwca ): 832 wielbłądów było załadowane bawełną, wełną kozią, skórami owiec i suszonymi
owocami, a towarzyszyło im 60 wozów. Z Taszkientu karawana dotarła do Pietropawłowska po 56 dniach (2000 km) =
35 km dziennie.



[=39=]
Domy handlowe tych małych miast utrzymują komunikację z Bucharą, Kokand i Taszkientem; z sukcesem zatrudniają
Azjatów, by dotrzeć do Azji Środkowej i Kaszmiru.

[=40=]
W 1826 r.  Z miasta Gouldja do Pekinu udała się delegacja Środkowej  Hordy Kirgizów (dzielnicy Sseisnaiman),
dowodzonej przez sułtana Tauk-Agadayera.  Towarzyszył sułtanowi w tej długiej podróży Bodel Negmetow, kirgiski
dowódca.

[=41=]
Autor wymienia badaczy i eksploratorów którzy wytyczali nowe trasy handlowe: Nazarow, Wolkof et Senkovski, du
baron de Meyendorf et de Murawief, du général Berg et de Lenz, d'Eichwaldet de Timkowski, d'Adolphe Erman, de
Ledebour, de Meyeret de Fedorow, de Fuss et de Bunge.

[=42=]
Humbold wspomina o czynnych wulkanach Tiań Szan, jakie obserwowali  Klaproth i Abel Remusat. Wspomina że
spędził  około  siedmiu tygodni  na granicy  Chin w Dżungarii,  między fortami  Oustkamenogorsk  a  Boukhtarminsk
 i chińskim posterunkiem Khonimailakhou; wśród Kozaków Górnego Irtysza i na stepach Kirgizów oraz na wybrzeżu
Morza Kaspijskiego.

[=43=]
Humboldt pisze o wulkanach i zjawiskach wulkanicznych, wulkanach błotnych, które występują na całej planecie –
szczególnie w Ameryce Południowej, we Włoszech, na Krymie (Tauryda) i w okolicach Morza Kaspijskiego.

[=44=]
Doskonały opis zjawisk wulkanicznych !!!
Wulkany  emitują:   zabłocone  gliny,  ropę  naftową,   nie  dające  się  oddychać  gazy  (wodór  zmieszany  z  kwasem
węglowym i bardzo czystym azotem), gips, sól kamienną przesyconą olejem, skondensowany wodór, siarkę, galenę.
Płynne metale są wstrzykiwane z wnętrza ziemi w szczeliny skalne. Często działalności wulkanicznej „towarzyszą
zjawiska świetlne” (phénomènes lumineux ).

[=44=]
Aż do strony [50], Humboldt ciekawie opisuje zjawiska wulkaniczne, które (jak twierdzi), należy rozpatrywać łącznie
(w skali planetarnej), gdyż są ze sobą powiązane.
Na stronie [47] pisze mniej więcej tak (przekład elektroniczny):
Przyspieszenie  pokazane  przez  oscylacje  wahadła  w  kilku  punktach  ziemi  często  daje,  z  tej  właśnie  przyczyny,
zwodnicze pozory spłaszczenia większe niż to, które wynika z uzasadnionej kombinacji  miar trygonometrycznych
 i teorii nierówności Księżyca.
Jak widać (co Autor powtarza w innych miejscach), badano siłę grawitacji w różnych miejscach Ziemi, liczono stopień
„spłaszczenia” na biegunach i „wypuk” na równiku.

[=48=]
Autor  przytacza  rozważania   Elie  de  Beaumont  i  pisze  o  „względnym  wieku  gór  jakie  widział  w  Ameryce
Południowej” - co sugeruje, że te góry (wzniesienia) powstały niedawno, gdyż świadczyć o tym mogą kości zwierząt
„przedpotopowych” które są zmieszane ze złotem, diamentami i  platyną – co Autor obserwował w rejonie Kamy,
Irtysza i na płaskowyżu między Bieriezowskiem a  Jekaterynburgiem...

[=49=]
Bardzo  ciekawa  informacja,  która  mówi  o  pomiarach  wielkiej  depresji  kaspijskiej.  Trygonometryczne  pomiary
zakończono w dniu 23 października 1837 ( pomiarów dokonywali naukowcy i astronomowie Georges de Fuss, Sabler
 i Sawitch). Pomiary wykazały, że w tym momencie poziom Morza Kaspijskiego jest o 76 pieds niższy niż poziom
Morza Czarnego ( i ten poziom jest wyższy niż poziom Bałtyku koło Swienemunde). Zjawisko obniżenia terenu „masy
kontynentalnej” o 80 pieds poniżej poziomu „wód Oceanu” nie był do tej pory rozpatrywane w całej swej rozciągłości
 i  wadze problemu, gdyż do tej  pory analizowano zjawiska lokalnych obniżeń terenu w Europie (Holandia) oraz
 w Egipcie (jezioro Natron).
Na  kolejnej  stronie,  Autor  twierdzi,  że  formowanie  się  tej  (kaspijskiej)  depresji,  jest  powiązane  z  jednoczesnym
podnoszeniem się gór Kaukazu, Hindukuszu i płaskowyżu Persji. 



[=50=]
„Wklęsłość kaspijska” ma według Humboldta „charakter kraterowy – podobny do kraterów na powierzchni Księżyca,
podobny raczej do ukształtowania powierzchni Czech niż do znanych nam wulkanów”

[=51=]
Rozdział poświęcony „kierunkom systemu górskiego Imaus”. Autor tym greckim nazwaniem określa najczęściej Pamir
(Bolor,  Belourtagh, , Belour-tagh Parmi = l'Imaus dé Ptolémée). 
Według Wikipedii:
https://en.wikipedia.org/wiki/Mount_Imeon
Mount Imeon (/ˈɪmiən/) is an ancient name for the Central Asian complex of mountain ranges comprising the present
Hindu Kush, Pamir and Tian Shan, extending from the Zagros Mountains in the southwest to the Altay Mountains in
the northeast, and linked to the Kunlun, Karakoram and Himalayas to the southeast. The term was used by Hellenistic-
era scholars as "Imaus Mount", even though non-Greek in etymology, and predating Alexander the Great.

Mapka:
.https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c9/Mount-Imeon.PNG/290px-Mount-Imeon.PNG
Mount Imeon area with the ancient Bulgar lands according to Acad. Suren T. Eremian’s reconstruction of the original
‘Ashharatsuyts’ map of Central Asia.

[=52+53=]
Jak kilkukrotnie w swej książce, Autor podkreśla, że w jego czasach znajomość powierzchni Księżyca jest lepsza niż
„nierówności naszej Ziemi” - szczególnie ten brak wiedzy dotyczy Azji Środkowej.

[=54+55=]
Humboldt cytuje informacje greckich uczonych, na przykład Herodota który osobiście był w rejonach syberyjskich,
gdzie „jest obszar suchych równin, przez wiele lat przykryty piórami spadającymi z nieba i ochładzającymi atmosferę”,
gdzie mieszkają „Scythes asiatiques, les Thyssagètes et les Issedons”, i uważa, że Herodotowi informacje o osadnikach
nad Obem ( d’Olbia) mylą się z  równinami halicko-sarmackimi. Autor był w dorzeczu rzeki Ob i zaświadcza, że jest
to krajobraz nudny i monotonny, jak 
wrzosowiska Brabancji, Westfalii i Lüneburg…
Autor zauważa iż ukształtowanie terenu ma kierunek z południowego zachodu na północny wschód ( od SW do NE)
 i że kierunek ten ma też ukształtowanie warstw skał w kontynencie i szelfie całej Europy.

[=63=]
Tłumaczenie  internetowe  wydaje  się  poprawne:  „Zwróciliśmy  już  uwagę  na  olbrzymią  depresję  naszej  Europy
 i  scytyjskiej  (syberyjskiej)  Europy  Herodota,  od  wrzosowisk  Brabancji  po  brzegi  Obi,  w  pobliżu  Barnauł.  Te
olbrzymie równiny pokryte są tymi samymi gatunkami drzew iglastych, z wyjątkiem Pinus cembra w syberyjskich
lasach: produkują one dęby i wrzosy tylko na zachód od Uralu „

[=64=]
Przekład internetowy: „...równiny są przerywane między Manetche, Wolga, Jaik, stary bieg rzeki Oxus (Amou Deria)
 i małej rzeki Astrabad.”
Dalej:  „Ogromna wklęsłość basenu kaspijskiego obejmuje,  oprócz morza śródlądowego o tej  nazwie,  duży obszar
ziemi, który dziś wysycha, rozciąga się w kierunku Saratowa, Obtchei-Syrt i Uralsk jest niewątpliwie umieszczony pod
poziomem wody Pontus-Euxin (Morza Czarnego).” 
Kolejne: „Kwestia poziomu powierzchni Morza Martwego jest związana z poziomem dawnej rzeki Jordan i obecnym
działem wodnym w Wadi el Ghor, na północ od Zatoki Akaba.”

[=65=]
Autor sygnalizuje, że sprawie „wielkiej depresji kaspijskiej”, poświęci specjalny rozdział swojej pracy.

[=66=]
Eichwald  badał podnoszenie się okolic płaskowyżu Araratu...



[=67+68=]
Interesujące informacje o mierzeniu wysokości (poziomu) okolic Pińska i obszaru Wołynia (dawne Morze Herodota),
oraz o fenomenie egzystowania tam jeszcze rośliny ciepłolubnej Azalea pontica (Azali pontyjska, Różanecznik żółty,
Rhododendron luteum). Dodam tutaj od siebie, że zamierzam napisać w jednym z kolejnych odcinków o największym
„hicie” eksportu Rzeczpospolitej - po zbożu, soli i drewnie - jakim był eksport koszenili, który gwałtownie się załamał
około  roku  1825-1830.  Możliwe  iż  jest  to  wskaźnik  ostatecznej  zmiany  klimatu  w  Europie  Środkowej  
ze śródziemnomorskiego na kontynentalny.

[=69+70=]
Humboldt  pisze  o „wielkich równinach depresyjnych”,  znajdujących się  pomiędzy Morzem Czarnym a  „Morzem
Lodowcowym”. Mierzono „średnie wysokości barometryczne”, na przykład przez pięć lat w Kazaniu (1833-1838),
których  „najnowsze  wyniki  ...  są  wciąż  gorsze  od tego,  co  uzyskaliśmy kilka  lat  temu”.  Badano wysokość nad
poziomem morza Jekatyrienburga oraz Wołgi.  W badaniach bazowano na pomiarach barometrycznych z  Gdańska
 i Królewca. Badania uśredniano i „obrabiano statystycznie”.

[=71=]
Autor porównuje wysokości  nad poziomem morza „uralskie”  z tymi we Francji.  Pisze o „dawnej  linii  brzegowej
Sekwany”,  porównuje  dolinę  Wołgi  z  doliną  Sekwany  -  „dwie  bruzdy  pełne  kości  zwierząt  kopalnych,  wyryte
potokami potopu”.

[=72=]
Porównania wysokości (poziomu) Syberii „przyuralskiej”, w okolicach Morza Czarnego i Kaspijskiego ze zmiennymi
(zmieniającymi się) wysokościami mierzonymi w Gdańsku i na Pomorzu (dzisiejsze Kaszuby). Na kolejnej stronie
Autor pisze o wysokościach w Inflantach i Prusach Wschodnich.

[=74=]
Cytat: „Niewielki łańcuch, a raczej przedłużony płaskowyż Wałdajów, na granicy guberni nowogrodzkiej i twerskiej,
stał się sławny w tym rozległym regionie równin, ponieważ w jego kierunku płyną rzeki, które niosą wody bałtyckie
 i Morze Kaspijskie.”

[=75=]
W związku  z  projektowaną  w  roku  1835  budową  linii  kolejowej  Petersburg  –  Moskwa,  dokonywano  pomiarów
„wysokości rzek”. Instrumenty „były doskonałe, ale wygląda na to, że wysokość nad poziomem morza tych terenów
się jeszcze zmieniała.  Pewnie dlatego,  pierwszą trasę kolejową w Rosji  zbudowano na „ustalonym” już poziomie
terenu (Petersburg – Warszawa).
„Średni poziom wody w małej rzece Moskwa, w pobliżu Moskwy, był wyższy o 56 4/5 toises ponad wodami Newy, 
w pobliżu pałacu Admiralicji w Petersburgu”

[=76=]
Często powtarzana przez Humboldta fraza - mantra (tu dotyczy wschodniej strony Uralu): „przy wschodnim zboczu, 
w miejscu, w którym miały miejsce wielkie erupcje kruszcowe...” (...celle où les grandes éruptions métalliques ont eu
lieu...)
Wspomina też o „średniej wysokości kontynentów”...

[=77=]
Rozważania  wielokrotnie  spotykane  w książce  na  temat  obliczania  „środka  ciężkości  objętości  ziemi”  (centre  de
gravité du volume des terres). W dalszych rozważaniach Autor rozwija ten temat, powołuje się na badania i obliczenia
Laplace’a,  dla którego Humboldt  i  inni  badacze zbierali  te  dane.  Laplace oraz inni  matematycy starali  się ustalić
„mimośród osi planety”.

[=78+79=]
Wszystkie badania wysokości terenu nad poziomem morza były wykonywane barometrami. Dlatego istotne było to by
te  badania  trwały  kilka  lat  (w celu  uśrednienia  statystycznego).  Pomiary  ciśnienia  atmosferycznego  dokonywane
 w latach 1829-1939 wskazuje na „anormalne wariacje” ciśnienia atmosferycznego.



[=80=]
Humboldt zauważa interesujące zjawisko. Przy większych różnicach temperatur zewnętrznych (przekraczających 20 °
C)  mierzone  barometrycznie  poziomy powierzchni  Morza  Kaspijskiego  i  Czarnego  zmieniają  się  tak,  że  według
niektórych pomiarów Morze Kaspijskie jest wyżej położone niż Morze  Czarne, a różnice tych oscylacji sięgają 15
toises (prawie 30 metrów).

[=81=]
Podróżując  w  okolicach  Barnauł  (pustynia  Baraba  czyli  Barabiński  Step),  mimo  noszenia  „drucianych  siatek”,
Autorowi bardzo doskwierały komary, bardziej niż nad brzegami rzeki Orinoko. Interesująca „pustynia”!

[=82=]
Na tej  stroni  i  na  następnych znajdujemy rozważania  na  temat  „spłaszczenia  sferoidy  kuli  ziemskiej”,  mierzonej
wahadłem.  Średnia  wysokość lądów nad poziomem morza „stanowi  zatem niewielki  ułamek nadwyżki  promienia
równika względem promienia bieguna, której nadmiar przekracza dwadzieścia tysięcy metrów (20 kilometrów = 10261
toises). Stąd, z faktu, że morze opuszcza rozległe kontynenty, stwierdza się, że musi ono być płytkie, a jego średnia
głębokość jest tego samego rzędu, co średnia wysokość kontynentów i wysp powyżej jej poziomu, nie przekracza
tysiąca metrów (513 toises).

[=83=]
Na tej  i  kolejnych stronach Autor  rozważa problemy związane z  wyliczeniem środka ciężkości  objętości  planety
(centre de gravité du volume des terres).

[=86=]
Celna uwaga! „Obszar Imperium Rosyjskiego jest nieco większy niż obszar części Księżyca widocznej na Ziemi.”

[=89=]
Obecna Kanada w czasach Autora to „Kanada Brytyjska, Labrador i Nowa Galia”. Opisy Wielkich Jezior w Ameryce
Północnej. 

[=92=]
Po  długich  wyliczeniach,  opisach  i  rozważaniach,  Autor  podaje  uśrednione  przez  siebie  średnie  wysokości
poszczególnych obszarów planety.
Pisze  że  „Ciekawe  jest  przy  tej  okazji  przypomnieć,  że  fizycy  starożytności  nie  byli  całkowicie  obcy  wobec
porównania wysokości kontynentalnej masy z głębią mórz, co było przedmiotem dogłębnych dyskusji M. Laplace.”

[=93=]
Co wspomnianej Góry Olimp, mapy z pierwszej połowy XIX wieku umieszczają ją w Azji Mniejszej, na południe od
Konstantynopola.

[=94=]
Kolejny raz Autor porównuje obszary Zachodniej Syberii i terenów leżących na północ od Afganistanu do sawann i łąk
Luizjany i Kanady.

[=95=]
Interesujące porównanie roślinności Starego i Nowego Świata.

[=96=]
Kontrast w roślinności na dwóch różnych kontynentach. Autor znów pisze o przykładzie „znanego z wigoru i urody
tygrysa cejlońskiego” który egzystuje w „samym centrum Syberii” - na równinach podobnych do równin Oksfordu
 i Berlina. Humboldt powołuje się na zapisy starożytnych, którzy twierdzili że zasięg występowania lwa w Europie nie
przekraczał 12  °  szerokości geograficznej.

[=97=]
Interesujące! „do końca XV wieku  półkula zachodnia była tak samo nieznana ludziom z półkuli wschodniej (Europy),
jak jest dzisiaj i prawdopodobnie zawsze będzie stanowić połowę księżycowej kuli ziemskiej.”



[=98=]
Tabela wysokości grup górskich obu Ameryk.

[=100=]

Na następnych stronach Humboldt będzie omawiać następujące łańcuchy górskie i obszary:
Ałtaj, Tiań Szań (Montes Celestes lub Tengri Tagh), Kuenlun aż do Hindukusz, Taurus (Kaukaz) aż do Himalajów oraz
Ural, Złote Góry Kuźniecka, Bolor (Bolor Tagh, Pamir) aż do Gór Suliman 
Na kolejnej stronie Autor pisze:
„W pobliżu opisu każdej grupy znajdują się obserwacje, które udało mi się zebrać w sąsiednich regionach. Czytelnik
jest proszony o jak najszybsze zapoznanie się z mapą, którą ponownie wyciągnąłem z projekcji  Mercatora i  która
oferuje  wyniki  mojej  pracy  orograficznej.  Wyniki  te  zostały  już  częściowo skoncentrowane  na  azjatyckiej  mapie
opublikowanej w Berlinie w 1835 r. i napisanej z bardzo godnym pochwałą M. Mahlmanna.”

[=104=]
O wyprawie badawczej Aleksandra Wielkiego. Wspomina o niej Humboldt kilka razy. Z tego co się zorientowałem, to
ta ekspedycja naukowa trzymała się szlaków górskich i omijała doliny, szczególnie w Azji Środkowej. Ciekawe.

[=107=]
Interesująca  uwaga  Autora  dotycząca  kilku  powyższych stron  a  raczej  informacji  o  nazwach jakie  greccy  uczeni
przypisywali szczytom Azji. Humboldt jest zadziwiony tym, ze po dwóch tysiącach lat nazwy się nie zmieniły.

[=120=]
Rozważania o Wyspie Rodos leżącej na północ od Aleksandrii i o szerokości geograficznej tej wyspy a także „Kolumn
Herkulesa leżących na południe od Gibraltaru”. Obecnie 36°8′N 5°21′W
Szerokość geograficzna 36 stopni często się powtarza w rozważaniach Autora.

[=122=]
Zdanie Humboldta: „ stwierdzamy, że tak pozytywne stwierdzenie Eratostenesa, w stosunku do przeciętnego kierunku
36 ° szerokości geograficznej, jest znacznie bardziej precyzyjne. że nie mogliśmy przypuszczać”

[=132=]
„Ktoś zastanawia się, jak Grecy byli w stanie wyprowadzić częściowo dokładne pojęcie ciągłego kierunku wysokiego
pasma górskiego podążającego w tym kierunku równolegle daleko poza źródła Gangesu?” 

[=133=]
Autor podziwia dokładność greckich map całej Azji i ich obliczeń. Dziwi się jednak, że  umieścili źródła Gangesu o 5 °
za daleko na północ...

[=134+135=]
Wiadomości zawarte na tych stronach a dotyczące powoływania się na uczonych greckich (głównie z Aleksandrii
 i  Bizancjum)  wydają  się  niezwykle  ważne,  nie  podejmuję  się  jednak rozwiązywać  tych  zagadek,  zostawiam to
uważnemu Czytelnikowi…

Dodam jedynie, że jakoś nie znalazłem w pierwszym tomie ani jednej informacji na temat Turcji (Osmanów, Imperium
Ottomańskiego).  Dla  Humboldta  nadal  istnieje  Bizancjum,  Konstantynopol  a  chrześcijańska  Hagia-Sophia  jest
punktem orientacyjnym do wyznaczania długości i szerokości geograficznej.

[=136=]
O dyskusjach Eratostenesa i Strabona oraz o wynikach wyprawy badawczej Macedończyków (Aleksandra Wielkiego),
w wyniku której tworzono mapy umieszczając góry Azji za daleko na północ. Hipparch był bardzo zadowolony z tego,
ze Eratostenes poprawił istniejące błędy na dotychczasowych mapach.

[=137=]
Cytat „ Pan Lassen już wykazał, że Ptolemeusz był bardziej poprawny niż jego poprzednicy, zachowując najstarszą
ortografię sanskryckiej grupy etnicznej.”



[=138=]
Humboldt  korzysta  rękopisów map  greckich  (z  Aleksandrii),  których  zbiór  znajdował  się  w paryskiej  Bibliotece
Królewskiej.

[=141+142=] Strona jakby inna (dodawałem na niektórych stronach taką informację).  Prawdopodobnie,  podczas
skanowania dokumentu nie zawsze skaner był wystarczająco nagrzany i dlatego strony wydają się „inne”.
Autor opisuje tereny Iranu i Afganistanu, pisze o doskonałych mapach tych terenów jakie sporządził Burnes. Chwali
się, że poprawił błędne informacje o położeniu południowej krawędzi Morza Kaspijskiego, umieszczanej poprzednio 
o 3 stopnie za daleko na północ.

[=144=]
Cytat: „Według Wilsona Grecy wyspecjalizowali się w ogólnym ustaleniu systematyki geografii Indii”...

[=146=]
W kilku  miejscach  Autor  pisze  o   znanym punkcie  orientacyjnym „kamienna  Wieża”  (  Tour  de  Pierre),  czasem
dodawane jest określenie „ruiny”...

[=147=]
Krótki  opis  trasy  ekspedycji  badawczej  Aleksandra  Wielkiego.  Badał  Kaukaz,  Hindou-Kho  (  to  większa  część
zachodnich  łańcuchów gór między Bamyan i Balkh nazywane teraz Hindou-Kush), gdzie przechodząc przez przełęcz
Bamiyan, Grecy musieli zdobyć informacje o zachodnim zboczu Bolor (dużym węźle górskim, połączonym zarówno
 z  Thsoungling,  jak  i  częścią  Kouenloun  i  Himalajów,  znajdującym  się  na  północy  Pendżabu  (Panchanada
 w sanskrycie) oraz na zachód od Kaszmiru). Mijając Topes  (stoûpa  - monumentalne pomniki kultu Buddy), szlakiem
karawan podążających do Bolor dotarł  na północ od Kaszmiru i Tsounglinga,  do Seric (Sérique).
Wydaje mi się, że wyprawa badawcza Aleksandra dotarła do rejonu rzeki Syr Darii (dawne nazwy: Iaxartes, Sir, Syr =
Sihoun ). Współczesna Amu Daria to grecki Oxus, Amu Deria, Djihoun , Daria…
Całkiem możliwe, że rzeki te powinny się nazywać odpowiednio Amu d’Aria i Sir d’Aria.
Aleksander najwyraźniej ominął szerokim łukiem Amu Darię.

[=149=]
Bolor, czyli górski węzeł łączący łańcuchy Badakszan, Durwaz i Pamer (Pamir).

[=153=]
„Rzymianie od czasów Augusta byli w stanie zdobyć szerszą wiedzę na temat regionów położonych na północ od
Hindu-Kho, Himalajów i Kouenloun.  Gdy upadło imperium Partów, Rzymianie swobodniej  brali  udział  w handlu
 z Chinami.”
Niejasny  fragment  (  elektroniczne  tłumaczenie):  „Za  panowania  Antoninusa  (An-Thun),  roku  166  ,  Chińczycy
otrzymali ambasadę Ta-tsin, czyli Rzymianie mogli otworzyć się na źródła Ptolemeusza, które były swoiste dla jego
poprzedników.”
Muszę w tym miejscu dodać, że najprawdopodobniej Grecy i Rzymianie sprowadzali jedwab nie z Chin ale z Azji
Środkowej (Płaskowyżu Tartarii), bo produkcję jedwabiu przeniesiono na teren Chin dopiero w drugiej połowie XIX
wieku. Wydaje się,  że przyczyną przeniesienia produkcji jedwabiu na południowy wschód była zmiana warunków
klimatycznych – podobnie jak to było w Europie Środkowej  z zanikiem roślin na jakich pasożytowały owady czerwca,
z których produkowano barwnik „czerwień”, czyli koszenilę.

[=158=]
„...tereny leżące  na  południe  od  Ballistan  były  podejrzane  nie  bez  racji,  że  starożytna  eksploatacja  złotonośnych
piasków, o których mówią Herodot, Strabon i Pliniusz, miała miejsce pomiędzy łańcuchami Himalajów i Kouenloun.” 

[=159=]
Autor pisze o „ eksploatacji  bogatych złocistych piasków Ałtaju na północ od Jeziora  Telezki,  oraz  złotonośnych
terenach  Bolor lub Belourtagh.”

[=160=]
Rozważania na temat zmian jakie należy wprowadzić do map po 17 wiekach od ustaleń Ptolemeusza.
Błędy wynoszą 3,5 stopnia w długości geograficznej i 8 stopni w szerokości geograficznej.



[=161=]
Humboldt pisze o możliwych przyczynach błędów w wyznaczeniu prawidłowej długości i szerokości geograficznej
poszczególnych miejsc.
Bardzo  ciekawy  fragment  który  o  zachodnim  stoku  gór  Bolor,  gdzie  potomkowie  Aleksandra  Wielkiego  żyją
 w „plemieniu Sibes”, wśród „potomków Herkulesa”. Autor dodaje, że zarówno Marco Polo jak i Burnes znaleźli tam
plemiona które się szczycą tym, że są potomkami macedońskich zdobywców.
Najdalej wysuniętą część masywu Bolor opisali Marin z Tyru i Ptolemeusz.

[=162+163=]
Autor sugeruje, że niniejsza książka jest DRUGIM WYDANIEM jego dzieła!
„Erskine supposait, d'après les renseignements qu'il avait recueillis et dont je me suis servi dans la carte des chaînes de
montagnes que j'ai dessinée pour la première édition de cet ouvrage...”
Porucznik Wood odkrył źródła Amu Darii (Oxus = Djihoun).

[=164=]
„Arabscy geografowie powtarzają jedynie to co odkryli Grecy”

[=165=]
Poniżej znajdujemy rozdział poświęcony wyliczeniu średniej wysokości kontynentów. Ma to służyć do wyliczenia,
zgodnie  z  metodą  zaproponowaną  przez  Laplace’a,  środka  ciężkości  naszej  planety  (terenu  wyniesionego  ponad
obecny  poziom  wód).  Są  to  obserwacje  Autora  granic  powiększania  się  obszaru  i  wysokości  pasm  górskich
 i płaskowyżów. 

[=169=]
Bardzo częste sformułowanie: „...niveau actuel de l'Océan” = aktualny poziom oceanu lub może aktualna wysokość
nad powierzchnią Oceanu...

[=172+173=]
Po długich opisach, Autor wylicza środek ciężkości Ameryki Południowej (znajduje się na wysokości 177 toises = 345
metrów powyżej poziomu Oceanu). Na kolejnych stronach Humboldt wylicza położenie środka ciężkości Ameryki
Północnej.

[=174=]
Autor znów używa nazw „Kanada i Nowa Galia”. Z kolei przy opisaniu Ameryki Południowej stosuje nazwę „Nowa
Grenada” a nie Kolumbia.

[=176=]
Humboldt wylicza: średnia wysokość Ameryki Północnej 117 toises =  228 metrów, (Ameryka Południowa miała 177
toises),  tereny obu Ameryk są nierówne,  z których jedna posiada 571.000,  kolejne 607,000 lieues carrées,  środek
ciężkości objętości całego Nowego Kontynentu wydaje się być niemożliwy do umieszczenia powyżej 146 toises czyli
285 metrów.

Mój komentarz: w zasadzie w tym momencie Humboldt wylicza średnią wysokość obu Ameryk. Dopiero ta informacja
może posłużyć do matematycznego wyliczenia środka ciężkości.
Na kolejnych stronach Autor przeprowadza obliczenia dla Azji.

[=177=]
Cytaty: „od oazy w Khamil i od ruin Karakhorum”

„Oprócz  oazy  w Khamil,  obszar  Gobi  został  również  wyłączony  z  obliczeń  kraju  uprawianego leżącego wzdłuż
brzegów rzeki Bouloun-ghir-gol, który otacza miasta Ngan-si-tcheou i Soutcheou”

Czyli – Karakorum zrujnowane a obszar pustyni Gobi nie jest już uważany za teren uprawny.

[=179=]

Cytat:  „Ziemia  granicząca  z  południowym zboczem Kaukazu tworzy  wybitne  wybrzuszenie,  ponieważ  wysokość
miasta Tiflis wciąż wynosi 184  toises (355 metrów).”



[=181=]

Wyniki pomiarów wysokości dokonywane przez Burnes’a i uczonych rosyjskich zupełnie się różnią (Burnes – 312,
Rosjanie – 186 toises).

Cytat : „całkowity poziom tej części Azji nadal będzie wynosił tylko 29 toises”

„Z powyższych danych wynika, że wysokość środka ciężkości kontynentalnej masy lądowej Azji szacuje się na 180
toises lub 351 metrów ( la hauteur du centre de gravité du volume des terres).”

[=181=]
Proszę o jakieś logiczne wytłumaczenie tych cytatów a które nie bazuje na Katastrofie:

On reconnaît dans ces chiffres le grand abaissement des terres ou plutôt le moindre poids des soulèvements dans les
régions boréales...

La continuation de cet abaissement, dans le nord de l'Asie , est contrebalancé par les grandes intumescences de ce
dernier continent entre les 28° 1/2 et 40° de latitude...

 Ces chiffres marquent pour ainsi dire les réglons de la surface de notre planète où les forces de la volcanicité ont agi le
plus puissamment pour soulever la croûte extérieure

[=182=]
Humboldt  pisze  o  Afryce,  o  wielkiej  depresji  na  północ  od  Jeziora  Czad.  Pisze  o  kompensacji  lądów  (mas)  –
Grenlandia i Skandynawia.

[=184=]
Autor  polemizuje  w  sposób  dla  mnie  niejasny  z  wyliczeniami  „centrum  grawitacji  Ziemi”  dokonanymi  przez
Laplace’a. Podaje datę 1858, czyli 3 lata po swej śmierci.

[=185=]
Polemika z Laplacem.

[=188=]
Do wyliczeń środka ciężkości planety potrzebne są informacje o głębokości mórz. Badano to za pomocą sond oraz
wrzucając do morza „bomby wybuchające”. Przyznaję, że nie rozumiem tej metody pomiaru.

[=189=]
Badano aktualny stopień „spłaszczenia Ziemi”, czyli różnicę pomiędzy średnicą równikową a biegunową…

[=190=]
Rozdział poświęcony nazwom systemów górskich Azji.

[=191=]
Autor po raz pierwszy pisze o ałtajskich, „słynnych kopalniach Schlangenberg” ( célèbres mines du Schlangenberg) =
Zmyeinogorsk Mine; Snake Mountain Mine = Змеиногорск
https://en.wikipedia.org/wiki/Zmeinogorsk
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BC%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE
%D1%80%D1%81%D0%BA

W Zeminogorsku zrealizowano niezwykłe pomysły techniczne, pod koniec XVIII wieku zbudowano półautomatyczną
linię  przemysłową,  zbudowano  system  urządzeń  hydraulicznych,  który  umożliwił  mechanizację  części  operacji
wydobywczych, pierwszej żeliwnej kolei w Rosji 

[=196=]
Autor pisze o wulkanicznej wyspie Formoza (Tajwan) oraz o jakichś ogniach które widział na szczytach...

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BC%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BC%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA


[=201=]
O Pustyni Gobi i „Winniacach Khamil” ( vignobles de Khamil). Wcześniej Autor wspominał o „sułtanie z Kabulu co
był pijakiem  - jako ze Afganistan słynął z winnic”.

[=207=]
Autor opisuje czynne wulkany Arabii -szczególnie w okolicach Cieśniny Malakka i Adenu. Najnowsze informacje
pochodzą od Palinurusa z Kompanii Wschodnio-Indyjskiej (1834-1836).

[=209=]
Autor opisuje  wysokości  pasm gór  Półwyspu Arabskiego.  Wspomina o sposobie  mierzenia  wysokości  za  pomocą
mierzenia temperatury wrzenia wody. Pisze także o drzewach migdałowych z pięknych dolin pasma Shiraz, którego
szczyty są niekiedy pokryte śniegiem – co dziwi Autora. 

[=212+213=]
Autor  opisuje  gwałtowne  „monsunowe  burze”  pomiędzy  Cejlonem a  Indiami  i  wspomina  podobne  burze  jakich
doświadczył na podobnej szerokości w Ameryce Środkowej,  „220 lieus od wybrzeży Guatimali i trwały trzy lub cztery
dni,  niosą  hiszpańskim nawigatorom nazwę  los  Papagallos.  Są  bardzo  szczególne  w tym,  że  odbywają  się  przy
pięknym słońcu i błękitnym niebie”.

[=214=]
Humboldt pisze o „Przesmyku Turkmenów” (isthme des Troukhmènes qui sépare l'Aral de la Caspienne). W dalszej
części  mamy  szczegółowe  opisy  tej  wielkiej  i  szerokiej  rzeki,  która  płynie  od  Morza  Aralskiego  do  Morza
Kaspijskiego.

[=215=]
Na końcu poprzedniej strony Humboldt pisze o „dużym błędzie południa / południka/ Uralu (grande faille méridienne
de l'Oural).”  Opisuje  to jako „  ścianę,  a raczej  zbiór  równoległych rzędów o długości  300 lieus”.  Badania  Uralu
rozciągają się także na Nową Ziemię, która zostaje przez naukowców uznana za przedłużenie Uralu. Autor poświęca
temu zjawisku sporo miejsca w dalszej części. 

[=217=]
Wydaje mi się, że Czytelnikowi który doszedł do tego momentu, należy się małe podsumowanie.

Moim osobistym zdaniem, wszystkie dotychczasowe rozważania Humboldta dotyczące kierunku łańcuchów górskich
(ich „prawidłowości” i „nieprawidłowości”) sprowadzają się do tego, że Autor poszukuje wspólnego mianownika, cech
łączących  górskie  łańcuchy  na  całej  planecie.  Wydaje  się,  że  Humboldt  uważa  że  wszystkie  stare  („pierwotne”)
łańcuchy  górskie  mają  kierunek  północ-południe.  Charakteryzują  się  łagodnymi  zboczami  wschodnimi  i  nagłymi
wypiętrzeniami po stronie zachodniej.

Góry „nieprawidłowe”, wyłamujące się z tego schematu są górami młodymi, które jeszcze zmieniają swe wysokości i
kierunki.  Te  „nowe”  wypiętrzenia   powstały  według  Humboldta  w  wyniku  powstania  ogromnych  „depresji”.
Przykładem  jest  „Wielka  Depresja  Kaspijska”  której  powstanie  i  ciągłe  zmiany  obserwowane  i  mierzone  przez
wszystkie ekspedycje, powoduje „nieprawidłowości” - na przykład  - w układzie pasm górskich Południowego Uralu
czy Kaukazu (Góry Taurus).

Tak też można wyjaśnić niezrozumiałe polemiki ze „starożytnymi Grekami” co do kierunku biegu pasm górskich, ich
geograficznego położenia i wysokości.

[=221=]
Cytat  (tłumaczenie  elektroniczne):   „W kilku rejonach ziemi  istnieje  ścisły  związek między kierunkiem żył  (kąt,
 w którym tworzą się z południkiem) a naturą metali, które te żyły zawierają”

Dalej:  „Łańcuchy  południkowe,  a  w  konsekwencji  równoległe  do  siebie,  z  Uralu  i  Kusnezk,  oferowały  wielkie
bogactwo złota, zwłaszcza w złożach złota ich wschodnich zboczy. Bryłki złota o znacznej wielkości zostały niedawno
odkryte na wschód od Oudskoi Range, na południowy zachód od Okhotzk.”

Niżej Autor pisze, o diorytach złotonośnych  Stanovoi Khrebet, oraz o tym, że na południkowym łańcuchu gór Bolor
złoto  znajduje  się  po  obu  stokach,  szczególnie  na  wschodzie.  Autor  polemizuje  z  Herodotem,  który  opisuje  mit
dotyczący tych gór. Herodot twierdził, że masyw Bolor zamieszkują mrówki „większe niż lisy, ale mniejsze niż psy”...



[=222=]
W Indiach złoto i platynę znajdowano jedynie w Awa i dopływach Irawaddi. Jest to jedyne miejsce w całej Azji, gdzie
odkryto platynę (poza granicami Syberii).

[=223=]
Autor cytuje swoje informacje zebrane na temat miejsc gdzie wydobywano złoto w Ameryce. Wspomina doliny Rio
Cauca,  Choco (połączenie rzek Astratô i Rio San Juan. W tym miejscu przypomnę Czytelnikowi, że te kopalnie były
pod zarządem chrześcijańskich misjonarzy (jezuitów?), którzy wykopali kanał Raspadura łączący Ocean Atlantycki
 z  Pacyfikiem.  Było  to  prawdopodobnie  ostatnie  drożne  (w czasie  pobytu  tam Humboldta  jedynie  podczas  pory
deszczowej)  przejście  wodne  pomiędzy  tymi  oceanami.  Najwyraźniej  zmiana  klimatu  i  podnoszenie  się  lądu  
w obszarze Ameryki Środkowej już „zasklepiły” pozostałe drogi wodne (do roku 1800 było ich w sumie siedem).

[=224+225+226=]
Autor próbuje wytłumaczyć jak powstały naniesione wodą i zdeponowane w formie łach piaski złotonośne (d’alluvions
et de sables d'or ). Według „powszechnej opinii” osady złotonośne „nie są wynikiem dużych prądów pelagicznych
 z obszarów bardzo odległych, ale te złote piaski są efektem gwałtownej destrukcji górnych części lub wychodni masy
żył, które zostały zdeponowane w małych dolinach i na płaskowyżach przez alpejską bieżącą wodę.”
Dalej Humboldt twierdzi, że zgodnie z tymi powszechnymi opiniami, metale pojawiły się w skałach w postaci żył (na
przykład złota) w ten sposób, że pod wpływem „prądów fotowoltaicznych” metale „które były w trzewiach ziemi”
zostały wniesione ( w wielu miejscach Autor używa formy „wstrzyknięte”) - w warunkach kontaktu z atmosferą, co
miało miejsce w innym czasie niż pojawienie się całego łańcucha górskiego.

[=228=]
Autor rozpoczyna rozdział w którym opisuje Masyw Ałtaju, „który graniczy od południa z ogromnym zagłębieniem
syberyjskiej ziemi”.

[=229=]
„Góry Ałtaj to kraj Kałka”. Humboldt informuje o niezwykle obszernych opracowaniach dotyczących Ałtaju jakie
napisali i opublikowali Klaproth,  Pallas i Rossochin.

[=230=]
„Góry Ałtaj to Kin Chan (w języku chińskim Góry Złote)”.

[=234=]
Dalsza część opisy Ałtaju – tu – Prowincji Tarba Gataj. W ostatnich zdaniach strony Autor pisze o dawnej nazwie
Kałka masywu Khara Ertsls (Khara Irtyche), najwyższej górze tej prowincji, leżącej na północ od Tiań-Szan  a na
zachód od Dżungarii.  

„W roku 1755 r. wysłano tam mandaryna, aby ofiarować /dary/ duchom tej góry, a od tego czasu ta ceremonia była
odnawiana co roku.”

[=236=]
Długi wywód dotyczący nazwy „Ałtaj” jako „Złotych Gór” w różnych językach. Koniec strony jest ciekawy: „Thou-
khiu,  czyli  Turcy,  którzy  obozowali  (mieszkali?)  niedaleko  gór  Ałtaj  już  w  roku  562  nawiązali  bliskie  kontakty
 z cesarzami Konstantynopola”.

[=237+238=]
Bardzo ciekawy ustęp który zawiera cytaty łacińskie o namiotach na kołach i wystawnym życiu „nomadów” (Kirgizów
– Mongołów – Kałmuków – Czerkiesów (Cherchis)), rządzonych przez  khakana (Chaganus), czyli księcia (princes
kirghizes, mongols ou kalmoucs) Normanów (Waregów), czyli Rhos’ów  albo Turków (Turcis).

Humboldt  pisze,  że  w roku 569,  cesarz  Justyn  II,  kontynuując  przyjazne stosunki  z  narodami Ałtaju wysłał  tam
prefekta  Orientu  Zemarkha  jako  ambasadora.  Ambasador  Zemarkh  dotarł  do  Dithouboul  przez  Sogdiane.  
To prawdopodobnie on jest autorem cytowanych informacji, które warto przetłumaczyć z łaciny.

Jak pisze Autor  na kolejnej  stronie:  „grecki  ambasador  musiał  poddać się  tajemniczym ceremoniom szamańskich
magów. Chakan (chan), (napisał Meriander), był (mieszkał) w dolinie góry, którą Turcy nazywają Ektag, imieniem
oznaczającym Złotą Górę...”



[=241=]
Według Bizantyjczyka Meriandra,  łańcuch gór Ałtaju to pierwotne miejsce zamieszkania rasy tureckiej, który został
nazwany już przed szóstym stuleciem łańcuchem Monts  d'Or  (Złotych Gór,  albo Gór Złota).  Ta sama rezydencja
Khakan(Chana) jest wymieniana jako nazwa wielkiego szlaku handlowego od jeziora Lop na północ.
Z  tego  co  Humboldt  pisze  na  kolejnej  stronie,   nazwanie  szlaku  handlowego  nazwą  rezydencji  chana  wynika
 z  dawnych  przyzwyczajeń  książąt  rasy  tureckiej  i  mongolskiej,  aby  nadać  honorowym  tytułom  miejsca  ich
zamieszkania, a także góry najbliższe. Od XII wieku, khakans (chan?) imperium Kin wziął pompatyczny tytuł Altoun-
chanów.

[=243+244=]
Ałtaj to przede wszystkim miejsce pochówku Czyngis-Chana oraz jego następców.
Mongolska historia (Ssanang-Seetsen )  stwierdza,  że  „ciało wielkiego księcia (Tchinghis)  zostało umieszczona w
grobowcu w regionie Ieke Uetek (Ieke Utekian, Mont Wielki Ute-kian?), Pomiędzy cieniem Ałtaju Chana i części
Kentei-chana, oświetlonym promieniami południowego słońca."

Miasto Kara-Khorum ( Kara- Koum, czarne piaski) założył Oktai-chan  w roku 1234 roku. Miasto odwiedzili (1246-
1252) podróżujący mnisi Giovanni de Piano Carpigi, André de Lonjumel i Guillaume Ruisbrock (Rubruquis).

 Koubilai-khan zmienił miejsce zamieszkania, osiedlając się w Pekinie, a Kara Khorum stała się rezydencją dopiero w
XV wieku, po zniszczeniu imperium mongolskiego w Chinach.

Jak twierdził Marco Polo, sam Chinghiz, jak i jego potomkowie mają pochówek w Ałtaju. Ciała są przenoszone do
tego miejsca choćby umarli czterdzieści dni dalej. Wszyscy, którzy są w drodze na przejściu ciała wielkich Khanów, są
bezlitośnie skazywani na śmierć, aby służyć swemu władcy w drugim życiu. 

Humboldt pisze, że o okrucieństwach podczas pogrzebów Wielkich Chanów pisał już Herodot, 1700 lat przed śmiercią
Czyngis-chana.

[=246=]
Tłumaczenie elektroniczne:

„  Horda Kiptchak, tak znana w historii monarchii mongolskiej w Rosji, przyjęła honorowe imię Złotej Hordy, Syry
Ourdy (Horde d'Or, Syra Ourda), tylko ze względu na wspaniałość dworu Batu-khan, małego syna Tchin-ghis-chana”.

Humboldt cytuje Klaprotha który z kolei cytuje Rubruquis: „Spotkałem Batu-khana. Siedział na wysokim siedzisku lub
tronie wielkości łóżka i wszystko /było/ pozłacane... Uderzyło mnie podobieństwo księcia (Mongoła) do zmarłego M.
Jean de Beaumont, miał świeże rumiane oblicze. Ta obserwacja fizionomiczna zasługuje na uwagę, jeśli się pamięta, że
rodzina  Chinghizów była  prawdopodobnie  pochodzenia  tureckiego,  a  nie  mongolskiego.   Brak  cech  mongolskich
uderza również w portretach Baburidów, władców Indii.”

„Altoun-Takht (solium Aureum)  Kipchaków nie tylko dało nazwę Złotej Ordzie, to również honorowy tytuł  dwóch
domów letnich i zimowych, i miast Bułgar w Wielkim Saray.

[=249=]
Wschodni Ałtaj zamieszkują Kałmucy, zachodni zaś rosyjscy chłopi,   Chiński Ałtaj to tylko część rosyjskiego Ałtaju.
Rosyjscy chłopi  z  Ałtaju mają  praktykę nadawania  nazwy Ałtaj  tylko  wschodnim regionom zamieszkanym przez
Kałmuków.  Z  kolei  Kałmucy  wręcz  przeciwnie,  odmawiają  nazywania  Ałtajem  kraju  między  Chuyą  a  Górnym
Chuylymanem (Tchouya et le Haut-Tchoulychman).

[=251=]
Dalszy opis Ałtaju. Misjonarze – astronomowie z Chin tworzyli mapy Ałtaju.

[=252=]
Chiński atlas Ałtaju a raczej Chińskiej Tartarii (Atlas de la Chine et de la Tartare chinoise (1737))  zawiera według
Humboldta duże błędy w określeniu długości geograficznej.



[=253=]
Podbój  kraju  Euleuts  przez  cesarza  Khian-loung,  w  1760  roku,  otworzyło  zachodnią  granicę  dla  astronomów
Hallerstein’a  i  Felixa Arocha (kilka razy o nich wspomina Humboldt  –  to  byli  jezuiccy astronomowie i  badacze
 z Pekinu), oraz dla Mailla. 

[=256=]
Humboldt  zastanawia  się  skąd się  biorą  błędy w określaniu  długości  geograficznej.  Zamieszcza tabelkę  w której
znajduje się porównanie pomiarów jezuitów z Pekinu, pomiary d’Anville’a i Aerowsmith’a...

[=257+258+259=]

W zachodniej części Ałtaju znajduje się Altaï Kolyvan, gdzie w odkryto „erupcje metali” ( les éruptions métalliques )
które od lat 1736 i 1745 były eksplorowane w słynnych kopalniach.

Elektroniczny przekład:

Nazwa  Altai-Kolyvan  i  "Kolyvan-Voskresensk  -  kopalnie  i  hutnictwo"  to  stare  oficjalne  formuły  wynikające
 z  historycznych  wspomnień.  Nie  ma  gór,  ani  kopalni,  ani  miasteczka  w  Koliandze,  ale  na  równinach  Platska
 i  Sauchkina,   (istnieje)  małe jezioro Kolyvan,  którego warstwowe skały granitowe dały nam wygląd najbardziej
romantyczny.

Istnieje również mała wioska Kolyvan (30 km od NNE Schlangenberg, u podnóża Saya Sika), gdzie obecnie nie ma
rudy, ale gdzie jest duża osada (kaiserliche Stein-Schleiferei ) do cięcia i polerowania drobnych granitów, jaspisów 
i porfiru Ałtaju. W pobliżu tego zakładu, w Dolinie Bielaya, pod patronatem przedsiębiorczego Nikity Demidofa,  
od roku 1725, zbudowano pierwsze fabryki miedzi (Kolyvanskoi Zavod). 

Moja uwaga:
Jest to bardzo ważna informacja o „odkryciu erupcji metali” i założeniu kopalni w latach 1725, 1736 i 1745, które
Autor w roku 1829 znajduje częściowo zupełnie zniszczone.

W dalszej części Humboldt opisuje szczegółowo jak to w roku 1813 odkryto złoto na Uralu.

Najciekawsze jest to, że przez niemal kilkadziesiąt stron Humboldt tłumaczy nazwę „Ałtaj” jako „Złote Góry” i wciąż
pisze, że nazwa nie pochodzi od złota, bo złota oraz innych metali na terenie Ałtaju nie było! I nagle powstają kopalnie
złota, srebra, miedzi i platyny!

[=260=]
Elektroniczne tłumaczenie:

Fabryki te stopniowo nadały nazwę całemu krajowi; ale z powodu braku paliwa i potrzeby ekspansji od czasu odkrycia
rud  złota,  fabryki  zostały  przeniesione  do  ujścia  Barnaulki  i  Obi.  To tutejsze  fabryki  początek  powstaniu  miasta
Barnaul,  obecnego  centrum  wspaniałych  zakładów  metalurgicznych.

Miasto Kolyvan, które świeci na naszych mapach jako stolica rządu, jest nędzną wioską Tchausk, położoną na północ
od Barnaul, a zatem odległe o 75 mil od gór Ałtaj. Plany, by uczynić z Tchauska miasto pełne zaludnienia, całkowicie
zawiodły.

[=261=]
Humboldt  pisze  o  bogatych  w złoża  kopalniach  srebra  w Schlangenberg  (Zmeïnogorsk),   Zyriaïnovsk,  Biddersk
 i Kroukovsk.

[=263=]
Kolejna informacja o zasolonych ziemiach wokół Barnauł:  „terrain salin de Kouloundinsk”. Dalej Humboldt pisze 
o „niezwykłym niedoborze ziemi w regionach wokół Ałtaju”. Trudno mi określić, czy chodzi o brak gleby czy raczej 
o rodzaj „depresji” jaka otacza masyw Ałtaju (znajdujące się w odległości 25 lieus masywy „Alpes de Tigrâtzki et de
Korgon” szybko rosną).



[=265=]
Humboldt  pisze  o podnoszeniu  lub  opadaniu płaskowyżów („wtłaczanie  gleby u  podnóża  pojedynczego łańcucha
górskiego”), co było przez Autora obserwowane także a Ameryce Południowej...

[=267+268=]
Autor wylicza pasma górskie z „wiecznym śniegiem”. Wspomina „majestatyczny szczyt Biełucha”, nazywany często
dalej „Mont Blanc”. Humboldt podaje jakąś absurdalnie dużą wysokość tego szczytu. Chyba ewidentna pomyłka, bo
10300 pieds = 33114,5 metra (ponad 33 km!)

Możliwe, że to zecerska pomyła i  jest o jedno zero dużo  - wtedy wysokość szczytu miała by 3311 metrów. Według
Wikipedii: góra ma dwa wierzchołki, wschodni - 4506 m n.p.m. oraz zachodni - 4400 m n.p.m

[=271=]
Wygląda  na  to,  że  latem 1829  Humboldtowi  towarzyszył  botanik  de  Bunge  (Alexander  von  Bunge  (Александр
Андреевич Бунге )), który zbadał źródła rzeki Katunia.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Alexander_Bunge
https://de.wikipedia.org/wiki/Alexander_von_Bunge_(Botaniker)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BD%D0%B3%D0%B5,_%D0%90%D0%BB
%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BD
%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87

Interesująca informacja o oddawaniu czci szczytom górskim ("kolumnom nieba").

[=272=]
Gebler  opisuje  kulminację  gór  Ałtaju pod nazwami Mont  Bieloukha (Mont  Blanc)  i  „kolumny Katunia”.  Pomiar
wysokości najwyższego wierzchołka daje wynik 1720 toises (3352 mètres) – to by się zgadzało z „pomyłką zecerską”
ze strony [=267+268=], gdzie wychodziło 3311 metrów.

[=274=]
Co to jest „kompas górniczy” (de la boussole du mineur)?

[=278=]
Ciekawe. Autor opisuje na przykładzie  „hipotezę geognozji, która ma tę zaletę, że  oparta jest  na analogii faktów
obserwowanych dzisiaj w sąsiedztwie wulkanów, charakteryzuje w sposób zdecydowany łańcuchy i grupy gór”. 

Informacje z Wikipedii o geognozji i wydaje się jednym z kontynuatorów tej szkoły naukowej( Cotta).
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9ognosie
Twórca geognozji: https://fr.wikipedia.org/wiki/Abraham_Gottlob_Werner
https://fr.wikipedia.org/wiki/Philippe_Matheron
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carl_Bernhard_von_Cotta
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B0,_
%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D1%84%D0%BE%D0%BD

[=285=]
Cytat – tłumaczenie elektroniczne:
Kierunek tych uskoków lub szczelin pozwolił oceanowi przedostać się do wnętrza kontynentu i spowodował wypadki
w terenie, które zdecydowanie sprzyjały marszowi cywilizacji narodów zachodnich; ale ten kierunek jest przeciwny
prostopadle do wielkiej osi Europy. 

[=287=]
Interesujące! Autor pisze o  „zmienności i stałej tendencji do zmiany składu i wyglądu / skał/, którą /to zmiennością/
charakteryzuje się szereg skał poprzednio określanych nazwą skał  przejściowych.”

[=289=]
Rozważania „geologiczne”. Autor zaczyna pisać o skałach (warstwach) talku – co jest dla niego dość ważne…

[=293=]
Cytat:
„  W Rudawach Saksonii (Erzgebirge), żyły srebra są bardziej niedawnego pochodzenia niż porfirów i nowsze niż
węgiel i czerwony piaskowiec”

https://fr.wikipedia.org/wiki/Carl_Bernhard_von_Cotta
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abraham_Gottlob_Werner
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9ognosie
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BD%D0%B3%D0%B5,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BD%D0%B3%D0%B5,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BD%D0%B3%D0%B5,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://de.wikipedia.org/wiki/Alexander_von_Bunge_(Botaniker


[=296=]
Zupełnie niezrozumiałe zdanie o warstwach pojawiających się w ciągu jednego dnia. („Les têtes seules des couches
paraissent au jour.” )
Czy tak często opisywane „skały wylewne” ( roches d'éruption) to stare formacje czy całkiem „świeże”?

[=299=]
Bardzo interesujące opisy skał granitowych których dziwne formy „wychodzą” niejako na stepie.

[=300=]
Dalszy opis zadziwiających Autora form skalnych, także spotykanych podczas wycieczki koło  Schlangenberg, blisko
„Imperialnych Szlifierni w Koływańsku” (à la Schleiferei impériale de Kolyvansk.)

[=301=]
Cytat: „To wzgórze wygląda jak piramida Cajusa Cestiusza, niedaleko cmentarza protestanckiego w Rzymie.”

[=301+302=]
Autor  opisuje  zespół  skał  a  może starożytne ruiny wznoszące się  nad stepem: „w Ustkamenogorsku widzieliśmy
wznoszący  się  południowy-południowy-wschód,  na  środku  stepu  za  Irythyche,  górę  niczym  forteca  otoczoną
wieżyczkami  a  oddalony  o  około  80  wiorst,.  Zniszczona  forma  budynku  zasłużyła  na  miano  Góra  Konwentu,
Monastyrskaja Góra (Montagne du Couvent, Monastyrskaya Gora (Dullogalo Tchokot des Kirghiz)). 

Cytat:
„Ruiny Ablaikit (Ablai-yin-kied), czyli  Kied lub klasztor założony w 1654 przez księcia Dżungarian o tej nazwie,
znajdują się bardziej na zachód od Góry Konwentu czyli „Ablai”. Budowla który stała się sławna w czasach Piotra
Wielkiego, przez barbarzyńskie zniszczenie cennej biblioteki tybetańskiej i mongolskiej”

[=305=]
Nad Irtyszem Kirgizi („nomadzi”) uprawiają na stepie się sorgo…

https://pl.wikipedia.org/wiki/Sorgo_dwubarwne
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE_
%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5

Humboldt opisuje miejsce gdzie Irtysz przedarł się przez góry:
„Rzeka przekopała koryto przez skały łupkowo-gliniaste podobne do tak zwanego przejściowego "thonschiefer". Jest
to wąska dolina otoczona skałami na ogół przyciętymi ... i porośnięta sosnami. Z powodu nieprawidłowości Irtyche, od
Boukhtarminsk do Ustkamenogorsk, odległość wynoszącą od 110 do 115 wiorst, statki pokonują  w czasie krótszym
niż 9 - 10 godzin.”

 [=307=]
Fascynacja  Autora formami granitu: (tłumaczenie elektroniczne):

„Wynika z tego, że w jego wyschnięciu /granitu????/ występują wszystkie zmiany poziomu starej powierzchni 
łupkowej skały, z której wynika, że nakładający się granit czasami schodzi do poziomu wody, a w innych punktach jest
postrzegany jako zawieszony 50 lub 60 pieds wysokości.

Wszystkie te zjawiska zostałyby utracone dla obserwacji geologa, gdyby Irtysz nie wykopał jego łóżka w rejonie 
kontaktu dwóch skał lub gdyby wody rzeki były wyższe o 50 lub 60 pieds.”

[=313=]
Humboldt pisze o pięknych ałtajskich porfirach, które są obrabiane w szlifierniach Koływańska (ateliers de polissage
de Kolyvansk),  gdzie wykonano dla Petersburga wielkie „kandelabry” i  słynną wazę (o czym jeszcze dalej  Autor
opisuje ).

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sorgo_dwubarwne


[=314=]
Autor pisze że w szlifierniach Koływańska używa się porfirów takiego typu, jakie starożytni przywozili z Górnego
Egiptu.

Zaś o „wazie” mamy opis który trochę się nie zgadza z oficjalnymi wersjami – cytat (przekład elektroniczny).

„Blok jaspisu,  który  służył  do  tej  kadzi,  ważył  28  000  livres  /  28000  x  0,4895  kg  =  16706  kg/  i  został
przetransportowany,  w  ciągu  8  dni  i  przez  400  robotników,  przez  najbardziej  chropowate  góry,  do  warsztatów  
w Koljanowskim, odległym od kamieniołomu ponad 10 lieus /55,5 km/.  Potrzeba było trzech lat  (1818-1819),  by
przeciąć blok i wypolerować czaszę.  Pomimo bardzo niskich zarobków robotników, koszt wyniósł (bez transportu do
Petersburga na dystansie 700 lieus / 700 x 5,55 km = 3885 km ) w sumie 35 000 franków.”

Do Petersburga dotarła  czasza  wazy o  wymiarach:  średnica  (eliptyczna)  8,5  pieds  /=8,5  x 3,215 =  27,33  metra/,
wysokość /głębokość/  4 pieds i  5 pounces (5 cali) / ponad 12,86 metra/. Co się oczywiście / wymiary/ nie zgadza
 z Wikipedią. Chyba, że Humboldt myli stosowane jednostki miar.

Tu dodatkowe informacje i zagadki dotyczące tej „wazy z Petersburga”
https://rodline.livejournal.com/263356.html
https://pl.wikipedia.org/wiki/Caryca_Waz
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%9A
%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_
%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%B0

Jak widać, Humboldt podaje inne daty i informacje…

Na stronie 319 opisana jest inna waza, będąca ozdobą Muzeum Berlińskiego.

[=317=]
Humboldt opisuje „brak lub rzadkość występowania pewnych zjawisk”

Na  przykład  (tłumaczenie  elektroniczne):  „Wspomniałem  już  wcześniej  o  ekstremalnej  rzadkości  występowania
petryfikacji, a także o formacjach zwartych i wapiennych typu conchyline.”

Wcześniej, na stronach poświęconych granitom, Autor podkreślał że granity „wylały się” na starsze skały, na przykład
wapienie.

Humboldt informuje, że w dniu 15 sierpnia 1829 zwiedzał jaskinię położoną pomiędzy Boukhtarminskiem a Talovka,
gdzie „pasterze i Kozacy, szukając schronienia w jaskini, przypadkowo zniszczyli większość znaków (tybetańskich?)
zapalając ogniska, których płomienie dotarły do ściany galerii podziemnej.” 

Autor porównuje te „akty barbarzyństwa” do niszczenia „fałszywych inskrypcji” w Grecji i cennych manuskryptów
 w Italii.

Trudno zrozumieć fragment sugerujący że Klaproth zniszczył te jaskiniowe inskrypcje uprzednio „fałszywie uznane za
skopiowane”.

[=319=]
Humboldt  zauważa,  że  Ural  jest  dużo zasobniejszy w „żelazo magnetyczne:  „Ural,  bogatszy w dioryty niż  Ałtaj,
oferuje długą serię dość równomiernie zorientowanych gór magnetycznych. Wiem, że jest daleko w Ałtaju jedna z tych
gór uformowanych przez grzbiet warstwą intercallée żelaza magnetycznego, na południe od Boukhtarminska”.

Następnie Autor opisuje kolejną wazę, która została wykonana przez szlifiernię z Koływańska (Kolyvanskoi-Zavod )
dla Berlina (dzięki hojności cara Mikołaja). 

Opis tej wazy berlińskiej – przekład elektroniczny:

Wazon ten jest podziwiany przez wszystkich mineralogów, którzy odwiedzają Muzeum Berlińskie. Jest to pojedynczy
kawałek awenturynu z Belorezka, a ma on  ma 3 pieds 10 1/2 cala wysokości ( 9,75 m + 0,2667 m.) i 1 pied 11 1/2 cala
(3,54 m.) w największej średnicy. Czasza ma 7 pieds i 7 cali wysokości (22,505 metra + 0,29 metra), przedstawia
 w swojej górnej części mieszaninę najpiękniejszych kolorów. Dno jest usiane małymi kryształami pirytów.”
Wyżej, na stronie [=314=] Humboldt opisuje wazę z Petersburga.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://rodline.livejournal.com/263356.html


[=321=]
Cytat:
„Siedem mil na północ od tego punktu, romantycznej dolinie Oulba , otoczonej znaczną ilością szczytów {Prokhodnoi
Bielok, Ivanovskoi Bielok etc},  widzieliśmy je pokryte śniegiem w połowie sierpnia, także małe góry w kształcie
stożków i kopuł, zaokrąglone i odizolowane.”

[=322=]

Cytat:
„Wydaje się,  że wszystkie /te stożkowe góry/ mają taką samą konstytucję geologiczną. Stożek w pobliżu wąwozu
Filippovka otacza warstwę metalu. Ta kopalnia działa od 1768 r., Jest nadal jedną z tych, której /złoża położone/ bardzo
blisko  powierzchni  ziemi  okazały  się  bardzo bogate  w rodzimy chlorek  złota  i  srebra.  Dziś  Riddersk  zaopatruje
 w obficie fabryki Barnaul. Kopalnia Krukovsk, którą zwiedziłem i którą odkryto dopiero od 1811 roku, znajduje się
 w bardzo bliskiej odległości od kopalni Riddersk. 

Cytat (także tłumaczenie elektroniczne):
„Nalegam na fakty, które świadczą przeciwko opinii tak powszechnie rozpowszechnionej wśród górników w Europie,
że w wielu najbardziej metalowych regionach dwóch światów obfitość złota i srebra należy do części żył i warstwy,
które są najbliżej atmosfery. Z tego raportu o pozycji wynika, że rewolucje, które zakłóciły powierzchnię globu, były
 w stanie wyprodukować na miejscu te ziemie transportowe, które są przedmiotem prania złota, a których fragmenty
najczęściej nie są zaokrąglone. a bardzo fajna przerwa zaskakuje obserwatora. Riddersk jest w czerwono-brązowej
porfirii, w której rozprowadzane są albity i ziarna kwarcu.”

[=323=]
Cytat (tłumaczenie elektroniczne opisu wejścia na szczyt Krugłej Sopki)

„Ta  góra  uderza  osobliwie  podróżnikiem  zaokrągloną  formą.  Wspięliśmy  się  na  szczyt,  mając  trudności
 z  przekroczeniem tej  roślinności  trawiastej,  która  w swoim gigantycznym rozwoju charakteryzuje  niektóre  stepy
północnej  Azji,  jako  jednolicie  leśna  i  drzewiasta  roślinność,  charakterystyczna  dla  gorących  stref  Ameryki
Południowej.

Kwieciste trawy na równinie otaczającej Krouglaya Sopka ocieniały nasze głowy i osiągały wysokość 9 pieds.”

Zadziwiające „trawy”!

[=324=]
O jakich śladach „niedawnych erupcji” pisze Autor?

[=325=]
Ciekawe o jakich „dziesięciu tartarskich szlakach” wspomina Autor (co gdzieś opublikował). 

[=326=]
Fiodorow badał te okolice w latach  1832-1837. Trudno ocenić czy ten opis dotyczy ekspedycji Fiodorowa czy widział
to Humboldt (tłumaczenie elektroniczne):
„Rozstępy skały są bardzo gorące i wydychają dym, to znaczy pary widoczne są z daleka. Amoniak jest sublimowany
w tych szczelinach w takiej stałej kory, że jest on zobowiązany do rozbicia kamienia, aby go zebrać. 

Dalej znajdują się palące się wzgórza Khobok (podróżnik Sievers określił to miejsce: Savra), na wschodnim końcu
łańcucha Tarbagatai, jest stożek wulkaniczny, który według  Kirgizów, „rzuca czasami ogień i daje mnóstwo amoniaku,
saletry (? - pytajnik Autora) i siarki. "

Na kolejnej stronie Autor kończy myśl powyższą zdaniem:
„ Koczownicze plemiona używają tych produktów do produkcji prochu”

[=327+328=]
Autor opisuje wulkany, solfatary, bijące wody termalne na obszarze pomiędzy Ałtajem a wulkanami Tiań-Szan.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Solfatara
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%8C
%D1%84%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B

https://pl.wikipedia.org/wiki/Solfatara


[=328=]
Humboldt opisuje wody termalne których nie znalazł na Uralu (dodaje że na Uralu podczas jego tam obecności nie
było trzęsień ziemi – czyli w Ałtaju się trzęsło?), pisze o swym tartarskim szlaku z Gouldja do Aksou, gdzie „ są nadal
widoczne w pobliżu źródeł pozostałości buddyjskiej świątyni z napisami w języku mongolskim.” 

[=331+332=]
Rozważania na temat „aktualnych” wysokości poszczególnych punktów. W roku 1793 (lipiec)  botanik Sievers podczas
poszukiwań rabarbaru ( rhubarbe officinale), widział  tylko ośnieżone góry na północy i północnym wschodzie.

Dodam za francuską Wikipedią, że „ rhubarbe officinale” przywiózł do Europy po raz pierwszy Marco Polo.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rhubarbe

[=333=]
Cytat (tłumaczenie elektroniczne): Jest rzeczą niezwykłą, że wielkie jezioro Daaisang (Kisalpou) i górna Irtyche przed
wejściem do jeziora również utrzymują kierunek ze wschodu na zachód, który często określamy jako dominujący
 w systemie Ałtaj. 

[=334=]
Elektroniczne tłumaczenie:

„Wystarczy przypomnieć tutaj, że to w czasach panowania Piotra Wielkiego, w 1720 roku, przeniknęliśmy najdalej do 
tych krajów. Likharew popłynął z 440 mężczyznami, rozprowadzonymi na 34 łodziach, z Semipolatska do Jeziora 
Dsaisang. Poszedł na Wysoką Irtyche 12 dni nad wejściem tej rzeki w jeziorze.

Dziwny błąd geograficzny spowodował ekspedycję. Książę Gagarin, gubernator Tobolska, pouczony przez kupców 
Bukhara o istnieniu złotych piasków na brzegach Oksa (Amouderia) i Yarkand (Yarkiang), dopływu Tarim, przekazał 
informację  Piotrowi Wielkiemu, który od roku 1714, najbardziej żarliwie pragnął skorzystać z tych metalicznych 
bogactw. 

[=335=]
Kolejny zadziwiający fragment (przekład elektroniczny):

„ Niefortunna ekspedycja księcia Bekewicza do Bokhary i wyprawa majora Ivana Licharewa do jeziora Dsaisang była 
rezultatem dążenia cara do przeniknięcia do wnętrza Azji.

Chciwość stała się przypadkowo korzystna dla postępu geograficznego. Nie było wówczas wiadomo, że Likharew 
będzie musiał pokonać ponad 230 lieus, by dotrzeć do rzeki Yarkand i że wulkaniczny i śnieżny łańcuch gór Thian-
chan oddzielił Kotlinę Górnego Irtyche od Płaskowyżu Małej Bukharii! (wykrzyknik Humboldta).

Chińska wyprawa dokonana w pierwszym stuleciu /chyba „naszej ery”/ przeciwko wojowniczemu Hiongnou, pod 
dowództwem generała Keng-Kwei, dała nam nazwę grupy gór, które rodzą Irtyche.  Historycy zTeou-hian nazywają tę 
grupę Kin-wei.”

Podsumujmy ostatnie strony. 

Przez wiele stron Humboldt uporczywie udowadnia, że na terenie Ałtaju „nie ma i od czasów greckich nie było złóż
metali”. Nagle gubernator Tobolska dowiaduje się od kupców z Buchary, że nad Amu-Darią pojawiły się złotonośne
piaski.  Piotr  Wielki  wysyła  w  roku  1714  Lichariewa  (ekspedycja  płynęła  łodziami  z  Semipolatska  do  Jeziora
Dsaisang),  który  ma  ogromne  problemy  by  dotrzeć  nad  Amu  Darię,  bo  jakimś  cudem  wyrosły  tam  śnieżne  i
wulkaniczne  góry  Tień  Szań  („łańcuch  gór  Thian-chan  oddzielił  Kotlinę  Górnego  Irtyche  od  Płaskowyżu  Małej
Bukharii”).

A jednak w roku 1725 Demidow buduje pierwszą kopalnię – ale nie nad Amu Darią (gdzie są podobno te „złote
piaski”), ale w sercu Ałtaju.

Do tego dochodzi  zagadka „niefortunnej  ekspedycji  księcia Bekiewicza do Bokhary” - o czym Autor kilkukrotnie
wspomina w swej książce.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Rhubarbe


[=336+337=]
Kolejna zadziwiająca Czytelnika strona.

Autor opisuje już  wcześniej  wspominany kraj  leżący  zachód od jeziora Dsaïsang i  na  lewym brzegu rzeki  Irtysz
(między jeziorem a rzeką Tchar- Gurban która jest dopływem Irtysza powyżej Semipołatyńska) znajdują się wcześniej
już opisywane ruiny klasztoru (Monasterskaja Sopka, Ablaikit  i  Ablaikitskie Sopki ).  Ruiny „ Ablaikitskie Sopki”
przypominają Autorowi widziane wcześniej resztki ruin w „Semipoladnsku” /Semipałatyńsk?/, gdzie pomieszczenia
mnichów (lamów) pokryte są malowidłami. 

Następnie Humboldt wtrąca o widzianej na stepach Kałmuków  w okolicach Wołgi (niedaleko Sarepty) kolonię 
mnichów z Moraw. 

Następnie Autor powołuje się na „rodaka, Pana Zwick’a”, który był w Serepta i widział „buddyjskie idole” oraz zbiory
książek, oraz figurki świętych oraz obrazy podobne do tych widywanych w krajach katolickich. Autor pisze dalej o
klasztorze Abli (po kałmucku  Ablai-in-kiït),  gdzie jeszcze widział walające się w pobliżu („rozproszone w trawie
stepowej”) papiery z ksiąg tybetańskich mnichów. Co świadczy o jakości papieru używanego przez mnichów, który się
nie rozkłada w tych warunkach klimatycznych.

Autor pisze, że „niektóre z tych rękopisów buddyjskich, zostały wyrwane z rąk barbarzyńców przez badaczy i na
rozkaz Piotra Wielkiego  zostały wysłane do Akademii Francuskiej.

[=338=]
Cytat:

„Z dziesięciu z tartarskich tras, które opublikowałem, wynika, że dorzecze Dsaisang nie jest zamknięte ani ograniczone
na zachodzie prawdziwym łańcuchem górskim”

oraz:

„ Wkrótce udowodnię, że nie istnieje, jak to zostało omyłkowo omówione, ciągły łańcuch jednoczący Ałtaj z Uralem”

[=339=]
Cytat kolejny /przekład elektroniczny/

„Zakończę  rozważania  geologiczne  dotyczące  Altai  Kolivan  lub  samego  Ałtaju,  ograniczone  na  wschód  przez
meridiany (Meridian Telezk Lake, Gobdo Khoto, Lake Lop i Ganges.) 86 ° i 87 °, przywołując fakt zoologiczny warty
uwagi.

Badanie  kości  skamieniałości  prowadzi  nas  do porównania  rozkładu pewnych rodzajów form ze zmianami,  które
klimat mógł przeżyć od czasu ostatnich rewolucji globu. 

[=340=]
Cytat warty zamieszczenia (przekład elektroniczny), mówiący o tym, że 

„królewski tygrys, ten sam gatunek, który zamieszkuje tropikalne regiony Indii i Wyspy Ceylon, podróżuje przez Ałtaj 
w Kurchum i Narym. Jest nie tylko obecny na równinach Dżungarii, ale posuwa się on na północ między 
Schlangenbergiem a miastem Barnaul do szerokości Berlina i Hamburga.

Jest to niewątpliwie najbardziej osobliwe zjawisko, biorąc pod uwagę tylko geografię zwierząt, zjawisko analogiczne 
do tego, jakie egzystowanie jaguara w obu Amerykach  do 42 ° C. 
Wyspa Marquarrie ma nawet gatunek papugi na 55 ° szerokości południowej,  a koliber występuje aż do 53 ° 
szerokości geograficznej południowej, czyli do ziem graniczących z Cieśniną Magellana.

Ale w Azji Borealnej południowe Góry Ałtaj są zamieszkiwane w tym samym czasie (latem) przez łosia i królewskiego
tygrysa, przez renifera i pantery-irbis.” 



[=341=]
Lećmy dalej:

„Taka bliskość dużych zwierząt zamieszkujących obecny świat, form, które ogólnie uważa się za należące do 
najbardziej przeciwnych klimatów, jest faktem najlepiej zauważonym. Łosie (Cervus Alcis) z Ałtaju wędrują po 
bagiennych lasach Sugach i Birouksa, dwóch dopływach Katunii.

Renifer (Cervus tarandus) zamieszkuje u brzegów Górnego Choulichman (Haut-Tchoulichman, rzeki wpływającej do 
Jeziora Telezk), a prawdopodobnie także pomiędzy Iassaten i Alacha (dopływy Argou). 

W kierunku WSO-ENE tylko 40 do 50 lieus o tych miejsc zamieszkałych przez renifery i łosie, w górach Narymu i na
północnym zboczu Kurchum, gdzie od czasu do czasu pojawia się królewski tygrys  robiący jeszcze bardziej północne
wycieczki. 

Szkielety tych zwierząt, należące do tak wielu różnych typów, mogły być zatem rozproszone na powierzchni ziemi,
bardzo blisko siebie, pod wpływem klimatycznych okoliczności obecnego świata. 

[=342=]
Tłumaczenie elektroniczne:

„Dodajmy,  że  bez  zapisanej  tutaj  wiedzy  o  geografii  zoologicznej,  kopalne  kości  renifera  znalezione  obok
skamieniałych  kości  królewskiego  tygrysa,  mogą  sugerować,  o  rozkładzie  temperatur  i  ich  gwałtownej  zmianie,
 o  jednej  z  tych  wielkich  zmian  (co  było  wcześniej  tłumaczone  zjawiskiem  kości  pachyderm  zakopanych
 w zamarzniętej ziemi Syberii).

Właśnie wyjaśniłem, co odnosi się do Ałtaju-Kolivana, do tego ogromnego cypla, który w bardzo odległych czasach
zdaje się tworzył wschodni kraniec brzegu morza, które łączyło Morze Kaspijskie z Aralem i Oceanem Lodowcowym;
i jedynie pozostaje mi tu zakończyć opis całego systemu Ałtaju.” 

[=343=]
Mam  wrażenie,  że  ciągłe  ustalanie  przez  Autora  kierunków  biegu  łańcuchów  górskich  ma  na  celu  wyjaśnienie
 „w którym miejscu jesteśmy”. W powyższym ustępie, Humboldt dość wyraźnie o ponownym ustaleniu się ciągów
tych łańcuchów górskich i kierunkach rzek. Wydaje się, że Humboldt zakładał, iż „naturalny” jest zawsze kierunek
północ-południe a czasem wschód-zachód. Odstępstwa od tej reguły szczególnie dokładnie bada Humboldt, tak jakby
mierzył i liczył na to, że wytrącony z równowagi układ południkowo-równoleżnikowy gór i rzek na powrót się ustali 
w uprzednim położeniu.

[=345=]
Na poprzedniej i bieżącej stronie Humboldt opisuje łańcuch gór Sajanów.

Znów Humboldt  zalewa  nas  informacjami  z  dziedziny  lingwistyki  i  geografii.  Najciekawsze  wydaje  mi  się  jego
rozważanie dotyczące pochodzenia i znaczenia słowa „tajga”. Może to pochodzić od torkhak (sucha po mongolsku) lub
zniekształconego tavaghana lub dabagana (  przełęcz,  szczyt  lub góra).  Dlatego „Erghik-targak-taigan” może mieć
znaczenie stromej i suchej góry. 

Ważną jest informacja jest odnotowanie tego, że w roku 1777 tereny te badał Pesterev. 

Autor informuje, że „mała twierdza Toukinska, założona w Irkucie, w pobliżu granicy z Chinami, została znaleziona na
szerokosci 50 ° 45 '5 ", i długości 98 ° 29 '3. Nasze mapy do tej pory umieściły ten punkt daleko na wschód (znajduje
się w Kiakhta Chabina-Oola, na zachód od Ienisei). Twierdza ta powstała na mocy traktatu zawartego w Nerczyńsku w
1689 roku pomiędzy Golowinem i chińskim ambasadorem So-san.

Dodatkowo pisze, że „ W tych górach, w Gourban-Meng-nechi, w pobliżu źródeł Ioungoulak, pan Ritter wierzy, że
rozpoznaje ślady starożytnego krateru”.



[=348=]

W drugim punkcie (po opisie Sajanów), Humboldt charakteryzuje Góry Tangou,  pisząc o „wątpliwej etymologii”.
Czasem te góry są nazywane Kin-chan (Mont d'Or). Wcześniej Autor opisuje miejsca gdzie znajdują się wody termalne
wpadające do Bajkału.
Opisuje okolice Verkne-Oudinsk gdzie granit zmienia się kilka razy z konglomeratem, którego dobrze zaokrąglone
kamyki cementuje drobnoziarnisty piaskowiec.

[=349=]
Cytat:  „Tangnou,  od  czasów starożytnych,  tworzyło granicę  między rasą  turecką  na południu  a  rasą  kirgiską lub
hakaską na północy.”

Humboldt twierdzi, że „ten łańcuch górski jest pierwotną siedzibą Samojedów  (Soyotes), skąd wyemigrowali nad
Ocean Lodowaty. W Europie przez długi czas pomyłkowo uważano Samojedów za ludzi wyłącznie przybrzeżnych
 i polarnych.”

[=350+351=]
Opis „mało znanego” łańcucha górskiego Oulangom ( Malakha). Rozważania lingwistyczne na temat znaczenia nazwy
ruin  Kara-Khorum oraz  na  temat  pomyłek  w oznaczeniu  położenia  ruin  tego  miasta.  Zarówno  Kara-Khorum jak
 i źródła Orkhonu wcześniej przesuwano o 2,5 stopnia znacznie za daleko na południowy wschód.
Na  kolejnej  stronie  Autor  pisze,  o  Kara-Korum  (wcześniej  określonej  jako  „czarną  rezydencję  chanów”):  „na
wschodzie i  południowym wschodzie tego miejsca, gdzie wielki Mangou-Chan zbudował swoją letnią rezydencję,
rozpoczyna się Pustynia Gobi”

[=353=]
Autor ubolewa nad myleniem nazw:

„Istnieje  również  potrzeba  ostatecznego  wyboru  między  synonimami  pochodzenia  tureckiego,  mongolskiego,
mandżurskiego lub chińskiego, a zatrzymaniem się na jednym określeniu w pasmach górskich, rzekach i jeziorach.

Nawet miejsca zamieszkałe, na różnych mapach, mają trzy lub cztery nazwy zupełnie odmienne i zmienione, albo
przez długie użytkowanie, albo przez różnorodność starożytnych lub współczesnych dialektów.”

Na wcześniejszej stronie znajdujemy:

„Trudność ta zwiększa się przez to, że Mongołowie i Chińczycy podają tę samą nazwę lub bardzo podobne nazwy do
zupełnie innych systemów uszkodzeń. Wyznania Khanggai (Khang-kai) i Khing-Khan, których nie należy mylić z Kin-
chan (Golden Mountains), dały początek tym podwójnym i potrójnym nazwom”

[=356 + 357=]
Etymologia, lingwistyka i toponimy. Humboldt powołuje się na pracę  „Kowalewski, en parlant dans sa Chrestomathie
mongole”
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Kowalewski
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB
%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF_%D0%9C
%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

[=360+361=]
O pochodzeniu nazwy „Góry Jabłonowskie”. Niemieccy uczeni nazywają te góry „ Apfelgebirge”, dziwiąc się że góry
Mongołowie nazwali słowem słowiańskim (jabłoń).

Plus
Autor cytuje pierwsze linijki opisu Rosji zawarte w oficjalnej Geografii Manchoux (Geografii Mandżurów): "Kraj O-
lo-szu (Rosjanie) podlegający białemu chanowi (khan blanc) zamieszkałemu w Moskwsko, rozpoczyna się na północ
od Kalkas, nad rzeką Tchoukou (Tchikoi). Kraj rozciąga się wzdłuż północnego zbocza wielkiego pasma Khinggan do
wschodniego morza.”

https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Kowalewski


[=362=]
Dobre! Cytat:
„W Daourie, na wschodnim zboczu tej grani,  pojawiają się z zachodniego zbocza Uralu dęby, leszczyny (Corylus
avellana), raki i karpie, których brakuje na całej Syberii. Uwagi dotyczące temperatury i klimatu nie są wystarczające,
aby wyjaśnić to zjawisko.”

[=363=]
Cytat: „ Łańcuch Onon lub Western Khin-gan (N. 52 ° E), odwiedzany przez Ojca Gerbillona” - przypomnę, że chodzi
o wspominanego kilka razy jezuitę astronoma z Pekinu. Jest tam pomnik posiadający wygrawerowany na skale słynny
napis, za pomocą którego dzielny i poetycki cesarz Kang -hi chciał utrwalić pamięć o swoim wielkim zwycięstwie nad
Euleutami

Kolejna informacja:

Dalej na północ, nad brzegiem rzeki Argoun, znajduje się miejsce dawnego Tsouranchetou, gdzie dwa łańcuchy Khin-
gan (wschodnie i zachodnie) znajdują się najbliżej siebie…

I bardzo  ciekawa  wiadomość  (dotycząca  prawdopodobnie  ruin  starożytnego Tsou-  rouchaitou):  „ta  stacja  straciła
znaczenie komercyjne, ponieważ droga Kiakhta wydawała się krótsza i korzystniejsza dla komunikacji z Pekinem.”

Dalej:
„w Zagłębiu Argoun znajduje się Doninska Saimka (345 toises). To tutaj zaczyna się metalurgiczny region Nertchinsk,
którego nie należy mylić z miastem o tej nazwie, jak to często robią nasze mapy.”

[=364=]
Autor informuje że „Bardzo bogate piaski aurowe odkryto niedawno na wschodnim zboczu tego łańcucha”…

Piaski aurowe – to piaski złotonośne, a lokalizacja: „łańcuch Oudskoi równoległe do Amginsk do Iablonoi, w Onon,
Oroulgansk i Omekonsk jest przeciwny do Morza Ochockiego.”

Autor zaczyna opisywać łańcuch gór  Aldan ze szczytem Capitona,

Góra ma 630 toises, wznosi się wysoko ponad poziom Oceanu Spokojnego. Sąsiednie szczyty osiągają 700 stoków
 i pozostają bez śniegu w lecie.

[=365=]
Dalszy ciąg:  „ Łańcuch ten o ogromnej  szerokości  od 7 do 8 stopni  długości  wydaje  się  oddzielać  dwa obszary
atmosfery, które różnią się kilkoma raportami meteorologicznymi. Łagodniejszy klimat przybrzeżny odczuwalny jest
na wschodnim zboczu Aldanu. Pan Erman zauważył, że modrzew (Pinus Larix) wegetuje do 574 toises.”

[=366=]
Autor znów opowiada o „depresji otaczającej ziemi i wpływie, jaki wywierają na klimat, o wielkość rzek, z których
oddzielają baseny, oraz o równoległości ich kierunku jako prawdopodobnego skutku współczesności ich pochodzenia.”

[=368=]
Autor wskazuje na obserwacje Ermana które „wskazują na ten kontrast w konfiguracji gleby w obszarze omyłkowo
uznawanym za jednolicie obniżoną równinę”. Dalej omawia różnice pomiędzy basenami Leny oraz Irtysza i omawia
„równoleżnik 54 ° który przecina dwie Syberie”, wspomina  stepy Baraby i Ichym, po których podróżował.

[=369=]
Cytat: „Pewne jest, że poza równoległym 56 °, na północ od Krasnojarska i na północnym krańcu Bajkału można
zaobserwować duży kontrast średniej wysokości na obu Syberii za pomocą bezpośrednich pomiarów. Jest to jedna
 z najbardziej charakterystycznych cech konfiguracji kontynentu Borealnej Azji.”



[=371=]
Cytaty na temat Bajkału:
„W rozważaniach tych porównuję dno górnej Angary rozszerzonej przez skutki trzęsienia ziemi i kontynuuję niższą
Angarę lub Angarę - Tunguskę.”

„Klaproth  dodaje informację z fragmentu  historii Mongołów, napisanej przez Tchinghis- khanide, fragment w którym
Bajkał nosi imię Meuren (wielka rzeka ).”

Kolejny cytat:

„Dorzecze Bajkału to ogromna podłużna szczelina, istniejąca prawdopodobnie do tego,  co teraz nazywamy Górną
Angarą i Selengą. Te dopływy wpływają do bocznych szczelin, które łączą się z wielką szczeliną Bajkału. Pan Erman
zauważa, że to jezioro świeżej wody, ze względu na swoje foki, pelikany (Onocrotalus), a jego głębokość oceniana
przez Hedenstroma na  3200 pied i jego fale od 7 do 8 pieds wysokości, byłby kuszony, by nazwać morze, nie oferując
ani koloru wody, ani natury prądów”.

[=372=]
O  „wyjątkowo  izolowanym  dorzeczu  dna  starożytnego  okrągłego  jeziora  które  ma  900  lieues  kwadratowych
powierzchni.”. Chodzi o fragment dorzecza Jeniesieju.

[=373=]
Cytat: Klaproth twierdził, że „języki tartarskie są bardzo bogate w wyrażenia odnoszące się do reliefu i fizjonomii
ziemi / chodzi raczej o krajobraz/” 

„Dorzecze  Górnego  Jeniseju,  na  południe  od  tego  Bom,  szczególnie  część  do  Kemtsik,  słynie  w  historii  ludów
koczowniczych przez przedłużającą się walkę między Eleutami i książętami mongolskimi zamieszkującymi w pobliżu
jeziora Oubsa.” 

[=374=]
O pochodzeniu nazwy Jeniesiej ciekawie…

[=375=]
O komunikacji rzecznej:

„Konfiguracja gleby i kontrastujący układ kilku układów hydraulicznych wnoszą niezwykły wkład w komunikację
między miastem Irkuck i Irtysz. Statki załadowane towarami schodzą na północ od 58 ° 5/4. na długości 640 lieus
( Angara-Tunguska, Jenisej, Kem (port Makovsky), Ket i Obi, w kierunku Samarova, położonego u zbiegu ostatniej
rzeki z lrtyche).” 

[=376=]
O tym, że Jeniesiej jest granicą pomiędzy  światem roślin Europy i Azji.

Cytat:
„Europejskie rośliny wciąż obfitują na Uralu aż po Jenisej; prawdziwie azjatycki świat roślin zaczyna się dopiero za tą
rzeką i południkiem Krasnojarska. Pan de Bunge, z którym miałem przyjemność zajmować się botaniką  Ałtaju, znalazł
jednak  jedną  z  najbardziej  charakterystycznych  roślin  regionu  Bajkału,  pięknego  rododendrona  dauricum  w
szczelinach skał w na zachód od Obi, niedaleko Wielkiego Oulegoumen, dopływu Katunii”. 
https://pl.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3%C5%BCanecznik_dahurski
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD
%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD_%D0%B4%D0%B0%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA
%D0%B8%D0%B9

https://pl.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3%C5%BCanecznik_dahurski


[=377=]
Cytat, jak poprzednio przekład elektroniczny:

„Niezależnie od tego, czy to Obi, czy Jenisej, wschodnia część Ałtaju, czy łańcuch Sayane, który stanowi wyraźną 
granicę w rozmieszczeniu roślin azjatyckich i pojawieniu się roślinności.

Zawsze istnieje fizyczna przyczyna tak nagłej zmiany, szybkiego opanowania nabytego przez niektóre gatunki roślin 
społecznych lub całe rodziny, pozostaje, jak mi się wydaje, nie mniej spowita mrokiem.

Obecne proporcje klimatu, wysokości i geologii gleby w żaden sposób nie wyjaśniają tych kontrastów.

Jakie małe zjawisko te rzeki, które nazywamy majestatycznymi, te baseny, których przeciwległe brzegi są utworzone 
tylko przez kilka rzędów wzgórz!

Kontynuujmy rejestrowanie dobrze obserwowanych faktów i odrzucajmy przedwczesne interpretacje oparte na 
mglistych przebłyskach, na fantastycznym założeniu gwałtownie przerwanych migracji.”

[=378=]
Opis łańcuchów gór od Kuźniecka do Salairska, łańcuch prawie południkowy, „bardzo źle reprezentowany na naszych
mapach”.

De Helmersen odwiedził te kraje w 1834 roku, prawie na południku Jeziora Telezk...

[=379=]
Cytat:  „  Łańcuch gór Kuźniecka prowadzi  jest  przez Tomskoi,  Kousnetsk,  Salairsk i  Gavrilofsk w równolegle do
Atczyńska i Krasnojarska. Bogate kopalnie w Salairsk, które przed 1827 rokiem dały w ciągu roku ponad 10 000
srebrnych marek.

[=380=]
O górach Salairska - „ten łańcuch jest luźno określany jako Alatau lub Abakansk”, gdzie płucze się coraz więcej złota.
Kopalnie podlegają pod Tomsk ( gdzie gubernatorem Syberii Zachodniej jest Kapcewicz).
Kopalnie przyciągają „roje górników”. Teren nie należy do Ałtaju, jest pasmem górskim oddzielającym się od Ałtaju.

[=381=]
Autor szuka podobieństw i różnic tego pasma z Ałtajem i Uralem. Tak jak na Uralu i tutaj mniej jest złota po stronie
zachodniej niż wschodniej,  dlatego „kiedy osoby prywatne lub stowarzyszenia przemysłowe zastrzegały prawo do
eksploatacji zgodnie z prawem o wolności wydobycia złota, rząd przyznał im wschodni stok, podczas gdy przeciwny
stok zarezerwowano dla korony. Jest to jedna z głównych przyczyn większego zysku, jaki osoby czerpią z wydobycia.”

Ciekawa działalność charytatywna „korony”.

[=382=]
Opis tego „środkowego regionu Syberii” -  „tym, co odróżnia ten łańcuch od łańcucha Ałtaju,  jest  obfitość węgla
zawartego w formacjach wtórnych z  piaskowca.”

[=383=]
O małym miasteczku Minusińsku, znajdującym się na północ od Sajańska, w pobliżu zbiegu Jenisej i Abakanu, które
jest centrum płukania złota, oraz o tym że mapa (sporządzona przez Humboldta) podpowiada iż  te „aluwialne złote
piaski odpowiadają w większości liniom uskoków, które powstają w zakolach tworzonych przez góry Sajany i Ergik-
targak-Taigan.

[=384=]
O złocie wokół Abakańska i o tym, że „Mimo bardziej wschodniego położenia małego miasteczka Abakansk, złoty
łańcuch Kiesińska jest czasami nazywany łańcuchem abakaskim.” - a także o sporach na temat wciąż powtarzanych
pomiarów wysokości położenia Tomska (dawna nazwa Tom) oraz Barnauł.



[=385=]
Całość tłumaczona elektronicznie:

Konieczne będzie rozróżnienie fal i krawędzi które mogą być następstwem długich następstw wypadków naziemnych,
z  powodu  nieciągłości  tych  małych  wzniesień,  które  często  charakteryzują  na  równinach  ziemie  aluwialne.

Tereny złotonośne są zjawiskiem geologicznym wartym uwagi, rozciągają się na ogromną przestrzeń północnej Azji.
Opisałem już złote  złoża wschodniego zbocza Yablonoi-Khrebet  i  pagórkowatego regionu między Leną i  dwiema
Angarami.  Na brzegu Kujenga i  Kara,  dwóch dopływów Schilki,  znajdują się miejsca wydobycia złota w okręgu
Nerczyńska.

Gleba jest granityczna, ale warstwy wyładowcze (osadowe) zawierają fragmenty diorytu.

Jeżeli ktoś doczytał to tego momentu, to już się zorientował, że Humboldt łączy pojawienie się „złotonośnych piasków
aluwialnych” z obecnością głównie granitów i diorytów. Z pierwszego zdania wynika iz Humboldt odróżnia „fale lub
krawędzie” czyli ukształtowanie terenu jakie powstało przez tysiąclecia od tych co nie były wynikiem „długotrwałych
następstw”. 

[=386=]
Humboldt pisze o tym, że złoto jest praktycznie wszędzie!

„ Ta  obfitość,  a  raczej  rozproszenie  złota  zmieszane  z  platyną  i  żelazem magnetycznym,  kontrastują  pojedynczo
 z niedoborem złóż lub aluwiu cyny na dwóch kontynentach.”

Zauważa jednoczesny „niedobór” cyny zarówno w Azji jaki i na kontynencie amerykańskim.

[=387=]
Bardzo ciekawe informacje. Autor zaczyna od tego, że od roku 1823 uralskie złoto zaczęło „zastępować” brazylijskie,
która  kiedyś tak obficie  płynęło do Europy.  Kopalnie  złota  Uralu rekompensują  też  zmniejszające się  wydobycie
 w kopalniach znajdujących się „w niższych rejonach Syberii” - można się domyślać że chyba chodzi o Ałtaj.

Jednak w latach 1831 i 1832 wydobycie na Uralu spadło „i spadły zyski zarówno osobom prywatnym jak i Koronie”.

Według oficjalnych danych, w latach 1834-1839 uralskie kopalnie złota wydobyły rocznie nieco mniej niż 300 pudów
złota. 

Autor podaje że 1 pud = 16,372 kg złota = 69,9 marki kolońskiej. Ja do swoich obliczeń przyjmuję 1 pud = 16,38 kg.

Wcześniej, w latach 1831-1833 wydobywano na Uralu rocznie 353 pudy złota. Istnieje tu jak widać pewna sprzeczność
(którą zaraz wyjaśnię), nie mniej jednak roczne wydobycie 300 pudów ~= 4914 kg.

Te „brakujące” 53 pudy zostały zastąpione przez wydobycie złota w kopalniach znajdujących się na wschód od Uralu
(na Syberii). 

Autor tłumaczy, że góry Uralu należą zarówno (są współwłasnością) do „Europy” jak i „rządu syberyjskiego”, i  aby
uniknąć przekłamań i niejasności,  wydobycie Uralu rozdziela się na ilość wydobywanego złota na Syberii  oraz na
„część uralską”. Tak też jest to przedstawiane w oficjalnych wykazach. 

Autor pisze, że mieszkańcy Jekatyrenburga oraz Wierchnieturiańska nie uważają się za Azjatów więcej niż mieszkańcy
Kazania i Orenburga.

W rosyjskim stylu kancelaryjnym nigdy nie ma kwestii  „europejskich czy azjatyckich prowincji”,  ale  za Uralem,
 w Niżnym Tagilsku,  w zlewniach rzek Czassowaja i  Tura,  można jeszcze zobaczyć na starym pniu sosny (Pinus
sylvestris ) wielkimi literami napisane od strony zachodniej słowo „Europa” a od wschodniej strony /drzewa/ napis
„Azja”.

Autorowi ten napis przypomina najpiękniejsze czasy cywilizacji  helleńskiej,  gdy Megaryjczycy postawili  kolumnę
 z napisem „to jest Peloponez a nie Jon”.



Jak widać, Humboldt daje nam znać, jak silne były jeszcze tendencje „syberyjsko-narodowe”, niezbyt jasna jest sprawa
„rządu Syberii”. Autor wspomni o tym w dalszej części książki.

Humboldt wraca do ilości wydobywanego złota. Pisze, że jeżeli wydobycie złota /„na Syberii”/ w roku 1833 dało tylko
15 pudów, wzrastało ono w kolejnych latach do 84, 106 a w roku 1839 do 196 pudów.

Wygląda na to, że w powyższym zdaniu Autor podaje statystykę wydobycia złota „na Syberii” - czyli poza Uralem. 

[=388=]
Dalszy ciąg tego interesującego wpisu.

W wyniku tego wzrostu wydobycia złota „na Syberii” - które Autor nazywa – „przesunięciem centrum bogactwa”,
 w  latach  zmniejszania  się  produkcji  złota  na  Uralu,  nie  zmniejszyło  się  wydobycie  złota  w  całym  Imperium
Rosyjskim.  Średnie  roczne  wydobycie  (Ural-Europa  plus  Syberia)  wyniosło  w latach  1831-1833  aż  876  pudów,
 zaś w latach 1837 i 1838 odpowiednio 442 pudy i 469 pudów . 

Jak widać, w roku 1838 kopalnie Uralu wydobyły „niecałe” 300 pudów (produkcja spadła z 353 pudów – jakie na
Uralu wydobywano  w „kiepskich latach 1831 i 1832) , zaś wzrastała „na Syberii” osiągając w w roku  1839 do 196
pudów – co „zrekompensowało” całość wydobycia w Imperium Rosyjskim, które tym samym wyniosło, jak pisze
Autor 300 + 196 = 496. Zakładam, że podane przez Humboldta liczby są prawidłowe a wcześniej podane 469 jest
pomyłką zecera – powinno być chyba 496.

[=390=]

Bryły złota leżą tuż pod powierzchnia ziemi. 

Humboldt pisze że znalazł złoto: „zaokrąglone masy kilka cali pod trawą i bardzo blisko siebie”, oraz że „ jest całkiem
możliwe, że jeszcze większe masy istniały kiedyś na powierzchni ziemi, bruzdowane pod bieżącą wodą”

Autor sam znajdował bryły złota o masie (jak podaje – przeliczam na kilogramy: 6,5, 8 i 12 kg) -  „15 lat wcześniej” -
czyli 1840/43 – minus 15 lat = 1825-1828. Złoto zostało naniesione przez wodę. „Wiedza o tych skarbach dotarła do
greckich kolonii nad Morzem Czarnym”.

Autor znów „myli” daty - „oficjalnie” nie był na Syberii przed majem 1829.

[=391=]

Herodot wędrował od Donu na Ural i Ałtaj trasą „którą od Thyssa-Getesa do Issedonów”, czyli depresją rozciągającą
się od Donu do Irtysza?

A Ałtaj był wtedy /za Herodota/ wyższy jak Ural?

[=392=]
Autor tłumaczy, że Herodot nie znał nazw gór i krain, mylił nazwania, lecz dzięki dokładnemu opisowi ukształtowania
dolin i wzniesień jakie opisuje Herodot, można wszystko dokładnie zidentyfikować, zgodnie z współczesną Autorowi
geografią.

[=393+394=]

Bardzo ciekawe! Długie i pełne odnośników na temat ras i ludów zamieszkujących Syberię. Na temat „tartarskich”
języków  tych  ludów  oraz  ich  włosów  jasnych  lub  rudych  i  oczu  niebieskich  lub  zielonych.  O  pokrewieństwie
„genealogicznym” „Tutarów czyli Mongołów” nazywanych „Toark”.
O wrażeniach Autora który widział różnice w budowie czaszek Kałmuków ze stepów Srepty i Turków mieszkających
w  Kazaniu  i  Tobolsku.  O  mieszkających  na  wschodzie  Scytach  którzy  „oddzielili  się  od  Scytów  Królewskich”
 a prawdopodobnie zajmowali się wymianą złota i skór.

[=395=]
Dalszy ciąg rozważania o rasach - Scytach, Hunach, Kałmukach – ogólnie o mieszkańcach tych ziem. Autor wspomina
prace „hrabiego Potockiego” - czyżby to ten sam co z jechał z poselstwem do Chin a Klaprotha’a miał za towarzysza?



[=396=]
Dalsza część o wędrówkach ludów – informacje przytaczane ze źródeł.

[=397=]
Dalszy ciąg rozważań o rasach i ludach Syberii i „Zachodniej Azji”.

[=398=]
O myleniu Wołgi (Rha) z Donem (Thaniais)

[=399=]
O szlakach handlowych, gryfach (griffons) i Hiperborejczykach: „region gryfów i Hiperborejczyków rozpoczyna się
poza północnym zboczem pasma Aegipoda, Ałtaju.”

[=400=]
O Kampanii Cyrusa przeciwko Massa-Getom...
O Scytach, Gotach i Alanach… 

[=401=]
Humboldt pisze, że kiedyś umownie dzielono Eur-Azję na cześć północną i południową. Linia podziału biegła przez
Morze  Śródziemne,  wzdłuż  południka  na  którym  były  „Słupy  Herkulesa”  (współczesny  Gibraltar).  Stąd  pewnie
pojawiły się długie rozważania Autora jakie wcześniej  prowadził  na temat znajomości  i  dokładności  wyznaczenia
południka przechodzącego przez Gibraltar,  Wyspę Rodos, Konstantynopol – aż do Pacyfiku – przez „starożytnych
Greków”.

[=404=]
Do  tej  strony  Autor  przytacza  mity  i  fakty  Starożytnych  na  temat  Azji,  Uralu,  Ałtaju  i  Syberii  –  porównuje  te
informacje ze znanymi mu faktami. Można też zauważyć, że Autor stara się wywnioskować ze starożytnych opisów
czy i gdzie mogło być złoto w Azji.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Arimaspowie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arimaspes
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%8B

[=405=]
Humboldt podsumowuje wcześniejsze informacje, pisząc o współczesności i złocie. 
Twierdzi,  że  według  odkryć  jakie  zostały  dokonane  w ciągu  ostatnich  5-6  lat,  uznano  ze  warstwy  złotonośnych
piasków znajdują się na całym obszarze Syberii. A tam gdzie są teraz już tylko ślady wyniesionego złota, kiedyś były
jego duże masy, prawie na powierzchni.

Według  badacza,  „obecność  dużych  bryłek  złota  nie  zawsze  jest  korzystnym  wskaźnikiem  średniego  bogactwa
sąsiednich aluwiów.”

Dlatego poszukiwacze złota powinni skupić się na trasach którymi to złoto zostało przyniesione, na ukształtowaniu
terenu a także na stanie roślinności.

[=406=]
Autor kontynuuje swoje dociekania – czy złoto było na Syberii w czasach gdy żyli „Starożytni”. Podaje interesującą
informację o teorii Ermana, która mówi o tym że występowanie „aluwialnego złota” na Syberii jest zawsze związane
ze znajdowanymi tam kościami „zwierząt gruboskórnych” (pachydermes) – w tym gryfów: „kości, w których, nawet
obecnie, rodzime plemiona, ludy myśliwych, wierzą że rozpoznają pazury, dziób, a nawet całą głowę gigantycznego
ptaka.”

Erman twierdził,  że „że grecki  mit  gryfów opierał  się na tradycji  należącej  do ziem arktycznych,  należy również
przyznać, że górnicy syberyjscy zebrali, że tak powiem, złoto spod gryfów, na dzień dzisiejszy, podobnie jak w czasach
Herodota,  wszędzie  występują  także  piaski  złote,  pokryte  torfami  i  miejscami  aluwialnymi  zawierającymi  kości
kopalne.” 

Teraz pojawia się u Czytelnika pytanie. Jeżeli Humboldt twierdzi, że złota na Syberii przed rokiem 1813 nie było,
 a Herodot opisuje dokładnie takie same zjawiska jakie opisuje Humboldt, to w takim razie – kiedy żył Herodot? 10, 20
czy 50 lat przed Humboldtem?

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%8B
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arimaspes
https://pl.wikipedia.org/wiki/Arimaspowie


Z Wikipedii:
Gruboskóre,  gruboskórce,  gruboskórne  (Pachydermata)  –  wyróżniany  w  XIX  w.  (Georges  Cuvier)  rząd  ssaków
kopytnych.  Cechą charakterystyczną miała być gruba,  pozbawiona włosów skóra.  Zaliczane do niego były słonie,
hipopotamy,  tapiry  i  nosorożce.  Dwie  ostatnie  rodziny  obecnie  zaliczane  są  do  podrzędu  gruboskórców
(Ceratomorpha) w rzędzie nieparzystokopytnych. Niektórzy, oprócz ww., zaliczali do Pachydermata także inne kopytne
o podobnych cechach (np. świniowate, pekari).

https://pl.wikipedia.org/wiki/Grubosk%C3%B3re
https://en.wikipedia.org/wiki/Pachydermata
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pachyderme

[=407=]
Dalszy ciąg rozważań o gryfach… Autor z jednej strony uważa, że mit na temat „złotych gryfów” jest wytworem
„poetyckiej wyobraźni”, a z drugiej strony stwierdza, że „coś w tym musi być”, gdyż te mity, opowieści i wyobrażenia
gryfów tak podobne w odległych stronach,  na przykład na greckiej czy indyjskiej ceramice…

[=408+409=]
Długi  wywód  Autora  wsparty  długimi  cytatami  łacińskimi.  Tekstów  łacińskich  nie  jestem  w  stanie  nawet
 w przybliżeniu rozszyfrować, nie mniej jednak spróbuję streścić myśl Humboldta.

Autor powołuje się na wcześniejsze informacje o tym, że duże bryły (tam było podkreślenie) „zaokrąglone bryły” złota
o masie nawet 10 kilogramów, a znajdowano je „pod samą powierzchnią trawnika”. Autor pisze, że „bieżące wody
mogły kiedyś przenosić równie duże masy na samą powierzchnię ziemi” – co widział osobiście na Haiti.

Jednak Herodot pisząc o historii  świętego złota Scytów (i  Allanów) twierdził,  że złoto to spadło Scytom z nieba.
Dlatego  zaczyna  się  zastanawiać  czy  złoto  nie  pojawiło  się  z  nieba,  a  opowieść  Herodota  jest  niejasnym
wspomnieniem  tego  wydarzenia,  które  według  opowiadania  Herodota  polegało  na  tym,  że  rozpalone  narzędzia
metalowe spadały z nieba a po jakimś czasie już ochłodzony metal można było brać do ręki i jak inne ludy Scytowie
mogli korzystać z żelaza…

[=410=]
Dalszy ciąg rozważań o „starożytnych mitach i nowszych cudach”, czyli o pochodzeniu złota które spadło z nieba jako
„święte”, jako kula ognia” jak to często widzimy dzisiaj na płonącej ziemi”.

Czyżby w tym zdaniu Humboldt opisywał widziane przez siebie spadające złote meteoryty?

Dalej  pisze o tym jak to „współcześni   Eskimosi  z Zatoki  Baffina używają metalu który spadł  z nieba i  leży na
śniegu…”

Na końcu pisze o Złotej Ordzie Scytów i podziałach – przekazywaniu władzy zawsze pomiędzy trzech synów…

[=411=]
O wierzeniach znad Wisły i Renu o złocie spadającym z nieba…

Przekład elektroniczny:

To złoto, święty depozyt, stałje się własnością Paralates czyli Złotej Ordy. Jednak płomień wydobywający się z metalu
spadającego z nieba uniemożliwia uchwycenie tego przez dwóch braci. 

Wierzenia że złoto i ogień są powiązane funkcjonują między narodami Północy, i odpowiadają  wierzeniom, które 
zachowały się do dziś, między brzegami Renu i Wisły.

Ukryte skarby przejawiają się w czerwonym blasku i płomieniach wychodzących z łona ziemi.

Pozwoliłem sobie na tę literacką dygresję, ponieważ głębsza znajomość miejsc i obecnego bogactwa ziemi zdaje się 
rzucać trochę światła na obfitość złota, którą cała starożytność przypisywała regionom najbardziej borealnym. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Pachydermata
https://pl.wikipedia.org/wiki/Grubosk%C3%B3re


[=412=]
Humboldt przystępuje do opisu systematyki gór Uralu. Według Autora pasmo uralskie zaczyna się na południu od
Przesmyku Turkmenów który za  czasów Humboldta  łączył  Morze Azowskie  z  Morzem Kaspijskim,  a  kończy na
wyspach Nowej  Ziemi  (Nouvelle  Zemble  -  Novaya-Ziemlia),  które  to  wyspy jak  Autor  wielokrotnie  pisze  dalej,
 są naturalnym, niedawnym północnym końcem Uralu.

[=413=]
Humboldt  przypomina  Czytelnikowi  o  leżących  południkowo  czterech  łańcuchach  gór:  Góry  Ghat,  Łańcuch
Solimański, Bolor i Ural.

Autor zwraca uwagi na „przełamania” łańcuchów gór, takie jakie geolodzy wykryli w Pirenejach.

[=414=]
Cytat:

„Należy sądzić, że potężna przyczyna, działając w bardzo jednolity sposób, była w stanie sama wytworzyć usterki,
które przecinają cały kontynent, prawie w kierunku meridianów.”

[=415=]
Humboldt  pisze że  do tej  pory były mało znane  informacje  topograficzne dotyczące Uralu,  a  przede wszystkim
„Przesmyku Turkmenów”. Mimo tylu wypraw? Bez „zrozumienia” i ustalenia długości „przesmyku Turkmeńskiego”
pomiędzy M. Kaspijskim a Aralskim nie można zrozumieć „uśrednienia długości geograficznej” Uralu – od Ust-Urt do
Nowej Ziemi…

Rejon  ten  badali  w  latach  1819-1820   Eichwald  i  generał  Murawiew,  który  to  podróżnik  był  kapitanem  sztabu
rosyjskiej Gwardii Imperialnej podczas wyprawy skierowanej do Chiwy przez generała Jermołowa.

[=416=]
Zadziwiająca  uwaga.  Mimo  tylu  wcześniejszych  wypraw i  pomiarów,  dopiero  na  przełomie  1825-1826  ustalono
położenie „Jeziora Aralskiego” i „przesmyku Turkmenów” (Wyprawa generała Berga i Lemm’a pod koniec 1825 i na
początku  zimy  1926).  Do  tej  pory  ustalano  położenie  J.  Aralskiego  o  ½  lub  ¾  stopnia  za  daleko  na  wschód.
Odnotowano, że przesmyk (Turkmenów) łączący Morze Kaspijskie z Morzem Aralskim jest taki jak uprzednio.

[=417=]
O Aralu które znika w oczach. O pływających wyspach aralskich, fokach tam żyjących i trudnościach ustalenia jego
położenia. O „szczycie wyspy, Aral-toube, który jest uważany za wulkaniczny”, o trzcinach, kruchych drzewach (ale
nie tamaryszkach lecz Anabasis ammodendron ), które są ścigane do wschodniego brzegu. O tym, że Autor pływał po
Aralu „używając tratw z topoli”.

Oraz o pochodzeniu nazwy Aral.

Przez wiele  lat  kreślono „stereotypowe mapy” Morza Aralskiego opierając  się  na informacjach  pochodzących od
inżyniera Murawina, zebrane podczas podróży w 1741 od Orenburga do Chiwy.

Później  de Meyendorf, w swojej ważnej podróży do Buchary, skorygował kurs części wschodniego wybrzeża Aralu.

[=418+419=]
Dalszy ciąg zadziwiających informacji dotyczących Morza Aralskiego. Wciąż sprzeczne dane o brzegach Aralu, brzegi
są znowu całkowicie zmienione, nie ma wielkich wysp. 

A Humboldt przecież pisząc tę książkę posługuje się nie tylko zebranymi w 1829 informacjami ale stale przytacza
bieżące dane (z lat 1832-1839).

Karelin, jest odpowiedzialny za założenie nowych zakładów komercyjnych i wojskowych w Novo-Aleksandrowsku, na
północno-wschodnim brzegu Morza Kaspijskiego, gdzie jest wpływ z  Morza Aralskiego (Tjuk-Karassou Bay ).



[=420=]
Parę  stron  wcześniej  Autor  pisze  że  są  ogromne  pomyłki  w  oznaczeniu  położenia  geograficznego  Chiwy.
 Tu wspominana jest jakaś wyprawa rosyjska właśnie do Chiwy i wymieniane są trzy drogi do miasta. 

Pisze Autor że to wyprawa wysłana „zgodnie z rozkazem gubernatora generalnego Orenburga, Perowskiego” i że jest
to świeża informacja, jaką Humboldt otrzymał podczas pisania tej książki (marzec 1840).

Próba rozszyfrowania tych szlaków, mogłaby dać nam określenie obszaru zajętego przez ówczesne Morze Aralskie
 i połączenie z Morzem Kaspijskim. Kilkanaście stron wcześniej Autor wspomina o zmianie szlaków prowadzących
 z Uralu do Chin. Zaczęto używać okrężnej drogi przez Kiachtę…

W dalszej części Autor pisze o dwóch szlakach prowadzących z Morza Czarnego (Krymu) do Indii i Chin. Krótszy
szlak wiodący przez Morzez Kaspijskie (z Astrachania – Guriew) do południowych brzegów Kaspijskiego przestał być
używany  i  wszyscy  korzystają  z  długiego obejścia  (Konstantynopol  –  Persja  –  Afganistan).  Tu  Autor  wspomina
 o  szlaku wodnym  na  Morzu Kaspijskim (Astrachań -  Zatoka  Bałkańska,  i  dalej  „starym korytem Amu Darii).
Wygląda na to, że w tym momencie historii Amu Daria już nie płynie bezpośrednio do Morza Kaspijskiego ale do
Aralskiego, skąd jest przelew „Przesmykiem Turkmenów”.

[=421=]
Zupełnie  zadziwiające  informacje.  Intensywnie  bada  się   szerokość  Przesmyku  Tukhmenów  –  szerokość  rzeki
wypływającej  z Jeziora Aralskiego do Morza Kaspijskiego.  Przy czym podawane są nielogiczne pomiary.  Według
pomiarów , Morze Kaspijskie jest 12,7 (cali? - nie zidentyfikowałem jednostki) poniżej Morza Czarnego, zaś Morze
Aralskie jest 34 „pieds” powyżej Morza Czarnego (= 109,31 metra). 

Pomiarów dokonywano w „Zatoce śmierci” (Miertwoj Koultouk – Golfe Mort) – jaką zaznaczano na mapach już
przeze mnie linkowanych. Te pomiary wskazywały na to, że poziom Morza Kaspijskiego jest niższy od Aralskiego o
18,3 ” = 110 „pieds” = 353,65 metra.
Z proporcji by wynikało, że miara 12,7 ” = 76,34 „pieds” = ~244 metry.

Na większości map z tego okresu różnica poziomów pomiędzy Morzem Czarnym a Kaspijskim wynosi 76 pieds.

Zakładałem stopę (foot) równą 335 mm lub 305 mm (takie dwie miary obowiązywały w Anglii i w Niemczech), oraz
że:

1 toise = ~1,95 metra (średnio) = ~6,39 pied (francuski)
1 pied = ~ 3,215 m
1 metr = ~0,513 toise = ~0,311 pied

Badania poziomu Morza Aralskiego dokonywały wyprawy:

Generała Berga w 1826 (Sagoskin , Anjou i Duhamel)
Lewczin – 1830 (publikacja 1832)
Eichwald – publikacje 1830 i poprawiona 1838
Później pomiary geodezyjne wykonywali Fuss , Sawitsch (Sawicz) i Sabler

[=422=]
W jednym z ustępów Autor wspomina o jednej z ekspedycji która przez siedem lat dokonywała stałych pomiarów
poziomów  wzajemnych  Morza  Czarnego,  Morza  Kaspijskiego  i  Aralskiego.  Tu  Humboldt  pisze  o  błędach
barometrycznych takich pomiarów dokonywanych przez 30 lat i to codziennie, przez specjalne stacje pomiarowe (!!!). 

Tu Aral jest wyżej od Morza Czarnego o 5 „pieds” z haczykiem nieczytelnym w oryginale.
Autor wątpi w ten pomiar, bo na wcześniejszej stronie podaje 34 „pieds” powyżej Morza Czarnego (= 109,31 metra).

Aby było ciekawiej i bardziej tajemniczo – cytat elektroniczny: „W ten sposób Oxus porzucił jeden z dwóch basenów,
który  jest  najniższy,  zjawisko,  które  wydaje  się  być  może  mniej  dziwne,  jeśli  zakłada  się,  że  wody  zostały
przekierowane, lub sztucznie, przez pomnożenie kanałów nawadniających Zachodnia Khivia, albo przez zamulenie i
efekt  trzęsień  ziemi.  Osoby  odpowiedzialne  za  wyrównywanie  Aral  zasługują  na  dużą  pewność  /dokonywanych
pomiarów /”.



Z tego wynika, że Oxus (Amu Daria) już nie płynie do najniższego z basenów, czyli Morza Kaspijskiego (dlatego
można skorzystać ze szlaku handlowego prowadzącego dnem wyschniętej rzeki – o czym Humboldt pisze wcześniej),
ale bezpośrednio do Morza Aralskiego. Co jest o tyle dziwne, że jak wskazują pomiary, Morze Aralskie jest w tym
momencie od 5 do 34 pieds wyżej niż Kaspijskie! Jedynym wytłumaczeniem tego fenomenu jest podniesienie się
terenu pomiędzy Morzami Kaspijskim a Aralskim – czyli to o czym w wielu miejscach pisze Humboldt – „zmiana
depresji kaspijskiej”.

Autor  tłumaczy  dodatkowo  zmianę  kierunku  płynięcia  przez  Amu  Darię  sztucznym obniżaniem  poziomu  Morza
Aralskiego jakimiś kanałami nawadniającymi  tereny Zachodniej Chiwy. Z czego by wynikało, że woda była słodka,
bo chyba nie nawadniano wodą morską?

Te wszystkie działania wymagały kolosalnej koncentracji sił, środków i niebywałej organizacji wielu państw, których
w zasadzie jeszcze na świecie nie było. Stąd pewnie cztery „Kongresy” które takowe państwa i narody utworzyły...

[=423=]
Humboldt pisze o  szerokości Przesmyku Tukhmenów, mierzonej drogomierzem (odometrem). Wynosiła ona według
Eichwalda 242 wiorsty (3° 28' długości łuku ). Może chodziło o długość rzeki łączącej Morze Kaspijskie z Morzem
Aralskim, bo tak ogromna szerokość wydaje się porażająca!

Autor pisze, że jak przebywał w Petersburgu, to sądził że ta szerokość jest jeszcze większa (dwukrotnie) – wszak
pomiary Eichwaldt wykonywał kilka lat po pobycie tam Humboldta.

 Następnie Autor pisze o „korku z sosny” (pinetum)  który w miejscu oznaczonym 44° 1/4 ' (prawdopodobnie długości
geograficznej od Paryża – jeżeli tak to trafiamy na Rostów nad Donem?) tłumi wypływ wody z Morza Kaspijskiego
„na zachód”. Miejsce tego „korka” jest w wielkim obniżeniu terenu zwanym Tjuk Karagan (Karagni, lub karaghaï ) co
w językach kałmuckich znaczy „sosna”.

Czyli raczej jeszcze poziom Morza Kaspijskiego był wyższy od poziomu Morza Czarnego. Na prezentowanych już
Państwu mapach istnieje także „Zatoka Śmierci” na mapach Morza Czarnego (podobna nazwa do zatoki gdzie był
wpływ z Morza Aralskiego do Kaspijskiego). Znajdowała się ona na zachód od Krymu.

Autor opisuje „stopniowy odwrót wód w niskich grzbietów,  w pobliżu ruin znajdujących się pomiędzy  Outin-kala 
 a Tiunukla”, które to ruiny jak się wydaje, bo mówią tak tubylcy - „stały nad brzegiem tego byłego  morza.”

Humboldt dopisuje, że według najnowszej mapy okolic Chiwa (opublikowanej w 1839  - wyprawa generała Gensa
 i de Helmersena), Ust-Urt (teren pomiędzy dzisiejszymi Morzami Aralskim i Kaspijskim) rozciąga się na południowy
zachód i graniczy z terenem o nazwie Kotbatau, gdzie „ziemia podlewana jest kanałami Kararat i Chavat.”

[=424=]
Rozważania Autora na temat tego czy głównym ujściem rzeki Amu Daria (Oxus) do Morza Kaspijskiego jest ta część
rzeki która wpływa do Morza Kaspijskiego koło Akhtam (Akh-tam). Czy chodzi o obecną miejscowość Aktau? 

Autor wyraźnie pisze że główne ramię Amu Darii (Oxus) wpływa do Morza Kaspijskiego pod Akhtam. Czyli w roku
1829,  gdy  był  na  miejscu  Humboldt,  Amu  Daria  robiła  „bifurkację”  czyli  „decydowała”  czy  płynąć  do  Morza
Aralskiego czy Kaspijskiego. A około 10 lat później Burnes widzi w tym miejscu tylko wyschnięte koryto rzeki.

  Uczeni zastanawiali się czy ta rzeka (dawne koryto Amu Darii wpadające do Morza Kaspijskiego) jest naturalna, czy
jest  też  śladem dawnego sztucznego kanału irygacyjnego lub kanału łączącego Morze Aralskie z Kaspijskim jaki
zbudowała „dawna cywilizacja Chorezmu”. 

Humboldt trochę kpiąco powątpiewa w opinię  Burnesa i chyba w możliwości  inżynierskie „cywilizacji Chorezmu”,
bo „zaleca” Burnesowi zobaczenie na własne oczy Chiwy.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Chorezm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Chiwa

https://pl.wikipedia.org/wiki/Chorezm


[=425=]
Znów  interesujące  ciekawostki.  O  depresji  jaka  powstała  w  rejonie  Ust-Urt  i  „powstaniu  tam  gleby”  -  czyli
podnoszeniu się lądu,  o wielkiej  katastrofie polegającej  na obniżeniu się poziomu całego tego obszaru (pomiędzy
Morzem Kaspijskim a Aralskim), o opracowaniu Eichwalda który zebrał informacje z ekspedycji jakie w tym rejonie
organizowano (od Jenkinsa w roku 1558 do Bassargina w roku 1826).

Zastanawiano się co było pierwsze, powstanie wielkiej depresji czy ruchy podnoszące teren.

Pisze o dyskusjach cara Piotra Wielkiego z oficerem artylerii Brucem, który na polecenie Piotra dowodził wyprawą
badawczą  w  roku  1733.  Car  interesował  się  obszarem  Amu-Darii.  Wspomniana  znów  „nieszczęsna  wyprawa”
Aleksandra Bakiewicza (1716)  który miał  rozkaz wynajęcia  1000 mężczyzn w garnizonie  przy ujściu Amu Darii
 i wykonać jakieś prace „na starożytnej rzece” do Chiwy. 

Bakiewicz miał obiecać tamtejszemu chanowi odbudowanie zamków i przywrócenie nawigacji do Morza Kaspijskiego
(z Chiwy?). Bakiewicz miał też „popłynąć statkiem z Chiwy do Indii”. Car upierał się na zbudowaniu kolonii i fortec
wzdłuż Amu Darii (Oxus), która płynęła do Morza Kaspijskiego przez wzgórza Małego i Wielkiego Bal Khan. Celem
budowy faktorii i fortec było zabezpieczenie wydobycia złota z tym rejonie.

Czyli absolutne wymieszanie faktów i czasu! Do 1813 roku o złocie na Syberii i w Azji Środkowej nikt nie wiedział,
bo go tam nie było, jak nam cierpliwie tłumaczy przez cały czas Humboldt.

Informacje o Piotrze I i Bakiewiczu:
Julius von Klaproth
Travels in the Caucasus and Georgia: performed in the years 1806 and 1808 ...

https://books.google.pl/books?
id=3PggAQAAMAAJ&pg=PA193&lpg=PA193&dq=Alexandre+Bekewitsch&source=bl&ots=CetP7K5V0W&sig=bL
yTgcWcOJCeT1FAYkb6PG6vdS0&hl=pl&sa=X&ved=0ahUKEwjJtqzJnO7YAhWIblAKHY1wDYUQ6AEIKjAA#v=
onepage&q=Alexandre%20Bekewitsch&f=false

[=426=]
Wzmianka  o  „Wielkim  Bogdo”  -  cudzie  (miejscu  świętym?)  ludów  koczowniczych,  który  znajduje  się  według
pomiarów  105  toises  powyżej  poziomu  Morza  Kaspijskiego.  Ten  obszar  znajduje  się  według  opisu  Humboldta
pomiędzy Wołgą i Iaik (rzeka Ural) na północny wschód od Tchernoi-Iar (Czarnoj Jar – na południe od Achtubińska?). 

Czy „miejsce święte” było dlatego, że teren ten był powyżej fali zalewowej tsunami i tam zgromadzili się ocaleli ludzie
z „Horde intérieure des Kirghiz” ???

Wielkie Bogdo to prawdopodobnie > Bol'shoye Bogdo / Большое Богдо / Obwód astrachański.

[=427=]
Informacje  o  pomiarach  wysokości  terenu  pomiędzy  Amu Darią,  Meszhedem,  Chiwą  i  Bucharą… Wspomnienie
kolejne o depresji regionu Kaspijskiego.

Z ciągle  powtarzających się  informacji  o  pomiarze  tej  „depresji”  może wynikać  iż  badacze nie  brali  pod uwagę
możliwości wlania się tam wód Oceanu Lodowatego falą tsunami od północy (choć wiele razy jest to wspominany czy
sugerowany taki scenariusz), ale uważali że Ocean Lodowaty „wlał się” do obszaru kaspijskiego w wyniku powstania
w tym regionie „depresji”, której zmienny poziom jest stale mierzony.

[=428=]
Kolejne opisy i wyjaśnienia. Ciekawy opis migracji wypasanych stad. Zasolone stepy Emba.



[=429=]

O terenach leżących na południe od rzeki Ural (Iaik) badanych przez generała Berga, generała Gensa oraz badaczy:
Meyendorf, Helmersen i Eichwald.

Wartym podkreślenia jest fakt używania przez Humboldta starych nazw. Uparcie stosuje nazwę rzeki Ural jako Jaik,
choć po powstaniu Pugaczowa nazwę zmieniono i jak gdzieś czytałem, zakazywano stosowania starego nazwania.

Interesujący jest fakt taki: poza Marco Polo, nie spotkałem innych wzmianek o Wenecjanach czy Genueńczykach. Nie
ma ani śladu Imperium Osmańskiego – Ottomańskiego, dla Humboldta dalej istnieje Konstantynopol a Hagia Sofia nie
jest meczetem ale chrześcijańską świątynią..

[=430=]
Rozważania na temat Południowego Uralu aż do „Przesmyku Turkmenów” - przelewu z Morza Azowskiego do Morza
Kaspijskiego. Znów zagadkowe miasto Guberlińsk.

[=431=]
Informacje na temat geologii obszaru Bogusłowsk – Guberlińsk. „Erupcje i dominacja terenów sedymentacyjnych”.

[=432=]
Autor opisuje tworzącą się bifurkację (Autor wprowadza nazwę „trifurkacja”) pasm górskich: na północ od Jeziora
Aral (o dwa stopnie) – na zachód są Monts Ourkatch na wschód zaś Monts Moughodjares. Tworzy się nowy grzbiet
górski pomiędzy rzekami Ural (Jaik) a Sakmara.

[=433=]
Tereny „trifurkacji” przed podróżą Humboldta badali:  Hermann, Helmersen i Hofmann. Autor opisuje płonące wyspy
na jeziorze pod Guberlińskiem które „unosiły się w powietrzu”. Humboldt widział takie zjawisko na jeziorze Chalco w
Meksyku. Wcześniej opisał „unoszące się ” i płynące na wschodni brzeg wyspy na Morzu Aralskim.

[=434=]
Wschodnie ogniwo tej „bifurkacji” Autor nazywa „ Kara Edyr” i umiejscawia naprzeciw Orska. Humboldt pisze,że to
pasmo wzniesień nie było wcześniej znane.

[=435=]
Opis terenów wokół dolin Miask i Złotoust (Slatoust ).

[=436=]
Helmersen określa wysokość Iremel jako 594 „toises” - Humboldt mierzy 793 „toises”. Autor informuje, że mierzona
przez Helmersena wysokość położenia Orenburga to 39 „toises” powyżej „powierzchni Oceanu” - co wydaje mu się
mało wiarygodne, gdyż pomiary były prowadzone za krótko. (Od czerwca do grudnia 1828 i od stycznia do kwietnia
1829 r.).

[=437=]
Autor kontynuuje opis dolin i gór znajdujących się na północ od Morza Aralskiego. Pisze o „osobliwościach” oraz o
tym, że Morze Aralskie „nie otrzymuje ani kropli wody „ z tej części Uralu na północ od Płaskowyżu Guberlinskiego”

[=438=]
Dalsza część opisów gór i dolin. Podaje wysokości  poszczególnych punktów (t. = „toises”).

[=439=]
Autor liczy na kolejne badania które wyjaśnią pochodzenie i kolejność warstw skalnych.

[=440=]
Opis okolic Jekaterynburga, Autor wspomina „słynne kopalnie miedzi Goumrchevsk”, pisze o „bogatym i pracowitym
Panu  Jakowlewie,  który  zaplanował  wykopanie  kanału  (długości  400  „toises”),  łączącego  Wołgę  z  Irtyszem  (?)
 - a bardzo przydatnym do komunikacji pomiędzy Morzem Kaspijskim a Morzem Lodowatym”.

[=441=]
Interesujący passus: „podróżnicy pozbawieni możliwości pomiaru wysokości mogli sądzić iż /odcinek/ Gór Uralskich
w pobliżu Jekaterynburga został przerwany lub zniknął”



[=442=]
Uczony utwierdza, żadnego „przerwania Uralu” nie ma. Opisuje płaskowyże „pomarszczone korytami rzek”.

[=443+444+445=]
Długie rozważania na temat wysokości  poszczególnych miejsc.  Bardzo dużo nazw miejscowych i  odnośników do
rozbieżnych pomiarów innych badaczy. Pisze o  „zniszczonych zakładach w Pietropawłowsku”…
Autor wspomina wyjazd na Ural swego przyjaciela Kupffera (publikacja 1833), pisze także o „kraju Wogulów” (pays
des Voguls).

[=446=]
Autor  podziwia  alpejskie  widoki  Uralu  z  Guberlińska  i  Bogusławska  (gdzie  znajdują  się  „bogate  kopalnie”).
Odnotowuje, że wszystkie góry są bez śniegu mimo znacznej ich wysokości (obserwacje z końca czerwca). Humboldta
zapewniono, że na ogół jest mnóstwo śniegu i lodu  - nawet w lipcu. Zapis ten dotyczy łańcuchów górskich Lialinskoi
 i Denichkin Kamen.

[=447=]
Tabela  dotycząca położenia  ośrodków górnictwa  złota:  „tak powszechne  na  wschodnim zboczu łańcucha,  fabryki
zbudowane na równinach, gdzie łatwiej było ustalić ujęcia wody, skoncentrowały ludność wzdłuż Uralu, szczególnie
od Miaska do Bogosłowska. w pewnej odległości od głównego grzbietu  jest to obszar przemysłu i cywilizacji dość
nowy, który podąża za głównym grzbietem jak półcień po wschodniej stronie”…

[=448+449=]
Autor pisze, że największa ilość ludności jest pomiędzy Jasper Gouberlinsk a Catherinenbourg. Dalej Autor wspomina
kamieniołomy jaspisu w Gouberlinsku,  „fabryki miedzi Preobrachinskoi” oraz jakiś „barbarzyńców Vogulów” - którzy
chyba też tam prowadzą jakąś lewą działalność „komercyjną” (wydobywczą?).  Helmersen i Hofmann badali zasoby
złota „aluwialnego” na południowych i wschodnich zboczach opisywanych gór uralskich. Ale zawartość złota była
mała,  bo  wynosiła  tylko 1/2 do  3/4  zołotników w 100 pudach piasku.  Na  „nasze” =  z  każdych 1638 kg piachu
złotonośnego otrzymywano niecałe 2 - 3 g złota. Zaistie - „kiepski wynik”!

[=450=]
Krótki opis dziewięciu ośrodków wydobycia złota na Uralu. Plus wzmianka o tym, że wydobywa się tam jeszcze
żelazo i miedź.

[=451=]
Autor zastanawia się nad tym czy można ustalić gdzie się Ural zaczyna a gdzie kończy. Wspomina o „Koungour”,
znanego z jaskiń gipsowych.

[=452=]
Trudność w ustaleniu „początku i końca Uralu” polega na tym, że następują stale „powolne zmiany wysokości terenu”.
Autor próbuje doprecyzować ten „początek i koniec”. Porównuje Ural z Andami.

[=453=]
Humboldt  pisze o łagodnych zboczach wschodnich Uralu oraz o tak charakterystycznym dla Uralu talku,  którego
zasięg pojawiania się zależy od odpowiedniej wysokości nad Oceanem Lodowatym i od określonego miejsca wzdłuż
gór Uralu.

[=454=]
Humboldt opisuje tereny na wschód od Tobolska, powołuje się na badania Rose’a oraz porównuje osady (depozyty,
aluwia) z podnóża Kordylierów – bo to takie samo imponujące zjawisko geologiczne które widział Autor w kilku
częściach świata. „Podnoszenie się warstw (osadów) było wcześniejsze niż podniesienie łańcucha gór – co może być
efektem dyslokacji lub starszych rewolucji (przeskoku bieguna?)”

[=455=]
Humboldt  znów wspomina  o  „ziemiach Vogulów”,  potem pisze  o  Nowej  Ziemi,  która  jest  przedłużeniem Uralu.
 W 1516 Sigismond de Herberstein-Neiperg odbywa swą podróż do Rosji  za  Uralem (wydano to w roku 1583).
Wspomina także dwie prace w których opisywano te regiony Rosji (1575 oraz 1594-1596)



[=456=]
Dalszy ciąg małego historycznego odskoku w bok, jaki nam od niechcenia dorzuca sam Autor.

Po tych wszystkich zadziwiających informacjach, tym razem Humboldt od niechcenia wrzuca nam prawdziwą bombę!
Dlatego proszę wygodnie zająć miejsce w fotelu i przyjąć do wiadomości, że:

Na podstawie informacji Herberstein’a  niejaki  a raczej znany wydawca Auguste Hirsvogel z Norymbergi tworzy
 w  1574  mapy  Rosji,  które  zostają  wydane  dopiero  w  roku  1818  (?).  Jest  to  najstarsza  mapa  Rosji  znana
Humboldtowi!!!!

[=457=]
Komentarze  dotyczące  opisów  i  map   Hirsvogel’a  oraz  Herberstein’a  tłumaczone  przez  Ramusio’a.  Wspomina
wyprawy Ibn Battuta który na początku roku 1324  trzy dni spędził w starożytnej stolicy  Bulghar / Bułgar (koło Cazan
– Kazania). Ibn Batuta podobno opisuje tereny leżące o 40 dni drogi na północ od stolicy Bułgarów, gdzie „ podróżuje
się tylko w saniach ciągniętych przez psy”.

Humboldt wątpi w prawdziwość tych opisów, podając przykłady opisów Libii i Sudanu i Ugandy, gdzie Kartagińczycy
handlowali z obszarami których nazwy teraz są kompletnie obce.

[=458=]
Okazuje  się  że  wspominany  przeze  mnie  w  jednej  z  poprzednich  opowieści  Pallas
(https://pl.wikipedia.org/wiki/Peter_Simon_Pallas  https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB
%D0%BB%D0%B0%D1%81,_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%A1%D0%B8%D0%BC
%D0%BE%D0%BD - wyprawa na Ural  i  Ałtaj  1768-1774),  nie  mógł  z  jakichś przyczyn dotrzeć „tak daleko na
północ”,  ale  w lutym roku 1771 wyjechał  „na północ” na prośbę Pallasa „przyrodnik Sujeff”  i  odkrył  „północną
kontynuację gór Uralu które łączyły się z górami widzianymi z Obdorska”.

Zupełnie zadziwiający fragment. Obdorsk (obecnie Salechard) był dawno zamieszkałym miejscem obronnym (według
durkopedii - w roku 1807 zlikwidowano mury obronne) i  ciekawe jakie góry widział w oddali Sujeff.  Czy Nową
Ziemię, czy też góry lodowe na Oceanie?

[=459=]
Dopiero w roku 1828 (grudzień) Erman ustalił „prawdziwe położenie Gór Obdorskich i skorygował ogromny błąd
 w długości geograficznej (3° 37')”, Dotychczasowe pomiary umieszczały Obdorsk zbyt daleko na wschodzie. Dopiero
mapa  z  roku  1824  koryguje  wszystkie  dotychczasowe  błędy  pomiarów.  Czyżby  to  było  kolejne  świadectwo
przesunięcia się osi ziemskiej z terenów Grenlandii w obecne położenie?

Nie wiem czy Czytelnik zauważył, że Autor często podaje daty nie tylko lat wydarzeń, ale i miesięcy. Wychodzi na to,
że większość wypraw badawczych (poza ekspedycją Humboldta) była organizowana na Syberię w okresie zimowym! 

Interesujące!

[=460=]
Dalszy opis badań Ermana oraz wyprawy „oficera górniczego z Bogusłowska, Strajewskiego” - który zapuścił się na
400-450 wiorst na północ „kraju prawie niezamieszkanego” - na północ od Soswa. Strajewski stracił z oczu Ural,
wędrował  po  ziemi  usłanej  muszlami  które  przesłał  Lepopoldowi  Buchowi.  Buch  uznał  te  muszle  za  „formację
jurajską”.

Cytat:  „na  uwagę  zasługuje  to  szybkie  obniżanie  łańcucha,  częściowo  potwierdzone  ciekawymi  badaniami
geologicznymi  Strajewskiego”.

[=461=]
Informacje  na temat  spostrzeżeń i  obserwacji  Strajewskiego który nie  dotarł  nawet  do 64  °  szerokości  północnej
(Obdorsk – Salechard leży na 66 ° ).

Ciekawe: „po opuszczeniu bagnistej (podmokłej) równiny (tundry) Pan Strajewski zbliżył się ponownie do Uralu na 64
° szerokości...”

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%81,_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%81,_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%81,_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD
https://pl.wikipedia.org/wiki/Peter_Simon_Pallas


[=462=]
Dalszy ciąg rozważań na temat Gór Obdorskich, które znajdują się  6 ° 3/4 na północ od Bogosłowska, do dla Autora
jest informacją, że „ w kierunku na północ następuje zmiana tempa lub przejścia systemu, co widać na dwóch krańcach
Alp”.

Wyprawa de Baer’a wskazuje na to, że łańcuch gór Uralu (Góry Obdorskie) ciągną się poza Wyspę Wajgacz a Nowa
Ziemia  jest naturalnym przedłużeniem Uralu.

l'île de Waigats = wyspa Wajgacz = Вайгач 

[=463=]
Autor cytuje pracę Baera opublikowaną w Petersburgu. Praca dotyczy badań Nowej Ziemi i Wyspy Wajgacz, które to
wyspy według tego badacza są przedłużeniem Uralu. Badano roślinność Nowej Ziemi – krainy bezdrzewnej i pokrytej
tundrą - stepem, o „odmiennym stepie i roślinności jak wnętrze Syberii”.

Wymieniana jest charakterystyczna roślinność Nowej Ziemi: „Polytrichum et de Sphagnum” = torfowce, „maréca-
geuses”  ,  Rubus  chamaemorus  =  Malina  moroszka  ,  Vaccinium uliginosum = borówka bagienna  ,  Cyperaceae =
turzyce.

Interesujący opis Syberii – tak odmiennej od Nowej Ziemi: „Te stepy (Nowej Ziemi) są bardzo odmienne od tych
 z wnętrza Syberii, które (to stepy Syberii) oferują idealną nagość, lub cienką murawę niebieskawo-szarych roślin
solnych,  lub  wreszcie  bogatą  i  wysoką roślinność roślin  zielnych,  długo obciążonych dużymi i  pięknymi kwiaty,
głównie roślin strączkowych.”. A gdzie przysłowiowe lasy Syberii?

Nową  Ziemię  wizytują  liczne  wyprawy,  prócz  Baera,  bywał  tam  botanik  Schrenk,   Lehmann  i  geolog  Ludlow.
Botaników z Ogrodu Botanicznego w Petersburgu wysłał „rząd z Archangielska”. Może źle to rozumiem?

[=464=]
Wspominane są wapienie Nowej Ziemi które są „nieodróżnialne od wapieni z Nowej Zelandii”. Humboldt wymienia
kolejnych  badaczy  Nowej  Ziemi:  admirała  Lùtke,  de  Pachtussoff’a   oraz  chyba  najbardziej  zasłużonego  w  tych
badaniach „pilota Ziwolkę”

[=465=]
Ciekawy opis Nowej Ziemi…
Autor informuje o wyprawie badawczej Romysloff’a z 1762. 

[=466=]
Dalszy ciąg opisu geologii Nowej Ziemi.

[=467=]
Kolejna część opisu Nowej Ziemi

[=468=]
Autor podsumowuje położenie i odległości całego Uralu oraz Nowej Ziemi jako jednego masywu. 

Cytat: „Ze wszystkich tych ogromnych przestrzeni osi Uralu, tylko połowa z nich jest znana z pewną precyzją.”

[=469=]
Opis szczytów łańcucha Uralu. Autor wyraża zdziwienie brakiem „wiecznego”  śniegu  na „alpejskich szczytach”
widzianych z Bogusłowska.

[=470=]
Autor kontynuuje swoje zdziwienie tym, że w końcu lipca nie widział śniegu na szczytach gór i dodaje, że Panowie
Fedoroff i Helmersen twierdzą, że tylko północno wschodnie szczyty gór są zaśnieżone nawet w upalne lato. Tego typu
zjawiska obserwowane w górach Skandynawii są tłumaczone ekstremalnie suchym powietrzem.



[=471=]
Autor zaczyna próbę wyjaśnienia fenomenu braku śniegu (wspomina, że ten problem opisze pod koniec książki), ale
przeskakuje do map. Przypomina najstarszą (znaną mu) mapę Rosji (Hirschvogel / Hirsfogel , 1546  - opublikowaną
 w 1818), gdzie jest zaznaczony łańcuch górski (terytorium) o nazwie „Semlannii Poyas, Kamennoi Payas”, który na
mapie Herberstein’a brzmi: „Montes dicti Cingulus terrae” lub  Cingolo del Monda o ver délla Terra

[=472=]
Autor szuka związków pomiędzy nazwą „Kamienny Pas” wyrażaną w różnych  językach ludów Syberii  i próbuje
uzasadnić że nazwa „Ural” pochodzi od warstw (pasów) skał Uralu.

[=473=]
Rozważania  Autora  na temat  nazwy „Uralu”,  pisze  znów o położeniu geograficznym poszczególnych części  tego
łańcucha gór…
Pisze, o  słynnych kopalniach miedzi w Goumechevsk  i nie jest pewny czy są one na Uralu tak jak  dolina Miask.

[=474=]
Dalszy ciąg rozważań geologiczno – topograficznych dotyczących Uralu...

[=475=]
Autor przechodzi do opisu imponujących bogactw naturalnych Uralu.

[=476=]
Dalsze wyliczenia bogactw Uralu, Autor się dziwi jak natura mogła tyle „złożyć na tak wąsko opisanej ziemi”. 

Najwięcej bogactw mineralnych znajduje się w „aluwium” które towarzyszą takim skarbom jak złoto, platyna, iryd,
osm-iryd i diamenty.

Należy przypomnieć że osm został odkryty w roku 1803. Iryd w roku 1804. A na Uralu od 1823 idzie przemysłowe
wydobycie! >> [=496=]
https://pl.wikipedia.org/wiki/Osm

[=477=]
Autor  nieśmiało  zaczyna  pisać  o  dwóch  rodzajach  (formach)  tych  skarbów.  Jeden  rodzaj  to  minerały  i  metale
znajdowane w „aluwiach” czyli osadach naniesionych rzeką (Potopem?). Drugi rodzaj bogactw znajduje się w postaci
żył  w  skałach.  Zadziwia  go   „równoczesne  lub  kolejne  tworzenie  tak  wielu  heterogenicznych  kombinacji
chemicznych” powstałych przez „okresowe oscylacje  rozciągłości powierzchni” 

[=478=]
Kolejne opisy z dość dziwnymi informacjami o „zaburzonych warstwach” czy „teatrze zniszczeń”…

[=479=]
Autor znów zaczyna pisać o granitach, które są jedną z jego fascynacji uwidoczniających się w jego książce…
Najwyraźniej Humboldt łączy powstanie granitów z pojawieniem się określonych bogactw mineralnych.

[=480=]
Kolejna strona geologiczno chemiczna.  Z kolejnych stron wydaje się iż Autor mniema iż granity „wypłynęły” na
powierzchnię  ziemi  niedawno  a  towarzyszyło  temu procesowi  powstanie  złóż  /  żył  metali  i  bogatych  związków
chemicznych.

Wspomina geologiczne odkrycia pana Pandera, przyrodnika wyprawy Meyendorf’a.

[=481=]
Tym razem więcej o skałach takich jak porfiry, które występują także na Nowej Ziemi.

[=482=]
Czy  w  roku  1830  znaleziono  oliwin  i  porfiry  na  terenie  wulkanicznym  badanym  przez  pana  Tchaikowskiego
(Czajkowskiego), czy właśnie wtedy one się tam pojawiły – jako działalność wulkanu?



[=483=]
Dalsza ciąg. Autor znów pisze o bazaltach, które uważa na Uralu za niewytłumaczalną rzadkość.

[=484=]
Dalsza część dla miłośników i znawców geologii i minerałów.

[=485=]
Nareszcie wzmianka o węglu kamiennym! Oraz o braku czerwonego porfiru, co powinno zwrócić uwagę geologów
(podkreślenie to Autor).

[=486=]
Dla znawców. Wydaje się interesujące…
Szczególnie krótka wzmianka o znajdowanych przez Autora na północy Uralu (Bogusłowsk) kul o średnicach 5-6
pieds, złożonych z koncentrycznych warstw…
Z opisu wynika że te kule „wychodzą z ziemi”.

[=487=]
Leopold von Buch,  de Baer i Lehmann prowadzą badania skamieniałości.

„Wapień  górski”  składa  się  palezoicznych  z  koralowców  (   Calamopora  polymorpha,  Cyathophyllum  ceratites),
trylobitów, amonitów, a wszystko „pokryte grubą warstwą kości mamuta”…

Humboldt informuje, że „Pan Strajewski pchnął swoje badania prawie 460 wiorst za Bogosłowskiem do Tolimskoje
Simowye, prawie równolegle do Beresowa.” 

[=488=]
Uczeni  są  zaskoczeni  składem wapieni  uralskich  (znajdowano pola  oolitów),  które  zawierają  takie  same amonity
 i belemnity jak wapienie jurajskie z Europy czy Ameryki Północnej. Są też zdziwieni tym, że strefa wapieni na Uralu
sięga o co najmniej 6 ° dalej na północ niż analogiczne wapienie europejskiej Jury. 

Jest  wzmianka o tym, że de Helmersen opublikował swe prace we wrześniu 1839 (Autor kilkanaście stron wyżej
 i stronę niżej pisze, że sam zakończył pracę nad niniejszą książką w marcu (w innym miejscu że w lutym) 1840).

„Obserwacje pana Schrenka, które rozciągnęły się na Samoyedów i Ocean Arktyczny, dowodzą, że cienkie warstwy
wtórne nie kończą łupków, diorytów i skał porfirowych, które w istocie charakteryzują cały system Uralu”. 

W innym miejscu Humboldt pisze o Samojedach, że są o nich nieprawdziwe i złe opinie i że pierwotnie zamieszkiwali
tereny pomiędzy południowym Uralem a Ałtajem, by następnie powędrować na północ.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Oolity
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82

[=489=]
Autor próbuje sklasyfikować uralskie wapienie i informuje o tym, ze czytał manuskrypt książki Gustave Rose’a która
ma się  wkrótce  ukazać  (napisana  po  niemiecku),  gdzie  Rose  opisuje  „erupcje  metaliczne”  najlepiej  widoczne  na
południowej i azjatyckiej części Uralu.

[=490=]
Humboldt wraca do „metali” wydobywanych na wielką skalę na Uralu. Uważa, że niektórzy badacze starają się ustalić
granice pomiędzy „aluwium a diluwium”, czyli  jak mniemam pomiędzy złożami osadowymi (naniesionymi wodą
 i  zdeponowanymi jako osad)  a  złożami  w postaci  żył  macierzystych w skałach.  Dla  Autora  ważniejsze jest  nie
rozważanie tego problemu, ale zbadanie złóż osadowych, co da podstawę do ustalenia pochodzenia tych depozytów.

Humboldt pisze, że w ciągu 26 lat (1814 – 1839) na Uralu „wypłukano” ponad 83 tony złota (83000 kg), którego
wartość  ocenił  na  „ponad  259  milionów franków”.  Osady  zawierające  złoto  są  bardzo  często  spotykane  i  mają
„ogromny zasięg” - szczególnie nad rzeką  Ourman -Silaïr (na zachód od fabryk miedzi w Preobrchensku) - „na razie
znanych jest tylko siedem czy osiem miejsc gdzie złoto jest wydobywane ze skał” (żył skalnych – o ile tłumaczenie
 i moje domysły są prawidłowe co do tego ustępu).  Czyli – największa koncentracja złota jest w osadach (aluwiach)
 i stąd wynika że to najłatwiejszy i najtańszy sposób eksploatacji tego kruszcu.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82
https://pl.wikipedia.org/wiki/Oolity


83 tony złota w ciągu 26 lat daje nam średnio roczny urobek równy 3192 kg złota, czyli 3192 / 16,38 = prawie 195
pudów rocznie.

[=491=]
Humboldt  opisuje  „opuszczone  kopalnie  w  Pierwo-Pawłowsku”  znajdujące  się  w  pobliżu  charakterystycznych,
stożkowych „pagórków” (Berkoutskaya-Gora i Mont Marïnskoi), gdzie na „dużej, bagnistej, złocistej ziemi Tzarevo-
Aleksandrowskiego w obecności cesarza Aleksandra odkryto bryły złota o masie od 8 do 10 kg”.

Autor  wymienia  miejsca  gdzie  znajdują  się  „opuszczone  kopalnie  skalne”  (złota),  leżące  po  wschodniej  stronie
łańcucha  gór  –  na  przykład  w  obszarze  od  Pierwo-Pawłowska  do  huty  w  Niżnim-Saldińsku,  gdzie  Demidow
eksploatował bardzo bogate złoże.

[=492=]
Humboldt opisuje skały z żyłami złota, by wspomnieć kopalnie („skalne”) wokół Bieriezowska (Beresovsk), zajmujące
powierzchnię 5 „lieues” kwadratowych, które to kopalnie rozpoczęły eksploatację złota w roku 1754, gdzie do roku
1828 wydobywano przeciętnie w ciągu roku 8 1/5 puda złota (maksymalnie udawało się wydobyć 19 pudów, ale
najczęściej wydobywano rocznie 3-4 pudy złota). 

Autor  pisze,  że  podaje  te  dane  po  to,  by  uświadomić  Czytelnikowi  jak  nieznaczne  są  zasoby  złota  w  skałach
 w  porównaniu  ze  złotem „aluwialnym”  Uralu.  Roczne  wydobycie  złota  „aluwialnego”  wynosiło  w  roku  1828  
290 a w roku 1832 aż 362 pudy złota rocznie. 

Przypomnienie z Wikipedii: 1 pud = 16,38 kg = 40 funtów = 1280 łutów = 3840 zołotników = 368640 doli

Policzmy: 8,2 x 16,38 = 134,316 kg złota wydobywano przeciętnie rocznie ze skał,  zaś ze złotonośnych piasków
(przyjmuję ilość = 300 pudów) – 300 x 16,38 = 4914 kg złota – czyli co najmniej 36 razy więcej!

I znów Autor myli się w zeznaniach! Jak można było rozpocząć eksploatację złota w roku 1754, jeżeli tam odkryto
złoto w roku 1813?

[=493=]
Według analiz Rose’a, złoto żył (skalnych) z Bieriezowska zawiera 6-8 % srebra. Tymczasem złoto aluwialne Uralu
zawiera przeciętnie od 0,16 (trudno określić czy to chodzi o 0,16 % czy raczej 16%) - poprzez 9,12 % do 16,13 %
srebra (Autor określa skąd pobierano próbki).

Rudy srebra „zdeponowane w żyłach” są niezwykle rzadkie na Uralu, jednak pewne ilości srebra są wydobywane
 w kopalni Blagodat, „4 lieus” na północ od Bieriezowska i kopalni miedzi w Bogosławsku.

Humboldt wyraża zdziwienie opisami Marco Polo, który opisywał prowincję Rosji „podległej Tartarom i graniczącą
 z krainą ciemności” a która była znana ze swych bogatych kopalni srebra.

Autor podkreśla że Marco Polo zupełnie nic nie pisze o kopalniach złota!

[=494=]
W tym miejscu  Humboldt  pisze  o  wyprawach Marko Polo  oraz  o  wyprawach jego ojca.  Chciałbym jeszcze  raz
zauważyć,  że w niniejszym,  pierwszym tomie swej książki,  Autor poza częstym powoływaniem się  na „słynnego
weneckiego podróżnika” - ani razu nie powołuje się na jakichś odkrywców, podróżników czy handlowców z Wenecji
czy Genui!

Wracając  do Marco Polo,  Humboldt  wzmiankuje  o jego ojcu,  który przebywał  z dwóch rezydencjach Mongołów
(Tartarów) których nazywa „Bolguri” - (Bułgarzy?). „Rezydencje” te były koło Kazania oraz koło Assara (Saray) „na
Aktube”.
„To właśnie od swego ojca Marco Polo uzyskał te zaskakujące informacje”.

Ibn  Batuta,  który  odwiedzał  miasto  „Bolgari”  około  80  lat  po  ojcu  Marco  Polo  (Autor  wylicza  to  na  podstawie
przybycia  Batuty do Mekki  w roku 1324 i  do Kabulu w roku 1332),  twierdził  że  „to w Bolgari  rząd – zgodnie
 z wyrażeniem ibn Foszlan’a – stosuje środek zapobiegawczy wieszając umysły ludzi”. Tłumaczenie dziwne, nawet jak
na tłumacza automatycznego. Humboldt zastrzega się, że zdanie to jest dosłownie przetłumaczone z arabskiego (czyli
on też tego nie rozumie).



Po  tym  niezrozumiałym  i  nie  wiadomo  dlaczego  przytoczonym  cytacie,  Humboldt  pisze  o  wizerunku  Rosjan
(podkreślam – Rosjan a nie Bułgarów, Mongołów czy Tartarów, którzy zamieszkują te ziemie) w opisach Ibn Batuty.

Autor zastrzega się, że namalowany przez Ibn Batutę portret Rosjan nie jest pochlebny, gdyż bez wątpienia Ibn Batuta
pomylił w opisie „rasy rosyjskie i fińskie”.
Według Humboldta, Batuta napisał, że „Rosjanie  są chrześcijańskim, brzydkim i perfidnym narodem, mają czerwone
włosy oraz niebieskie oczy i posiadają kopalnie srebra”.

Dla „równowagi” Autor  przytacza słowa Marco Polo o Rosjanach,  którzy są „piękni,  biali,  wysocy i  mają blond
włosy”. Marco Polo pisał też, że to ci „wysocy, piękni blondyni” posiadają kopalnie srebra z którego wykonuje się
monety wielu sąsiednich krajów.

[=495=]
Humboldt zastanawia się nad „rosyjskim srebrem” opisywanym przez Marco Polo i Ibn Batutę. Kopalni tego srebra nie
można  umieścić  na  Ałtaju,  gdzie  wydobywano  jedynie  złoto  i  /według  Autora  który  powołuje  się  na  zapisy
starożytnych/ „nie było komunikacji pomiędzy Ałtajem a Bolgari i Saray”.

Co ciekawe, Ibn Batuta pisze że srebro to wydobywano w „Rosyjskich Górach” które miały się znajdować o dzień
drogi od Saray. Jest to za mała odległość by określała ona Ural. Problem ten Humboldt uważa za istotny, ale trudny do
rozwiązania.

Pisze, że aluwialne złoża złota Uralu pokrywają różnego rodzaju skały, a w których to skałach nie znaleziono jak dotąd
złota i platyny.

Wyjątkiem jest płaskowyż Bieriezowsk, obszar bagien niedaleko Miaska, pomiędzy brzegami rzek Miasta i Tachko-
Targan.

[=496=]
Opis  wydobycia  złota  w okolicach Bieriezowska,  gdzie  żyły złota  wychodzą ze  skał  i  są  pokryte  grubą warstwą
piasków złotonośnych.  Już w drugiej  połowie XVIII  wieku wiercono otwory wiertnicze (?),  studnie,  a zwłaszcza
kopano „galerie przepływów”.

Autor wraca do wcześniejszej uwagi o tym, że najbogatsze złoża złota są „naniesione”, a najstarsza taka kopalnia
znajduje się w Bieriezowsku (1814 rok), a /wydaje się/ że ją zbudowano po tym jak Katarzyna Bogdanow (która
wyszła za mąż za Iwana Pochorowa – i Autor widział się z nią w Niewiańsku) – będąc małą dziewczynką, w roku 1813
znalazła na powierzchni ziemi samorodek złota o dwie wiorsty od Rudniańska. Dziewczynka przekazała znalezisko
„Intendentowi Poinsadowowi z Wierchnieiwińska”.

To znalezisko „wywarło wielki wpływ na dobrobyt kraju”.

Platyna, osm i iryd zostały znalezione na Uralu dopiero w roku 1823 przez niejakiego Lubarskiego.

Podczas  krótkiego  pobytu  Autora  w  Kychtun  (między  Miaskiem  a  Jekaterineburgiem),  pokazano  mu  znalezione
 w płukanym złotonośnym piasku fragmenty złotej bransolety i „płaszcze o oczkach ze złota”. Rodzaje misiurek?

Zbadano te  znaleziska które  odkryto w w pobliżu Jeziora  Irtysz  koło zakładu płuczącego złoto w Sojmonowsku.
Okazało się, że w tych starożytnych artefaktach ze złota, stosunek złota do srebra jest taki sam jak w znajdowanym
złocie  wydobywanym  przemysłowo.  Stąd  Humboldt  wyciąga  wniosek,  że  „starożytni  mieszkańcy  tych  gór  już
wykorzystywali złoto aluwialne”.

Podsumowując: Autor sobie przeczy pisząc raz o wydobywaniu złota na Uralu już od połowy XVIII wieku, a raz
pisząc że zaczęło się wszystko od znalezienia bryłki złota w roku 1813. 

Wydaje się że można śmiało przyjąć, że wydobycie złota na Uralu rozpoczęło się po roku 1813!



[=497=]
Po znalezieniu złota  koło Bieriezowska (w roku 1813 – jak wyżej),  kopalnie  tamtejsze powstały pod zarządem /
nadzorem/ z Jekatyrenburga  - powstawały kolejne kopalnie złota koło Miaska i Bogosłowska (na południe – w Uralu
Baszkirskim) oraz w kierunku północnym (Ural Wogulów). Po raz kolejny Autor pisze o Wogulach (Vogulach).

W okolicach Bieriezowska i Pietopawłowska (gdzie w roku 1829 złoże było bardzo bogate) wydobywano (gdy był tam
Autor) 3 zołotniki (ok. 12 gramów złota) ze stu pudów (1638 kg) piasku złotonośnego.

Należy  tu  przypomnieć,  że  Humboldt  kilka  razy  podkreśla  iż  złota  zawartego  w  skałach  jest  dużo  mniej  niż
 w „kiepskich piaskach złotonośnych” >>> Patrz [=448+449=]

[=498=]
Na poprzedniej stronie Autor pisze o ilości złota w piasku złotonośnym, która to ilość była dziesięć razy większa niż
 z „kiepskich złóż w żyłach skalnych” opisanych wcześniej >> [=448+449=]

Autor uzasadnia więc że te słabe zasoby „skalne”, mimo że „potężne”, są jednak niewystarczające dla opłacenia pracy
górnika.

Autor  wspomina  o  eksponatach  pokazywanych  w  Zarevo-Aleksandrowsku  –  kilkukilogramowych  bryłach  złota
„skalnego”,  które  (ku  zdziwieniu  Humboldta)  powstało  na  wapieniu  magnezowym  a  nie  na  łupku  talku.  Autor
porównuje  najbardziej  złotonośne  tereny  od  najbogatszych  (Miask  i  Złatoust),  poprzez  średnie  („Syssertsk,
Catherinenbourg et Werkh-Isetsk”) do najsłabszych (Bogosławsk)…

Autor wspomina o platynie  - według niego odkrytej w Rosji po roku 1823 – według Wikipedi w roku 1819.

[=499=]
Humboldt pisze o skałach na których występują „piaski złotonośne”. Pisze o piaskach zawierających prócz złota także
cyrkon (trudno określić czy chodzi o pierwiastek czy raczej minerał) i „czerwonym siarczku rtęci”.
Jest  zadziwiony  tym,  że  strefa  wydobycia  złota  (pisaki  złotonośne),  „spoczywa  jednocześnie  na  dwóch  skałach
 o bardzo różnym charakterze mineralogicznym”, a „eksploatacja złocistych piasków przez te dwie ostatnie skały
/pisaków leżących ta takich skałach/ (granit i gnejs) jest rzadkością”.

[=500=]
Autor uważa, że złoto „osadowe” nie ma żadnego związku ze skałami na jakich znajduje się złotonośne złoże. Niżej
Humboldt przytacza tabelkę z pracy Rose’a, która zawiera spis minerałów znalezionych w złotonośnych „aluwiach”

[=501=]
Drobnym drukiem wykaz minerałów – przepisane ręcznie (mogą istnieć pomyłki)

[=502=]
Ciekawe spostrzeżenie Humboldta dotyczące „piasków złotonośnych”, które badał w trzydziestu miejscach. Piaski te
tworzą bardzo wydłużone strefy (łachy) - najdłuższe zanotowane przez Autora miały 250 „toises” (około 500 metrów)
a stosunek szerokości do długości wynosi – dla długich łach piasku 1:20, dla najkrótszych 1:12.

Łachy te znajdują się wzdłuż rzek, czasem na suchych płaskowyżach, a czasem na bagniskach pokrytych szuwarami
 i turzycami. Łachy tych piasków złotonośnych rozmieszczone są często w grupach, równolegle do siebie a oddzielone
są wyrzuconymi naniesieniami bez śladu złota…

[=503=]
Czasem „złote piaski” ułożone są wzdłuż rzek a czasem prostopadle do ich brzegu. Zauważa się, że górne dopływy
rzek oferują najbogatsze złoża. Autor podaje przykład takiej łachy piasku złotonośnego z okolic Rossypucha koło
Soimonowska. Odkryto ten pokład w roku 1829, miał grubość 18 pieds (ok. 9 metrów) i zawierał 2,5 zołotnika ( ok 6
gramów złota) w 100 pudach (1638 kg) piasku.
Zawartość złota w piasku jest zmienna, tak jak i ich poziome wymiary.

A najciekawsze  jest  to,  że  warstwa  którą  warto  eksploatować  znajduje  się  na  spodzie  łachy,  bezpośrednio  nad
powierzchnią  gleby  i  „przylega  do  korzeni  traw  i  roślin  wodnych”.  Czasem  warstwa  złota  jest  zmieszana
 z cząsteczkami cynobru a czasem pokryta torfem



[=504=]
Czasami warstwa złota jest w połowie ( w środku) łachy, co jest chyba widoczne na pierwszy rzut oka – że warstwa
dolna i górna nie zawierają zupełnie złota i platyny. Czasami warstwa złotonośna znajduje się na spodzie łachy i leży
na warstwie skały.

Tak jest w przypadku „aluwium” w Wiluwskoj (południowo zachodnia część Niżnego Tagilska), które miało długość
200 toises a szerokość 30-40 toises (400 na 60-80 metrów).

W innym miejscu Autor widział jak złoty piasek wchodzi w szczeliny skały łupkowej, która nie zawiera złota.

Średnia  zawartość  złota  w  piaskach  „aluwialnych”  Uralu  wynosi  od  0,5  do  3  zołotników  (2-12  gramów  złota)
 w warstwie o grubości od 3,5 do 5 pieds ( 11 do 16 metrów). Wydaje się że nie chodzi o szerokość warstwy ale o jej
grubość – autor napisał to niejasno.

Rozjaśnia wątpliwość następne zdanie, które mówi, że na bogatym z złote łachy płaskowyżu Bieriezowsk ta grubość
złotej warstwy ma 12 pieds (38,4 metra), a ponieważ prace zwykle prowadzone są przez wykopywanie urobku, i mają
te wykopy głębokość od 10 do 15 pieds (32 – 48 metrów), więc piasek złotonośny jest dostępny w otwartych dołach.

Przypominam, że zołotnik to 4,266 grama, pud = 16,38 kg, pied = 3,215 metra, toise = 1,95metra

[=505=]
Jedyne prawdziwe (podziemne) prace górnicze Autor spotkał w „aluwium” koło Bieriezowska (w Nagornoj), gdzie
warstwę złotego piasku grubości 2-3 pieds (6-9 metrów) pokrywa warstwa piasku jałowego o grubości 15 pieds (48
metrów).

Humboldt zaznacza, że jedną z najbardziej charakterystycznych cech tych łach jest to, że zawierają mieszankę złotego
piasku  i  kości  „kopalnych  starożytnych  gruboskórnych  (pachydermes)”.  Obserwował  to  wielokrotnie  w  wielu
odległych od siebie punktach Uralu.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Grubosk%C3%B3re
https://en.wikipedia.org/wiki/Pachydermata

Następnie Autor pisze o spotykanych także w piasku „zębach słonia (mamuta)” i wymienia miejsca gdzie je napotkał.

W rejonie Anninskoj (koło jeziora Aouch- koul) zaobserwował że warstwa kości „prehistorycznych zwierząt” oddziela
w sposób „dobrze zdefiniowany” warstwę złotego piasku od warstwy piasku jałowego.

Dodam,  że  w  wielu  miejscach  Humboldt  łączy  występowanie  złota  z  występowaniem  „kości  prehistorycznych
zwierząt”, sugerując że pojawienie się złota jest związane z wyginięciem „przedpotopowej fauny”

[=506=]
Podczas ekspedycji Humboldta wykopano ze złoża piasku w Konewskiej czaszkę którą zidentyfikowano jako czaszkę
nosorożca. Znajdowała się ona na głębokości 15 pieds (48 metrów!!!!). Autor przypuszcza, że ta czaszka jest pewnie
teraz ozdobą „pięknej kolekcji Imperialnego Korpusu Kopalni w Sankt Petersburgu”.

Następnie pisze o tym, że Pallas w swojej książce z roku 1777 opisał „sześcioramienne zęby ssaków” znalezione na
Uralu.  Uczeni  uznali,  że  nie  należały do „prawdziwego mamuta”  (Elephas  primigenius,  Blum.)  a  Cuvier  później
zakwalifikował je do nowej rodziny zwierząt które nazwano „mastodontami”. Humboldt przypuszcza, że to ta sama
pozostałość  po  mastodontach  jakich  szczątki  odkrywano  w  północnych  Włoszech,  południowej  Francji,  a  nawet
 w Północnej Karolinie.

[=507=]
Humboldt zastanawia się nad tym, skąd mogły na Uralu pojawić się słonie.

 Doszedł do wniosku, na podstawie badań i rozważań innych uczonych, że pasmo Uralu jest stosunkowo niewysokie
 w porównaniu z innymi górami, więc słonie pewnie przywędrowały tam z Afryki poprzez Europę, bo w Abisynii
można je spotkać w wysokich górach.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Grubosk%C3%B3re


Dalej  jednak  zaprzecza  powyższemu.  Autor  apeluje  do  Czytelnika  by  temu  (co  wyżej)  nie  wierzyć,  bo  jest  on
całkowicie przekonany że nie było żadnych „migracji zwierząt”, a znajdowane kości są związane z bardziej ogólnym
zjawiskiem zalania / „lądowania” (des attérissements) , obniżania się poziomu /  równin i są śladem gwałtownego
zniszczenia (kataklizmu) jakie jest widoczne na skałach Uralu.

Humboldt dodaje, że na wschodzie doliny Irtysza, we wszystkich jego dopływach i na zachód od obecnej (?) doliny
rzeki Kama znajdują się ogromne złoża kości przemywanych płynącą wodą rzeki.

[=508=]
Autor kontynuuje pisząc o dorzeczu Irtysza, jakiejś wyspie i Kamie, gdzie jest pełno resztek (szczątków ?) ( lambeaux)
zwierząt wymieszanych z piaskiem, w którym jest też złoto, platyna i co podkreśla Humboldt - kanciaste szczątki skał. 

Humboldt:
Wydaje się więc bardzo prawdopodobne, że zostały uniesione całe równiny wraz z Uralem, równiny które wcześniej
graniczyły z Azją i Europą. Humboldt ocenia że to „uniesienie” doszło do 900-1200 pieds nad poziom Oceanu (2893 –
3900 metrów) i że to „powstanie” Uralu / uniesienie/ nastąpiło po powstaniu wielkiej depresji „której doświadczyły
regiony Morza Kaspijskiego”…

Autor twierdzi, że dowodem na taki scenariusz wydarzeń jest Ust-Urt „wyrównujący się” z wysokością południowego
końca Uralu. Gdyby Ural „podniósł” się wcześniej, nie byłoby „przesmyku” . Autor najwyraźniej pisze o wcześniej
wspominanym  „Przesmyku  Turkmenów”  -  przelewie  wody  z  zalanych  okolic  Morza  Aralskiego  do  Morza
Kaspijskiego.

Przesmyku by nie było gdyby „powstanie” Uralu poprzedziło wielka katastrofę depresji  w zachodniej  części  Azji
Środkowej.

Tako rzecze Humboldt!

[=509=]
Teraz Humboldt zadaje ciekawe pytanie. Czy da się wyjaśnić zmieszanie szczątków zwierząt ze złotym i platynowym
piaskiem, oraz czy żyły złota w skałach istniały wcześniej czy powstały później od łańcucha górskiego.

Autor  jest  skłonny  uwierzyć,  że  kolejność  wydarzeń  których  wynikiem było  powstanie  złóż  złotego piasku  była
następująca:  w chwili  otwarcia  się  dużych pęknięć  skorupy ziemskiej  prowadzących do  wnętrza  globu,  nastąpiły
boczne erupcje i zastrzyki metalu do tych otwartych szczelin skalnych. Następnie – podczas podnoszenia się Uralu do
góry, zamknięte w szczelinach „wstrzyknięte erupcjami metale” zostały skruszone i zmielone, tworząc skupiska złóż
różnych rud. Humboldt uważa że dowodem na taki scenariusz wydarzeń są „aluwia złota i platyny” na Uralu.

[=510=]
Humboldt opisuje ostrokrawędziaste kawałki skał zawierające złoto w blaszkach nienaruszonych fragmentów żył, tak
jakby powstały  „dzień  przed”.  Taki  gruz  skalny  zawierający  złoto  zmieszał  się  ze  skałami  -  „niezaokrąglonymi”
blokami  łupkowymi,  diorytami,  skałami  serpentynów,  cyrkoniami  –  by  całość  została  następnie  „obrobiona”  /
zmielona/ „pod bieżącą wodą”.

Autor uważa, że prądy wody nie przyniosły tych aluwiów z daleka. Aluwia lub piaski złota i platyny mają charakter
depozytów (osadów) z uwagi na bardzo małe rzeki Syberii – zostały przyniesione do basenów jeziornych, które teraz
wyschły.

[=511+512=]
Wyżej  opisana  hipoteza  Autora  teraz  jest  nazwana  „hipotezą  lokalnego  zniszczenia”  i  jak  pisze  Humboldt,  jest
potwierdzona  obserwacjami  wielu  podróżników,  którzy  prowadzili  badania  przez  25  lat,  a  co  zebrał  w  swym
opracowaniu Sokołow i opublikował w Petersburgu w roku 1839.

Autor podaje przykłady aluwiów z Bieriezowska, Miaska (zakłady płuczące złoto w Zieliewo-Aleksandrowsku).

Autor ubolewa nad tym, że bogate złoża złota zawarte w aluwiach piaskowych, spowodowało iż nie eksploatuje się
 (a więc i nie bada) złóż w skałach, co z jednej strony jest stratą dla nauki, z z drugiej strony spowoduje wkrótce
wyczerpanie pokładów „złotych aluwiów”, a więc i szybki spadek produkcji złota na Uralu.



Autor przytacza przykłady eksploatacji złotych aluwiów przez Kartagińczyków i Rzymian w Hiszpanii, a także złote
aluwium ze Śląska – gdzie eksploatacja trwała od XI do XIII wieku.

Autor wraca do wydajności wydobycia i bogactw złóż, gdzie podczas jego pobytu uzyskiwano średnio w roku 1829
 ¾ do 1 zołotnika ze 100 pudów piasku. 

W roku 1839 produkcja złota na południu (Miask) i  centrum Uralu (Jekaterinenburg,  Wiech-Izieck,  Niewiańsk) –
niewiele się zmieniła. Za to ilość złota produkowanego na północy (Goroblagodatsk i Bogosłowsk) wzrosła prawie
trzykrotnie.

Całkowite wydobycie złota na Uralu w tych latach wyniosło: 1829 – 287 pudów (4701 kg) , 1839 – 313 pudów (5127
kg).

Przy czym ciekawostka: „zakładom Korony przekazano w roku 1829 35% całkowitego wydobycia, a w roku 1839
 46 % całkowitej masy”. A jeżeli Petersburg („Korona”) - „pobierał” mniej jak połowę wydobycia, to gdzie trafiała
reszta? 

Czy dysponował tym złotem wspomniany wcześniej „rząd Syberii”???

Kolejna informacja: najbardziej udany rok wydobycia na Uralu to rok 1832, gdy wydobyto łącznie 362 pudy złota
(44%  trafiło do „Korony”).

Autor  sobie  przeczy,  bo  wcześniej  opisywał  że  w  tym  okresie  zanotowano  spadek  wydobycia  złota  na  Uralu,
rekompensowany wzrostem wydobycia złota „na Syberii”...

[=513+514=]
Autor uważa, uderzający brak „gites” - prawdopodobnie może chodzić o „Pyrophanite” czyli tlenek tytanu magnezu
(MnTiO3) – w sąsiedztwie „aluwiów złota”. 

Autor przedstawia dwie hipotezy a raczej dwa stwierdzenia:

1. największa ilość metalu jest na powierzchni lub blisko powierzchni ziemi. Tak jest na Uralu, tak jest w Ameryce
Południowej. Niektóre grudki metalu miały podczas swego płynnego stanu ruch wirowy. Taki kształt grudek jest często
spotykany.

2. w czasie wstrząsów które nastąpiły niemal w czasie powstania całego łańcucha górskiego, zniszczenia spowodowane
tymi wstrząsami dotknęło jedynie powierzchnię skał wraz z wychodzącymi żyłami metalu, które uprzednio zostały
wstrzyknięte w skałę,

Autor dopisuje, że prawie wszystkie „wybuchy metalu” na Uralu (za wyjątkiem platyny), miały miejsce po wschodniej
(azjatyckiej) stronie gór.

[=515=]
Autor kontynuuje porównanie Uralu po stronie „europejskiej” oraz „azjatyckiej”. Po stronie Europy występuje bardzo
niewiele kopalni („myjni”) złota. Za to, w przeciwieństwie do strony wschodniej znajduje się tam wiele złóż platyny.
Spotyka się też powszechnie żelazo chromitowe (chromit -  chromite de fer (https://pl.wikipedia.org/wiki/Chromit))
przy całkowitym braku kwarcu, co ma dla Autora bardzo ważne znaczenie.

[=516=]
Dalsze rozważania geologiczne,  o odkrytych w Ameryce Południowej w roku 1826 zaokrąglonych ziaren platyny
 w złocie...

[=517=]
O złocie, platynie, kwarcu i żelazie. Nawet mnie, laika to zaciekawiło.

[=518=]
Dalszy ciąg rozważań na temat złota i platyny.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Chromit


[=519=]
Porównanie znalezisk dotyczących złota, platyny i diamentów na Uralu i w Ameryce Południowej.

[=520=]
O złocie i platynie Ameryki Południowej. Tam także są przede wszystkim „aluwia”!

[=521=]
O złocie i platynie Ameryki Południowej. Są miejsca, gdzie w aluwium jest więcej platyny jak złota. Mapy z takimi
miejscami Autor przekazał „rządowi Republiki Kolumbia”. Ciekawe! Wtedy jak tam był, jeszcze nie zaczynały się
walki „narodowo-wyzwoleńcze”, a jak pisał wcześniej Humboldt platynę w Ameryce znaleziono już po jego powrocie
do Europy…

O „rządzie Republiki Kolumbia” chyba nie powinno być mowy! Powstanie wybuchło w 1810 a wtedy od paru lat
Humboldt był w Europie! Grenada istniała do roku 1861, gdy Grenadinę przekształcono w Stany Zjednoczone Nowej
Granady a dopiero 2 lata później w Stany Zjednoczone Kolumbii.

[=522=]
Humboldt pisze, że w Ameryce Południowej, tak jak na terenie Uralu, platyna jest po zachodniej stronie gór (Andów).
Informuje, że podczas jego pobytu w Ameryce, „Meksyk, który podczas mojego pobytu tam, co roku dostarczał 7000
marek złota do Europy, ma bogate aluwium złota w północnych prowincjach Sonora i Cinaloa.”

Najprawdopodobniej Autor pisze o „markach kolońskich” - jednostce masy złota i srebra. 
1 marka kolońska = 234 gramy (inne źródła mówią o 249 gramach)
https://en.wikipedia.org/wiki/Mark_(unit)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Marka_kolo%C5%84ska
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marc_(unit%C3%A9)

Przyjmując że 1 marka to 234 gramy (0,234 kg), otrzymujemy: 1638 kg złota z Meksyku rocznie w pierwszych latach
XIX wieku.

[=523=]
O palladzie który w Brazylii towarzyszy platynie i złotu. O wydobywaniu złota w  Wirginii, obu Karolinach i Georgii
(USA – najwięcej w latach 1824-1836 – ze szczytem wydobycia 1833-1835 – roczna wartość 5 milionów franków),
oraz o tym, że na ogół platyna towarzyszy rodowi i palladowi...

Pallad i rod odkryto w 1803 roku
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pallad
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rod_(pierwiastek)

[=524=]
Bardzo ważne spostrzeżenie Humboldta!

Autor  zauważa,  że  wydobycie  złota  w  USA (na  wschodnich  zboczach  Apallachów)  nastąpiło  synchronicznie  ze
znalezieniem złota na wschodnich stokach Uralu. Wydobycie złota na wschodzie USA nie przekroczyło nigdy 1/3
wydobycia złota na Uralu.

Jak widać, Autor kolejny raz pisze dziwne rzeczy! Jeżeli złoto odkryto na Uralu w roku 1813, i w tym samym czasie
odkryto je we wschodniej części Stanów Zjednoczonych, a co z kolei jak pisze Humboldt w innym miejscu nastąpiło
„synchronicznie” do znalezienia złota w Ameryce Południowej, to jak i skąd dostarczano do Europy i Chin (przez
Filipiny) złoto „meksykańskie”, „brazylijskie” i to z Granady?

[=525=]
Autor opisuje największe samorodki złota. Znajdowano takie w Północnej Karolinie (największy ważył 21,7 kg) i na
Uralu (największy samorodek złota na Uralu ważył 10,58 kg). Znajdowano takie bryły złota i na Haiti i na Borneo.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pallad
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marc_(unit%C3%A9
https://pl.wikipedia.org/wiki/Marka_kolo%C5%84ska
https://en.wikipedia.org/wiki/Mark_(unit


[=526=]
Autor porównuje tereny złotonośne w USA (obie Karoliny) i Uralu. Twierdzi, że podobieństwa są uderzające i uważa
że także w USA powinna być platyna.

[=527=]
Humboldt  porównuje  bogactwa  Uralu  z  Haiti  „których  pola  złotonośne  stały  się  niestety  sławne  w  XV wieku
 i w pierwszych latach XVI wieku. Ludność tubylcza była tak osłabiona, że w roku 1510 zaczęto sprowadzać czarnych
niewolników. 

Na Haiti złoto wydobywano w latach 1494-1524, w roku 1525 nastąpiło jakieś załamanie w wydobyciu złota.

Autor pisze: „Według badań z roku 1836 jest tam złoto zmieszane z żelazem magnetycznym, więc na Haiti tak jak na
Uralu, góry w całości składają się z żelaza”

[=528=]
Autor wierzy, że znajdujące się na Haiti  pięć „rozproszonych metali”  - cyna, tytan, kobalt, złoto i żelazo – „dostają się
do skał od dołu w górę przez małe szczeliny które staja się niewidoczne”. Autor badał znajdowane złoto na Haiti.
Porównuje swoje spostrzeżenia z informacjami z Grenady Amerykańskiej.

Tytan – odkryty w 1791 roku
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tytan_(pierwiastek)

Kobalt – odkryto w 1735 (używano do wytwarzania barwników)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kobalt

W roku 1780, Sven Rinman odkrył zieleń kobaltową, a w 1802 roku Louis Jacques Thénard błękit kobaltowy (błękit
Thenarda). Błękit kobaltowy, glinian kobaltu oraz zieleń kobaltowa (będąca mieszaniną tlenku kobaltu  oraz tlenku
cynku) były używane jako barwniki przy tworzeniu obrazów z powodu swojej trwałości.

[=529=]
Bardzo  ciekawy  zapis  Autora  który  cytuje  pierwszych  pisarzy  konkwisty  (Ovido  i  Anghiera),  którzy  opisywali
eksploatację złóż złota na Haiti: „Ex solâ Hispaniolà vehitur in Hispaniam quotannis quadringentorum et quingentorum
interdum millium ducatorum auri summa”. Zapis z 1574 roku. Mówi że „jest to zatem maksymalny roczny produkt
Haiti”.  Humboldt dalej stwierdza, że jest w stanie udowodnić że zapis odnosi się do roku sprzed 1516, oraz że istnieje
skrajne podobieństwo złota Haiti do złota z Uralu.

[=530=]
Interesujące. Nawet bardzo!

Na tej stronie mamy informacje o Haiti według cytowanego przez Humboldta Gonzalo Fernandez de Oviedo, który był
dwukrotnie  na  Haiti  (1513  i  1535).  Cesarz  Karol  V  zatrudnił  „ważnego”  inspektora  „od  złota”  (veedor  de  las
fundaciones del oro), a Oviedo założył na Haiti prywatną kopalnię złota (na własny koszt) podczas pobytu w latach
1513-1515.

Autor wspomina o jakichś sądowych „zatargach i intrygach” w które byli zamieszani Kulomb i „pierwsi nawigatorzy”,
przez co nie można uzyskać informacji o rzeczywistej ilości wydobywanego złota na Haiti.

Trudno zrozumieć to zdanie: „On y voyait tour à tour l'Ophir de Salomon et le Cipango de Marco Polo.” 

[=531=]
Humboldt kontynuuje porównanie złotonośnych piasków Haiti z uralskimi na podstawie zapisów Oviedo. Za czasów
Oviedy także było złoto w dwóch „gatunkach”: jako „surum montanorum” oraz „aurum fluvial”. Według Humboldta
złotonośne piaski Haiti są dokładnie takie jak na Uralu.

Na Haiti złoto znajduje się w rzekach lub na ich krawędziach albo na sawannie (są to suche płaskowyże oraz suche
 i nagie równiny (Llanos y vegas) lub na stokach gór pozbawiony drzew.

Złoto znajduje się zaraz pod trawą, a wydobycie polega na kopaniu długich i wąskich rowów, głębokich na 5-6 pieds.
Kopacze dochodzą do skalistego podłoża ( viva pena), gdzie znajduje się warstwa złota.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kobalt
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tytan_(pierwiastek


[=532=]
Strona z wieloma przypisami i odnośnikami, które scaliłem na tej stronie. Humboldt kontynuuje opis pozyskiwania
złota przez Hiszpanów w Nowym Świecie, bazując na zapiskach Oviedo oraz swoich obserwacjach. Złota nie szuka się
tam w skałach, ale tak jak na Uralu i Haiti pozyskuje metodą płukania ze złotonośnych piasków. Twierdzi, że sposób
ten jest tak samo prymitywny jak w średniowiecznych „myjniach złota” w Niemczech i Hiszpanii. Znów sporo cytatów
tym razem nie po łacinie ale w języku hiszpańskim.

W roku 1495 „rząd Hiszpanii wysłał na Haiti bardzo wykształconego górnika o nazwisku Pablo Belviz, który miał ze
sobą pewna ilość rtęci do oddzielania złota”. 

O dziwo,  w roku 1557 górnik  z  meksykańskiej  kopalni  srebra  Pachuca,  niejaki  Bartbolomè de Medina odkrywa
możliwość stosowania rtęci w uzyskiwaniu srebra. 

Humboldt dziwi się tym „odkryciom”, bo jak pisze – używanie rtęci do oddzielenia złota było znane już w XII wieku.
Powszechnie stosowano tę metodę w kopalniach złota w Afryce (na przykład w Abisynii czy Bodja znajdującej się
 w Nubii)  –  co  opisał  słynny  geograf  Edrisi.  Według Edrisiego  proces  uzyskiwania  złota  wyglądał  następująco:
złotonośny piasek przenoszony jest za pomocą płynącej wody pochodzącej z odwiertu do drewnianych wanien nie
posiadających części metalowych. Tam następuje wstępne „pranie”. Tym sposobem „wyprany” produkt jest mieszany z
rtęcią, by następnie ogrzewać na ogniu rtęć zawierającą złoto w obecności węgla drzewnego. Rtęć odparowuje i zostaje
czyste złoto.

Autor zadaje pytanie które nurtuje uczonych: skąd wiedza o tej chemicznej operacji znana była ludom Afryki?

W opisach greckich i rzymskich dotyczących pozyskiwania złota  „w Hiszpanii, Galii i Azji Mniejszej nie ma ani
słowa o używaniu rtęci”.

[=533+534=]
Krótki opis sposobu wydobywania złota – chyba z Haiti.

[=535=]
Dalszy  ciąg  opisu  pozyskiwania  złota  na  Haiti,  z  uwagami  Autora  dotyczącymi  jego  powstania.  Tłumaczenie
elektroniczne jest tak dziwne, że trudno uchwycić myśl Autora, który pisze o tym ze złoto powstało w górach ale
zostało potem rozproszone po całej wyspie (Haiti). Indianie odwracają biegi rzek, by na wysuszonym dnie szukać
złota. Złoto występuje wraz z piaskiem i węglem ( carbon de madera recia) – który to węgiel według Autora powstał
 z „drewna które nie zgniło w ziemi”. Musiało to zająć wiele lat i niezliczonych „deszczy”...

[=536=]
Autor podsumowuje wcześniejsze cytaty dwóch autorów XVI-wiecznych ( Oviedo i Anghiera) i konstatuje iż teorie
ówczesne  dotyczące  tego  gdzie  szukać  złota  i  jak  ono  powstało  niewiele  odbiegają  od  teorii  współczesnych
Humboldtowi.

Autor wcześniej pisze o wpływie odległości transportu złota przez wodę na kształt jego ziaren oraz o prędkości wody
unoszącej złoto i oporze jakie stawiają drobinki złota w zależności od swej masy bezwzględnej.

[=537=]
Dalszy ciąg uwag Humboldta dotyczących opisów  Oviedo i Anghiera a dotyczących wydobywania złota na Haiti.
Autor  cytuje  poetycki  opis  Anghiery  dotyczący  powstania  złota,  które  to  złoto  niczym  drzewo  wypychane  jest
 z wnętrza ziemi gdzie znajdują się korzenie „drzewa złota”, by dosięgły gałęzie złotego drzewa powierzchni ziemi
(kontakt z atmosferą) i by następnie rozwinąć złote owoce na końcach swych gałęzi.

Autor dodaje dwie swoje uwagi. Pisze, że duża obfitość deszczy w czasach gdy żyli  Oviedo i Anghiera sprzyjała
możliwości płukania złota. Dodaje, że „jeszcze teraz spada w Indiach Zachodnich 90-110 pounces deszczu rocznie”.
Co najprawdopodobniej odpowiada 90-110 x 2,54 cm (lub 2,7 cm) = 2286 – 2794 mm deszczu rocznie.

Wydaje się, że „w czasach Oviedo” ilość spadającego deszczu na Haiti była większa jak w czasach Humboldta.

Druga uwaga Autora dotycząca jak się wydaje „prania złota” w wysokich górach Haiti: „dziś trudno sobie wyobrazić,
jak na tak wysokich stanowiskach eksploatację można było prowadzić z zyskiem.” 



[=538=]
Humboldt  pisze  (zgadzając  się  z  Kolumbem),  że  „zniszczenie  lasów”  na  Haiti,  Jamajce,  Wyspach Kanaryjskich,
Maderze i Azorach spowodowało mniejszą wilgotność i mniejszą ilość wody na tych wyspach, które Kolumb określał
jako „obfite w wodę”. Kolumb pierwszy zauważył, że brak lasów (wycięcie?, „zniszczenie”?) powoduje że deszcze są
coraz rzadsze. Humboldt uważa że Kolumb był pierwszym, który „na widok Nowego Świata wzniósł się do wielkich
koncepcji  fizyki  ogólnej,  by bardzo skorygować pomysły dotyczące klimatu,  formy kontynentów,  prądów oceanu
 i wariacje magnetyzmu ziemskiego”.

Uważam iż jest to niezwykle ciekawa uwaga Humboldta, który kończy tę stronę informacją o platynie na Haiti, której
obecność tam właśnie potwierdzono.

Autor uważa, że przywiezione do Hiszpanii przez Kolumba „białawe masy” jakie odkrywca znalazł „na dziedzińcu
jednego kacyka, gdzie leżały od paru pokoleń” o masie 150 livres! (wykrzyknik Humboldta) – są platyną. 

150 livres = 150 x 0,5 kg = 75 kg.

[=539=]
Wspomniany wyżej  wielki  „białawy metal” pokazywano w Hiszpanii  (w Medina del  Campo) prałatowi  Anghiera
 i królowi Ferdynandowi Katolickiemu.

Potem Humboldt pisze, że „30 lat temu platyna była znana jedynie ze złóż Choco (Kolumbia), a dziś obecność tego
metalu jest w siedmiu miejscach: w Brazylii, na Haiti, na Uralu, w Birmie oraz w górach Harzu i we Francji.”
 
Autor po raz n-ty powtarza sformułowanie o  konieczności wyjaśnienia (poznania) „nature des attérissements”, którego
to  zjawiska  natura  „pomoże  w  przyszłości  odkryć  platynę  i  diamenty  w  miejscach  których  się  najmniej  tego
spodziewamy”.

Wracając do „kamienia” o którym pisać zaczął Autor na wcześniejszej stronie, kończy tę stronę uwagą „rozmiar masy
może zaskoczyć, ale brak czarnej skorupy przeciwstawia się hipotezie pochodzenia aerolitycznego (meteorytowego)” 

[=540=]
Humboldt  teraz  podsumowuje  wszystkie  wcześniejsze  uwagi,  informacje  i  spostrzeżenia.  Zauważa  uderzające
podobieństwo  zjawisk  związanych  z  istnieniem  złota  w  Starym  i  Nowym  Świecie,  które  występuje  na  północ
 i południe od  8° szerokości geograficznej. 

Autor uważa, że złoto w Europie „było od najdawniejszych czasów”, na dwóch krańcach kontynentu – na wschodzie
(wymienia Macedonię i „Pangœus”, Rumelię, Wołoszczyznę (Valachie), Siedmiogród (Transylwania), Węgry, oraz na
zachodzie  – Hiszpania i  Portugalia.  Powołuje  się  na badania  niejakiego Bœkh’a,  który wyliczył,  że wydobywano
 w Europie rocznie 400 „poud” złota – czyli tyle ile w Brazylii i na Uralu w najlepszych czasach. Czyli 400 x 16,38 kg
= 6552 kg

[=541=]
Autor  wylicza  miejsca  gdzie  wydobywano  złoto  na  Morawach,  w  Czechach  oraz  na  Śląsku.  Podaje  kierunek
geograficzny jaki mają te złoża złota w Centralnej Europie, na przedłużeniu którego znajdują się złoża złotych piasków
znajdujące się w Irlandii (hrabstwo Wicklow ).

Humboldt twierdzi, że w miarę wyczerpywania się złóż złota na Ziemi (na Uralu oraz w Pensylwanii i Brazylii), złoto
pozostanie nadal dostępne na terenie Imperium Rosyjskiego, gdyż Humboldt uważa na podstawie swoich badań iż
duże ilości złota (piasków złotonośnych) znajdują się wokół Morza Ochockiego. Tereny te w czasach Humboldta – jak
przyznaje – są słabo zaludnione, i dlatego nie ma tam jeszcze eksploatacji złota.

Z dziesięciu uralskich łańcuchów górskich, sześć (według Humboldta) jest „złotonośnymi” - Autor wylicza je dalej
 i zaznacza kursywą.

Wolne  tłumaczenie  podsumowania  strony:  „kiedyś  będziemy mogli  skorzystać  z  efektów tych  potężnych działań
natury, które stworzyły miejsca pokryte złotem a także srebrem i platyną”...



[=542=]
Dwa zdania o tym, że geolodzy są świadomi tych bogactw i  zależności  wzajemnej procesów które spowodowały
wytworzenie w skałach żył metali.

[=543=]
Autor opisuje zależność rodzajów skał od stworzonych w nich żył metali.

[=544=]
Dalsza część rozważań na temat „wstrzykiwania” metali w różne rodzaje skał. Autor wymienia złoto, srebro i rtęć.

[=545=]
Ogólna uwaga Autora na temat konieczności podjęcia badań terenów Azji od Pacyfiku do obszarów znajdujących się
na zachód od Uralu, które to badania powinny uwzględnić nie tylko badanie skał i ich wzajemne relacje i położenie, ale
muszą też być powiązane ze znajdowanymi warstwami kości zwierząt kopalnych. Takie szeroko zakrojone badania
pozwolą na rozpoznanie „stabilności w zjawiskach ograniczonych i pozornie zmiennych”.

[=546=]
Dodatek dotyczący wysokości części północnej Azji, na podstawie badań Wasylego Fiodorowa, który sporządził wykaz
hipsometryczny. Dane te Autor otrzymał od Struve’go – dyrektora Obserwatorium Astronomicznego w Pułkowie.

Humboldt  przedstawia  Fiodorowa  jako  znanego  podróżnika,  który  prowadził  badania  astronomiczne  u  podnóża
Araratu. Wyposażony w doskonałe instrumenty, Fiodorow podróżował w latach 1832-1837 przez „całą północną Azję,
przenikając nawet na tereny leżące na południe od jeziora Bałchasz (pomiędzy Ałtaj i Tień-szan).

[=547=]
Powyżej i poniżej wyniki pomiarów wysokości poszczególnych punktów przez Fiodorowa.

[=548=]
Dalej Autor cytuje wyniki pomiarów Fiedorowa i zauważa w jednym punkcie różnicę pomiędzy tym co zmierzył
Fiodorow a swoim pomiarem  - dotyczy szczytu koło Bogusłowska (Kondjakovskoi-Kamen) – a różnica w pomiarach
wynosi 8000 pieds (1333 toises) – przy wyniku pomiaru Fiodorowa 632 toises. 

Passus dla mnie niezrozumiały a różnica zadziwiająca.

[=549=]
Dalsza część rozważań na temat możliwych błędów pomiarów w oznaczeniu wysokości...

[=550=]
Rozdział na temat skał wokół Kalczedańska

[=551=]
Rose  twierdzi,  że  skały  i  osady  badane  pod  mikroskopem  (?)  spod  Wierchnieturia  powstały  w  ten  sam  sposób
 i pochodzą z tej samej epoki jak skały wokół Kalczedańska

[=552+553=]
Spis minerałów znalezionych na Uralu. Humboldt pisze, że zidentyfikowano już ponad 110 „gatunków minerałów”,
 z których 20 „nie zostało jeszcze odkrytych w innych częściach świata”. Wymienia te 20 minerałów.

[=554=]
Koniec tomu pierwszego kontynuuje wykaz na poprzedniej stronie, uzupełniając go krótkim wyliczeniem 15 „innych
bardzo rzadkich w innych miejscach na Ziemi minerałów”

[=555=]
Autorski spis treści. Kontynuowany jest na następnych stronach...

[=571=]
ERRATA Autora.  Zmiany zgodnie z tą erratą wprowadziłem do zeskanowanego oryginału,  poza grecką nazwą na
stronie 392.

Praca zakończona w dniu 25.01.2018


