






TRAGEOYA OCEANU 
STRZASKANIE 1 ZATONIĘCIE OKRĘTU 

TITANIe 
z którym na dno morza poszło t 5 t 7 osób. 

v 

Pierwszy I jedyny dotąd dO~ILny opis tej strasznej katastrofy, 
oparty na dokumentach i raportach komitetu śledczego Senatu Kon
g resu Stanów Zjednoczonych. oraz na relacyach naocznych świad
ków, Blutbyokrętowej i pasaterow 

Zebrał i popularnie opracował 

STANISŁAW ŁEMPICKI. 

Dziełko zawiera tak~e: szereg artykułów fachowych i nauko
wych o ~egludze morskiej, nowelkę na tle katastrofy z "Titanic'lem", 
glosy wybitnych pisarzy świata i specyalnie wykonane dla tej ksi~
ki llustracye J portrety. 
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Na horyzl()ncie dl'!gał promień sł(}nooz~, 
Podróżnych witaa: uśmiechem zachęty . . . : 
Lec'z pod fal pianą czyhał wróg od:wiecm7.., 
Jak szatan w morski lodowiec ~akłęty. 

Bied.ni! nim druga błysnęła W.aro zorza 
Tysiąc Was ległQ w ,grobie-na dnie morza! 
I c·zesć Wam za to, że w tej 10s6w wodnie 
Tak ginęliście mężnie i dostojnie! 

Parę słów do czytelników. 

załobną kartą po wsze czasy pozostanie w hi
storyi ludzkości dzień 14. kwietnia 1912 rom, albo
wiem w dniu tym wydarzyła się naj okropniejsza 
w historyi żeglU!gi morskiej katastrofa. Największy 
na świecie okręt angielski "Titanic" najechał na 
górę lodową na oceanie Atlantyckim, strzaskał 

przednią część kadłuba i poszedł na dno morza z 
pl"Zeszło półtora tysiącem pasażerów. 

Wieść o tym strasznym wypadku zelektryzo
wała cały świat i zarzuciła całun żałoby na geniusz 
ludzkiej pomysłowości, pragnącej ujarzmić siły 
przyrody i zastosować je do własnych potrzeb i 
wygody. 

Wypadki na morzu bywały już nieraz, ale ka
tastrofa z Titanic 'iem pmerasta. wszystkie dotych
czasowe ogromem tragizmu. 

Gdy się czyta sprawozdania z przebiegu tej ka
tastrofy, to ma się wrażenie, że leży przed nami nie 
opis faktycznei10 wyd8ll'zenia, ale jakaś fantasty'czna 
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opowieść, targająca nerwami, powodująca przyspie
szone bicie serca i podniecająca umysł do najwyż
szego stopnia. l rzecżywiście opis tej katastrofy jest 
sensacyą w swoim rodzaju, bo sensacyą tragiczną 
i straszną. był i sam wypadek. 

Wishlo cztery miliony :Polaków znajduje się 
obecnie vi Stanach Zjednoczonych. Wielu z nas wy
emigrowało do tej nowoczesnej "Ziemi Obiecanej" 
z ojczystego kraju w Europie i z konieczności rze
czy odbyć musiało podróż morską. Tysiące Polaków 
przybywa do portów amerykańskich rokrocznie 
i setki tysięcy przybędą w latach następnych. Więc 
niech ta książka będzie dla rodaków emigrujących 
z Polski osltrzeżeniem, gdyż katlłiStrofa z Titanic 'iem, 
tem arcydziełem morskiej inżynieryi budowlanej, 
najlepiej ch~ba stwierdziła owo biblijne: "nie wiecie 
dnia, ani godziny." 

Fakt taki zasługuje zresztą na coś więcej niż 
dorywcze sprawozdania dziennikarskie. ~rozumieli 
to Anglicy, Amerykanie, Niemcy i inni, i wydali w 
forrwacie książek, lub S1pecyalnych b1rO'SZur, opisy tej 
katastrofy 'pióra swych naj wybitniejszych pisarzy. 

Nasza literatura polska wydania takiego je
szcze nie posiada i książka ta - mam nadzieję -
lukę tę w zupełności wypełni. Opracowanie niniej
szego dziełka powierzyliśmy Stanisławowi Łempic
kiemu, który tak w latach ubiegłych jak i obecnie 
dał się poznać ogółowi naszemu jako wybitna siła 
literacka i zdolny dziennikarz. Pan Stanisław Łem
picki zwrócił na siebie poraz pierwszy uWaJgę na
szego światka literackiego ogłoszeniem !poematu 
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,,!Surmy", w 1900 r,okll; w Chicago, a następnie Hi
storyą e;wiązku Młodzieży Polskiej w Ameryce i 
wie~u pucami ulotnemi na łamach różnych pism 
polsko-amerykańskich. 

Oddając książkę niniejszą w ręce na.szego czy
tającego ogółu, tuszymy, iż znajdzie ona przychylne 
przyjęcie, temha'rdziej, że nie szc.zędziliśmy kosztów 
i pracy, aby ukazała się ona w szacie jak najlepszej 
i dla szerszych mas naszego ogółu przystępnej. 

Czytajcie więc, ,drodzy Rodacy, tę książię chę
tnie i z zajęciem, a chwile nad nią spędzone nie 
pójdą na marne, gdyż poza właściwym materyałem 
opisowym, autor podał mnóstwo szczegółów poucza
jących i wiadomości dla każdego pożytecznych. 

Z poważaniem, 

LEONARD SZUMKOWSKl, 

Wydawca. 



SŁOWO WSTĘPNE. 

Katastrofa z okrętem "Titanic ", jaka wyda
rzyła się w nocy z niedzieli na poniedziałek z 14. na 
15. kwietnia 1912 roku na oceanie Atlantyckim, nie 
:należy bynajmniej do tuzinkowych wypadków i 
zajmie ona swą kartę w historyi ludzkości obok ta
kich wydarzeń jak trzęsienie ziemi we Włoszech w 
1910 roku, wybuch wulkanu na wyspie Martynice, 
pożar fabryki bluzek w New York lub wreszcie po
żar teatru Iroquois w 'Chicago. Mlusimy sobie tutaj 
przedewszystkieJll. uświadomić ten fakt, iż okręt 
"Titanic" był prawdziwym morskim .pływającym 
pałacem, który mógł zabrać naraz na pokład tylu 
pasażerów ilu mieszkańców liczy niejedno średniej 
wielkości miasteczko. "Titanic" był ostatnim wy
razem morskiej sztuki Ibudowlanej, tak co do swych 
kolosalnych rozmiarów, jak i co do urządze:t1 i wy
gód dla pasażerów. Długość tego olbrzyma wynosiła 
882.6 \Stóp, a największa szerokość 92.6 stóp, 
wysokość zaś całej budowli 175 stóp. Na okręcie 
tym w chwili kata,strofy 7.najdowało się 2,223 pasa-

żerów, a. z tych 1,517 zginęło w zimny.ch toniach 
oceanu. 

Gdy "Titanic" spuszczono na wodę parę mie
sięcy temu inżynierowie orzekli, iż jest on niemożli
wym do zatopienia. Ogół ślepo uwierzył temu orze
czeniu fachowców, nie przypuszczając, ,że w pierw
szej swej podróży przez ocean ten "niemożliwy do 
zatopienia" okręt rozbije się o górę lodową jak 
licho sklec,ona barka i zatonie. 

Ślepa wiara w bezpieczeństwo okrętu panowa
ła wśród pasażerów, między którymi tJyli, o.bok 
biednych emigrantów i zwykłych podróżnych, naj
wybitniejsi przedstawiciele świata kupieckiego, fi
nansowego, literackiego i artystycznego. 

Nawet wówczas gdy pasażerowie ci wiedzieli 
już o rozmiarach uszkodzenia kadłuba okrętu w 
zderzeniulogórę lodową, gdy okręt przechylił się 
na bok i pl'zednią c.zęścią-z8lnurza'ł coraz bardziej pod 
wodę, jeszcze nie chcieli wie,rzyć w możliwość jego 
zatopienia i niektórzy nawet odmawiali udania się 
do łodzi ratunkowych. 

Slepa ta wiara - niestety - strasznie zawio
dła. Ci, którzy dostali się do łodzi ratunkowych, 
ocaleli, reszta spoczęła przedwcześnie w tajemni
czym zimnym grobie - w morskiej otchłani. 

Cztery rozpaczliwe godziny spędzili rozbitko
wie w łodziach ratunkowych na spazmatycznym 
płaczu i załamywaniu rąk, przy.słuchują:c mę strasz
nemu chórowi daremnych wołań i rozdzierających 
serce jęków i próśb o ratunek tych, którzy na okrę
cie zostali i którzy wreszcie zr'ozumieli, że niebawem 
i nieodwołalnie zginąć IDllSZIl . 
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I zginęli l-A mogliby Ibyć ocaleni, 8Jiyby Tita. 
nic posiadał dostateczną ilość łodzi ratunkowych. 
Ten jedyny fakt jest dostatecznym aktem oskarże
nia, zarówno na tych, którzy ten okrę,t Zlbudowali, 
jak i na tych którzy go posiadali i w takich warun
kach na ocean wysłali, narażając niebacznie na 
straszne niebezpieczeństwlO utraty życia pół trzecia 
tysiąca ludlzi! 

W tern też mieści się cała treść bolesnej lekcyi 
jaką interesowani w tej tragedyi o,trzymali. Czy 
lekcya ta bę.dzie skuteczna, trudno przewidzieć, bo 
wszechwładny przemysł i epidemiczna gorączka w 
pogoni za największym zyskiem przy najmniejszym 
możliwie wydatku, lekceważą ,bezpieczeństwo życia 

ludzkiego i 'stawiają je częstokroć na ostatnim 
planie. 

Tr,agedya z Titani'C 'iem powinna jednak obu
dzić sumienie narodów i jeśli kompanie okirętowe 
nie zaprowadzą w ,żegludze morskiej radykalnej 
reformy, to uczynić to powinny wła-aze państwowe 
przez utworzenie ostrych ustaw międzynarodowych 
co do żeglugi lloa oceanatch. 

W książce niniejszej starałem się podać jak 
naj treściwszy i możliwie plastyczny opis całej tej 
tragedyi morskiej, o której prasa wszystkich nar'O
dów pisała wiele, szeroko i szczegółowo. Niektóre 
relacye pism polskich z Ameryki i Europy były tak 
ścisłe i dobrze opracowane, iż podaję je z małemi 
zmianami w całości, nie zależało mi bowiem w pracy 
niniejszej tyle na oryginalności i więcej wytwornej 
szacie literackiej dziełka, ile na zestawieniu kon
kretnych faktów dotyczących tej niebywałej tra-
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gedyi ludzkiego życia we właściwem jej oświetle

n.iu krytycznem. 
Zwracam także uwagę S'zanownych Czytelników 

na to, iż wszystkie ,dane statys'tycmle 'Opierałem na 
UTzędowych rapol'tach Kongresu Stanów Zjedno-
0zonych i że wszystkie inne międzynarodowe wyda
nia opisów tej kratastrofy podają błędną li-czbę co 
<10 ilości ofiar i co do różnych s,zerzegółów wypadku, 
wydania te bowiem ukazały się 'z druku gdy śledz
two kon.gresowe było zaledwie rozpoClzęte. 

AUTOR. 
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ROZDZIAŁ L 

DWA TYTANY. 

W śmiertelne poszły ze so'bą zawody: 
Geniusz człowieka z Tytanem przyrody. 

Z głuchem warczeniem maszyn i z szumem roz
pryskiwanej na boki fali morskiej, prutej ostrym 
dziobem okrętu, suną.ł po bezbrzeżnej toni oceanu 
Atlantyckiego niowiutenki i innym parowcom im
ponujący rozmiarami kolos "Titanic ", zdążający 
całą siłą pary ku brzegom wolnej ziemi Washing
tona. 

I oto na tej pozornie cichej i tylko lekko sfalo
wanej powierzchni wód nie objętych, przerażających 
swym ogromem, rozgrywały się nieUlbłagane i zdrar 
dzieckich niespodzianek pełne zapasy dwóch potęg: 
żywiołu wodnego z geniuszem ludzkim. 

Titani~, jak widmo, będące wytworem ludzkich 
umysł6w i rąk, przemykał zwycięsko po niezgłębio
nej toni mJorskiej, zdając się urągac jej bezsilności 
wobec przebiegłości człowieka.. I nikt nawet nie 
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przeczuwal, że za omglonym dalekim widnokręgiem 
plynie w stronę Titanic 'a drugie stokroć groźniejsze 
widmo - góra lodowa. A niósł ten lodowiec wyrok 
śmierci i zniszczenia wszystkiemu: cokolwiek na 
drodze jego o&mieli się stanąć. 

Dziwne i niezbadane są kaprysy losu. W chwili 
gdy najzdolniejsze umysły ludzkie wysilały się na 
zbudowanie największego i najlepszego w świecie 

okrętu, któryby w zupełności ujarzmił żywioł wodny 
i nie potrzebował się lękać zatopienia, na dalekiej 
północy dokonywał się epilog innego procesu, trwa
jącego może setki lat. 

Tysiące warstw lodu i śniegu gromadziły się 

tam przez całe wieki, olbrzymiały tak iż zdawało się, 
że w chłodnym uścisku wkrótce obejmą całą kulę 
ziemską, aż ogrom tych lodowców zaczął się łamać 
i pękać pod naporem własnego ciężaru. I oto od tej 
nieprzejrzanej masy skamieniałych wód oderwała 
się z trzaskiem góra lodowa i, zwolniona z wiekowej 
uwięzi,spłynęła ociężale z prądem morskim na roz
ległe wody oceanu. A gdy prąd morski niósł tę górę 
lodową popr,zez ciemne głębie-widmo śmierci zdawa
ło się pisać na niej kościstą dłonią tragiczny wyraz: 
fatalizm! 

Tak szły ku sobie wzajem ,dwa olbrzymy: jeden, 
arcydzieło rąk Iludzkich, które miało żywioł wodny 
ujarzmić, drugie pyłek z ciała przyrody, owoc przy
padku i kaprysu losu. 

Jakże znikomo małą jest siła człowieka wobec 
potęgi przyrody, jak nikłem i nieusprawiedliwionem 
stawianie człowieka w rzędzie najdoskonalszych 
stworzeń ziemski~h. Oto jedna martwa bryła lodu 
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w mgnieniu oka niszczy arcydzieło rąk ludzkich, 
Jedno lekkie starcie się z bezwładną masą wystar
czyło alby "niemożliwy do zatopienia" okręt z roz
szarpanymi bokami poszedł na dno ~orskie i .po
chował w zimnym grobie półtora tySIąca ludZl, z 
których wielu jednem skinieniem ręki może nieraz 
decydowało o losie tysięcy istot lud~ich.. . . 

Titanic był ostatnim wyrazem morskIeJ techm
ki budowlanej. Był to raczej nie okręt, lecz pływa
jący pałac o wielu piętrach , urządzony z. takim prze
pychem na jaki tylko można się był;o ~d,oby.ć: ~o
święcono na budowę tego okrętu dZIesIęc mIhonow 
dolarów skonstruowano go tak, aby, w razie danegQ 
wypadk~, całkowite jego zniszczenie b~ło. niemożli
we, wykluczając zupełnie obawę zatopIema. 

W tern też przekonaniu spuszczono go na morze 
i wysłano w pierwszą podróż przez ocean: na podbi
cie rekordu żegługi co do szybkości jazdy. Z góry 
jU!Ż przewidywano i cieszono się nadzwyczajnym re
zultatem tego przejal'Jdu o którym z pewnością cała 
prasa świata z podziwem rozpisywać się będzie. 
A wierza c w tak nadzwyczajne zabezpieczenie okrę
tu przez' sam fakt niezwykłej jego budowy, zani.ed
bano dalszych śr,odków ostrożności i kazano TIta
nic 'owi płynąć pełną parą i najkrótszą drogą, nie 
zwracając 'żadnej uwagi na możliwe nie'bezpieczeń
stwa - bo te, w przekonaniu budowniczych i wła
ścicieli, woibec okrętu tego nie istniały. 

I to mocne, głębokie prze€.wiadczenie komplet
nego bezpieczeństwa mieli nietylko właściciele okrę
tu lecz i wszyscy pasażerowie , ich rodziny i ci któ
rz~ z jakichkolwiek przyczyn okrętem tym się inte-
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resowali. Któżby mógł w takich warunkach przy
puszczać, iż na okręt ten byl już wydany wyrok 
zniszczenia w chwili, gdy rzucono pierwszą łopatę 
węgla pod jego kotły? To też dobijano się o miejsca 
na "Titanic 'u." Płacono dO'bre ceny, aby tylko 
mieć zaszczyt odbycia razem z nim pierwszej jazdy 
jego przez ocean. Wybitni mężowie świata, głośni 
dziennikarze, utalentowani artyści, finansiści i dy
plomaci specyalnie już parę miesięcy naprzód za
mówili sobie miejsca na tym wspaniałym okręcie. 

Wiózł więc Titanic ładunek wyjątkowo koszto
wny. 

W chwili gdy morski ten pałac migotał wśród 
nocy tysiącem świateł na ciemnej i tajemniczej toni 
morskiej, setki osób na nim jadących, nie przeczu
wając nawet ogromu zbliżającej się katastrofy, spę
dzało na pokładach, pod podkładami, w salonach, 
korytarzach, kajutach itp. czas na wesołej poga
wędce, marząc o tym nowym lądzie i o tern nowem 
życiu jakie w "ziemi obiecanej" na nich czeka. 

Był na tym okręcie cały światek w miniaturze. 
Tysiące serc biło, tysiące umysłów pracowało, 

każdy w obrębie swych pr3Jgnień, nadziei, upodo
bań i phinów na przyszłość. Oto grono wpływowych 
finansistów i mężów stanu zasia,dło przy eleganckim 
stole w saloniku urządzonym z przepychem. Grają 
w karty i wiodą pogawędkę o sprawach handlowych 
i politycznych . . W innej sali toczy się wesoła biesia
da artystyczna przy sutej kolacyi i toastach. Tam 
dalej pod pokł3Jdem słychać cichy szept młodej 
pary - ileż uroków ma dla nich to życie w niezna
nej ojczyźnie, do której dążą z takiem utęsknieni mj. 
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Gdzieindziej liczna rodzina emigranta, złożona w 
spokojnym śnie, marzy zapewne o tych nieznanych 
brzegach nowego lądu, który już, już .. , już z po za 
widnokręgu się wyłania, lądu, który ma ją. na zaw
sze uwolnić z kleszczów niedoli jaką cierpieć musiała 
w niewdzięcznej ojczyźnie. 

A na ustach tych wszystkich tak ,bogatych, jak 
i biednych, prostych i UKlzonych, zdaje. się ig~a~ 
uśmiech, mówiący te radosne słowa: llledługo JUZ . . . , 
będziemy "tam", po ,drugleJ strome IIliOrza. 

Biedacy! Jak strasznie nadzieje te ich zawio-
dły! 

Gdy nastąpiło zderzenie okrętu z. ~odowce~ m~~ 
lo kto na okręcie w pierwszej ChWlh rozumlał, IZ 
jest to początek strasznego pogrzebu. Zbyt silnie 
wierzono w ten okręt, aby tak prędko weń zwątpić. 
Większość pasażerów dowiedziała się o sw~ losi~ 
dopiero wówczas, gdy łodzie ratunkowe z k.obleta:n~ 
i dziecmi od okrętu odjechały, aby uratowac chocIaz 
czę&C pasażerów. Do akcyi ratunkow~j przy rozwią
zywaniu i spuszczaniu na wodę łodzl ratunkowych 
stanęli wszyscy, którzy byli pod ręką· BOgl1Cl 1 uty
tułowani pracowali przy jednej linie ze zwykłym 
prostym robotnikiem. Starano .się ~aj~ie~w powsa
dzać do łodzi ratunkowych koblety l dZlecl, aby c~o~ 
ci aż tym bezpieczeństwo zapewni~, a m~żcz~źni JUZ 
tam jakoś sobie poradzą. Tak myslało wlelu l fakty
cznie w czasie spU!Szczania łodzi ratunkowych z ko
bietami i dziećmi na wodę, ogół pasażerów na po
kładzie okrętu nie okazywał zbyt f!orączkowej oba-
wy o własne życie. . . 

O prawdziwym stanie rzeczy WledzIał tylko ka-
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pitan okrętu Smith i kilku innych wybitniejszych 
urzęduików, którzy natychmiast po katastrofie roz
miary jej zbadali i co do rezultatu kolizyi nie mieli 
najmniejszej wątpliwości. Spuszczono łodzie ratun
kowe z kobietami na wodę i ratowano okręt o ile 
się dało. Wszelka akcya ratunkowa. Ibyła jednak da
remna, gdyż uszkodzenie okrętu było za wielkie, 
aby można go było ocalić . Ratowano okręt więcej 
dlatego, aby opóźnić chwilę jego zatonięcia. Pasa
żerowie zachowali się względnie spokojnie i dopiero 
gdy spostrzegli, że woda zalewa gwałtownie wnę
trze okrętu, że jedną s,troną "Titanic" przechylił się 
niebez.pieCłZnie ku po~iomowi wód, że przód okrętu 
zwolna lecz stale zanurza się coraz bardziej i coraz 
głębiej, wówczas szał rozpaczy zaczął rozpalać umy
sły ginących. 

Jeżeli są tragedye życiowe, których pióro ludz
kie nie jest zdolne dość wiernie opisać i przedsta
wić przed oczami czytelnika, to do takich bezwąt
pienia należy trage'dya z okil'ętem "Titanic." 

iTh'zerażają1cym jest tragizIDI wojny. W bitwach 
na "dalekim wschodzie·" Azyi pomiędzy Japończy
kami i Rosyanami Żlołnierze dostawali o'błędu i szału 
w czasie walki na bagnety. A w zawierusze bitewnej, 
gdy powietrze szarpane jest hUlkiem dział, gdy oczy 
zasypuje kurz i gryzie dym z broni palnej, gdy każ
da sekunda niesie śmierć i zniszczenie, niema czasu 
na reflemsye. Jedno pchnięcie bagnetu, jeblen gwizd 
kuli nieprzyjacielskiej, jedno pęknięcie granatu i 
żołnierze padają, niby kłosy podciętego kosą łanu 
iboża. 

O ile okropniejSzą śmierć mieli ci, 'rtórzy z re-
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zygnacyą oczekiwali swego końca. na pokładzie 

okrętu. Jaki bolesny krzyk wydzierał się z piersi 
tych istot ludzkich, którym fatalizm zadawał po
wolną śmierć, którym kazał konać przez kilka go
dzin. Jak straszne były tam rozstania żony z mę
żem, matki z synem, ojca z dziećmi. Iluż Ibohaterów 
zrodziło się w tych paru krótkich momentach. 

Oto mąż żegna się z żoną. Wie, że zginie jeśli 
pozostanie na okręcie i odprowadza żonę do łodzi 

ratunkowej w tern bezbrzeżnem uczuciu miłości i 
zaparcia się siebie, aby chociaż jedno z nich - wię

cej umiłowane - o calało. Żona rozumie ogrom ofia
ry męża, chwilę t.ylko szamot.ają się w jej sercu dwa 
różne uczueia przywiązania do swego towarzysza 
życiowej pielgrzymki i ukochanie własnego bytu. 
Ale szybko gaśnie w sercu szlachetnem uczucie sa
molubstwa. Oto rzuca się ze łkaniem w ramiona mał
żOlIlka i prosi: pozwól mi zgiilląć razem z tobą. A on 
niema dość siły w sobie by jej prośbę odrzucić i 
giną razem. 

Takich heroizmów miłości i poświęcenia osobi
stego były setki. Bled!llą i nikną wobec tych istot
nych tragedyi wszelkie wytwory wyobrazni pisar
skiej i twórczości artystycznej . 

Pisarz Maks Nordau o katastrofie. 

Piękny artykuł temu majestatowi bohater
stwa, które QfPromieniło ostatnie chwile "Titanic'a", 
poświęcił znany literat i !publicysta, Maks Nordau. 

Mówi on najprzód o Philippsie, tym telegra
fiście, który w chwili, gdy okręt zanurzał się w głę-
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bie oceanu, siedział spokojnie przy swym aparacie 
i słał w świat daleki okrzyki: "Toniemy! Ratuj
cie! " 

Oto odzywa się w jego kaJbinie telefon : "Wołaj 
pan o pomoc. Jesteśmy przedziurawieni!" Siadł i 
rozpoczął robotę. Usłyszano go. Odpowiadają mu. 
Prowadzi rozmowę z dalekimi statkami. Notuje! 

- N'a:gle - pisze N ordau - z pomostu komen
danta nadchodzą nowe wieści, które uderzają w 
niego jak maczuga: "Okręt tonie! O wypompowaniu 

• wody niema mowy. Spuszczamy łodzie. Rozdzielamy 
pasy ratunkowe!" 

D-Ia niego nie istnieje ani łódź, ani pas. lIiusi 
wytrwać przy swym aparacie. Musi słać w dal nie
zmier-zoną swoje "C. Q. D." - formułę straszną, sy
gnalizującą najwyższe niebezpieczeństwo. Nie wol
n,o mu osłabnąć. Nie wolno myśleć o własnym ra
tunku. On jest jedynym łącznikiem między okrętem 
a świa.tem, na nim opiera się jedyna nadlzieja 2,223 
ludzi, on tylko stoi jeszcze między nimi a zgubą. 

. Ten człowiek wie doskonale, co się dzieje. 00 minutę 
otrzymuje wieści od kapitana. Woda już sięga do 
trzeciego pokładu. Do czwartego! A najbliższy sta
tek znajduje się o sto mil morskich od "Titanica" i 
dopiero w 6-8 godzin przybyć może z pomocą. 

Do celi telegrafisty weszła śmierć. Philipps sły
szał, jak stuka kościotrup. Czuł jego palce na ple
cach. Może krew ścięła mu się w żyłach, ale nie od
szedł od aparatu i dalej słał w mll'ok oceanu swoje 
krótkie i długie błyskawice. Przez dwie i pół godziny 
telegrafował. Nie przestał nawet wtedy, gdy już tele
ilon kapitana zamilkł. A potem aparat przestal 
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funkcyonować. Prądu już nie miał, do celi napływać 
zaczęła woda. Być może, że wtedy powstał nareszcie 
i starał się wyjść. 

A równie monumentalne było zachowanie się 
członków orkiestry na pokładzie "Titanica". Da
wali oni swój zwykły koncert wieczorny, gdy nastą.
piło straszne spotkanie z górą lodową. Ich instru
menty nie zamilkły . Skrzypkowie grali i trębacze 
grali, jakby nic się nie stało. Ich kapelmistrz, Hart
ley, nie przestał dyrygować i pilnować taktu. Jeżeli 
nawet strach za:go5cił w ich wnętrzu, nie pokazali 
tego nikomu. Może przed oczyma ich duszy snuły 
się obrazy śmierci ale ich okp cielesne utkwione 
było w nuty i pałeczkę dyrygenta. Z zwykłym tem
peramentem grali melodye Straussa i Lehara, grali 
tańce i arye. Radość wypełniała salon wspaniały, 
rytmy taneczne drgały w nerwach skazanych na 
śmierć podróżnych. 

Przeszło dwie godziny grała kapela (okrętowa, aż 
dyry.ge,nt, Hartley, zobaczył, że woda uderza już w 
szyby sali muzycznej i niema żadnego słuchacza . 
Więc urwał i po ostatnim walcu kazał zagrać 
"Nearer, my God, to Thee", ów hymn, Który śpie
wają na pogrzebach w Ameryce i w Anglii. Hartley 
i jego muzycy zagrali sami solbie pieśń pogrzebową· 
.A potem milknął jeden muzyk po drugim i jeden po 
drugim ginął w otchłani morza. 

Kapela wojskowa, która w -bitwie pod Eylau, 
w ogniu morderczym grała swoje marsze, ma miej
sce zaszczytne w dziejach wojen europejskich i oto
czona jest blaskiem purpurowym sławy napoleoń
skiej. lVUuzycy na "Titanic 'u ", skromni rzemieślnicy 
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sztuki, bez nazwiska i pr~tensyi, są więksi, niż or
kiestra wojskowa pod Eylau, bo ich nie upajał dym 
prochu i huk armat, ich nie elektryzował szał b,ojo
wy, im nie zasłaniała nadzieja zwycięstwa grozy 
momentu. Oni byli trzeźwi i bez nadziei. Oni grając 
tańce iJ>ie~ni, zamykali rachunki z życiem, a gdy za
gl'ali "Nearel' my God, to Thee", wiedzieli, że w to
nach ponurych i rytmach uroczystych tego hymnu 
swoją \vłasną śmierć opłakują. Jeżeli to nie jest bo
haterstwem, nie wiem zaiste, co jest bohaterstwem. " 

Potem opisuje Nordau, jak "pięknie", jak "do
stojnie" umierali różni pasażerowie "Titanica. " 
Oto miliarder, Astor, prowadzi swą młodą żonę do 
łodzi ratunkowej, przynosi jej futro i buteleczkę 

koniaku, a gdy oficer okrętowy mówi mu: "Męż
czyznom nie 'wolno korzy,stać z łodzi, dopóki wszyst
kie kobiety i dzieci nie znalazły w nich miejsca", 
kłania się uprzejmie, całuje żonę i wraca na pokład 
ginącego okrętu. ,Kapitan ISmith nie szukał ratunku. 
Fala go zmiotła z pokładu. Żona bankiera Straussa 
'wydziera się majtkom, prowadzącym ją do łodzi ra
tunkowej, tuli się do męża i woła: "Przez 40 lat ży
łam z tobą szczęśliwie i z tobą chcę umrzec." 

"Nie wszystkie ofiary w ten sposób umierały. 
;.Jie wszystkie prawdopodobnie byłyby zdolne tak 
umrzeć. Ale i masa podróżnych i załogi zachowy
wała się tak, żę zasługuje na szacunek wysoki. Na 
ogół była tam doskonałość moralna, która wywołuje 
cześć uroczystą. 

Wielka p,ięknośc tej strasznej tragedyi tkwi 
prze-dewszystkiem w jej prostocie, Nie było gestyku
Iacyi, nie 'było deklamacyi. Żaden ruch gwałtowny 
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nie psuje linii spokojnej, żaden pkrzyk nie przery
wa tonu tłumionego, ,dopóty przynajmniej, dopóki 

ofiary czują jeszcze deski POkładu pod nogami. Gdy 
mężczyznom nakazują cofnąć się od łodzi ratunko
wych, mówią tylko "AU right" i ustępują z ukło
nem przed kobietami i oficerami. Komu pozwalają 
wsiąść do łodzi, ten żegna się z pozostałymi prostem 
"God bless you." Wszyscy pilnują się czujnie, aby 
nie zgrzes~yć przeciw dobremu smakowi. Nikt nie 
był głośny, nikt nie :był Igwałtowny. Każdy studyo
wał siebie, aby umrzeć jako dżentelman ... Rzymscy 
historycy <p.odziwiają Cezara, który upa.dłszy na zie
mię pod ciosami sztyletów sKrytobójozych, porząd
kował fałdy swej .togi na nogach i zasłonił pła
szczem swą głowę. Z tą cezarowską przyzwoitością, 
którą Ihistorya uważa jako fenomen, umarło na "Ti
tanic'u" 1,000 mężczyzn. Poezya już nieraz opisy
wała śmierć, która niespodziewanie zjawia się na 
jakiemś święcie rozbawionych ludzi. Zazwyczaj 
przedstawione jest wrażenie tej niespodzianki tak, 
że maska towarzyska spada, bestya w człowieku 
zrywa się z łańcucha, mocny słabego powala na zię
mię, mężczyzna odpycha kobietę, aby siebie ocalić, 
egoizm odsłania najohydniejsze brutalności. Jakże 
rzeczywistość "Titanic'a" zawstydza tę wrogą czło
wieczeństwu literaturę! Któż może wobec podróż
nych tego okrętu mówić o bestyi w człowieku. Ta 
bestya Ibyła ujarzmiona i pozostała do samego końca 
na łańcuchu. To, co się widziało, było wspaniałym 
tryumfem najlepszych instynktów ludzkich, dyscy
pliny, obowiązkowości, panowania nad sobą, bra
terstwa. Bohaterowie J bOM terowie bez emfazy! 
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A byli to przeważnie zwykli śmiertelnicy, szare 
jednostki! Jakiś telegrafista na 100 funtach szter
lingów rocznej pensyi, tuzinkowi muzykanci, pospo
lici kupcy, przedstawiciele bezbarwnych zawodów, 
przeciętni obywatele, jakich ciągle spotykamy na 
ulicy. Gdyby nie katastrofa "Titttnic'a", byliby 
przeszli przez życie bez zwrócenia na siebie czyjej
kolwiek uwagi. W .godzinie śmierci zrzucili z siebie 
moralne "incognito", jak poczwarka SWOJą łupinę. 
I oto stoimy w zdU!IIlieniu i podziwie przed ich do
stojeństwem ludzkiem. 

'z ponurej tragedyi zostaje nam jedna pocie
cha: Cześć człowiekowi, nawet naj banalniejszemu z 
pospolitaków ludzkich!" 

ROZDZIAŁ II. 

STRASZNA NOC. 

Kartka pami~tników naocznego świadka. 

Najciekawszy ~oże i najtreściwszy opis stra
sznej nocy na "Titanic 'u" podaje drugi telegrarI
sta tego okrętu, Harold Brid'e, przybywszy na 
"Carpathii" do Nowego Yorku. 

Miałem - opowiada - zluzować o północy 

pierwszego telegrafistę Philippsa. Cale popołudnie 
pracowaliśmy nad naprawą aparatn, działającego 

niedokładnie. Gdybyśmy byli odkryli niedokładność 
tę później, to wogóle nie byłoby można wYISY'łac 
sygnałów ratunkowych. Po skończeniu pracy poło
żyłem się do łóżka, obudziwszy się za'Ś przedwcze
śnie, słyszałem jak Philipps przesyłał depesze do 
przylądka Race. Ponieważ wiedziałem, jak jest 
bardzo zmęczony, zerwałem się więc z łóżka i o
świadczyłem mu, nie ubrawszy się nawet, że jestem 
gotów go zluzować. 

Nagle nie odczuwszy nic n3Jdzwyczajnego, uj
rzeliśmy kapitana Smitha, wchodzącego do nasze
go pokoju. 
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- Starliśmy si~ - zawołał - z górą lodową! 
Przygotujcie się do wysłania s)"ignałów ratunkO
wych, nie czyńcie jednak nic bez mego rozporzą
dzenia. 

Po dziesięciu minutach powrócił. Tymczasem 
zaś słyszeliśmy gwar na okręcie, gwar ten jednak 
nie miał w sobie nic niepokojącego. 

- Depeszujcie o pomoc! - krzyknął, nie 
wchodząc już do pokoju. 

Posłaliśmy tedy sygnał C. Q. D., robiąc dowci
py na ten temat. 

Kapitan znów powrócił. 
- Depeszujcie S. O. s. - zawołał - okręt nasz 

pękł, wjechawszy środkiem na górę lodową! 
Zdawało się nam to tak nieprawdopodobnem. 

że żartowaliśmy dalej. 
Pierwszym okrętem, którego depesze nasze do

sięgły, był "Frankfurt". Powtórzyliśmy mu to, co 
mówił nam kapitan. Następnie połączyliśmy się z 
"Carapthią", której musieliśmy j ,l1ż don.ieść, że to
niemy. Po pięciu minutach nadeszła odpowiedź, że 
"Calip,8Jthia" spieszy na pomoc {lałą parą. Aby do
nieść o tem kapitanowi, wybiegłem z kajuty i wów
czas dopiero ujrzałem pokłady zapełnione gromada
mi ludzi krzyczących. Gdym powrócił wzruszony, 
Phillips telegrafujący bez przerwy, zawołał na mnie 
abym się ubrał. Zapomniałem zupełnie, że jestem w 
ubraniu nocne.rm Ubrawszy się, przyniosłem też jego 
palto i narzuciłem mu je na ramiona, ponieważ 
wciąż stał przy aparacie, a w kajl1:cie zro'biło się bar
dzo zimno. 

W krótkich przerwach Philipps posyłał mnie do 
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kapitana z wiadomościami, które otrzymywal. Za 
uważyłem wówczas, że łodzie ratunkowe były już 
gotowe i kobietami i dziećmi przeważnie przepeł

nione. 
Gdym wrócił po raz ostatni, Philipps zawołał 

przerażony, że aparat działa coraz słabiej. 
W tej chwili pojawił się kapitan wołaJąc, że 

woda zalewa kotły, wobec czego bodaj czy maszy
ny dynamo-elektryczne -będą' mogły pracować dłu
żej. lotem donieśliśmy jeszcze "Carpathii." 

Wybiegłszy znów na pokład, ujrzałem, że wo
da sięga już łodzi ratunkowych. Tych ostatnich pię
tnastu minut na "Titanicu" nie zapomnę nigdy! 
fPhillips wciąż pracował spokojnie przy aparacie, 
choć dokoła niego wszczął się popłoch straszny. 
Szybko nałożyłem pas ratunkowy, buty i ciepłą ma
ryna.rkę. Philipps ,pracował dalej. Właśnie zdołał 

uzyskać połączenie z parowcem " Olimpie " i dono
sił mu, że toniemy. Ubrałem go, gdy telegrafował, 
w palto i obwiązałem pasem ratunkowym. Nie od
rywając oczu ·od' aparatu prosił, abym zobaczył, czy 
wszystkie już łodzie ratunkOwe odpłynęły. Jeszcze 
jedna łódź pozostawała. Pracowało nad jej odcze
pieniem dwunastu lud.zi. Momentalnie pr.zyszło mi do 
głowy, że dobrze byłoby wskoczyć do tej łodzi. Ode
pchnąłem jednak myśl tę L pomógłszy praoojącYl?
przy łodzi, wśród których nie było marynarzy, wrÓ
ciłem do kajuty. 

Nagle wpada do niej kapitan, wołając: 
- Spe1niliście wasz obowil1zek! Więcej zrobić 

nie można. Czas, aby każdy myślal o sobie. Zwal
niam was ze stanowiska! - poczem zniknął. 

28 



Pomimo to nie mogłem oderwać Philippsa ou 
aparatu, jakkolwiek woda napływała już do kaju
ty. Wskoczyłem właśnie do sypialni, aby zalbrać 
pieniądze nasze, gdy do kajuty wpadł olbrzymi pa
lacz i zdarł z mego kolegi pas ratunkowy. Powaliłem 
palacza na ziemię. Woda zalała już kajutę. Wybie
gliśmy. Philipps zniknął mi z przed oczu. 

ISkierowałem się ku miejscu, g.dzie widziałem 
łódź ratunkową i zdumiony spostrzegłem, że jest 
tam jeszcze. 

Z pokładu .górnego dochodziły dźwięki orkie
stry okrętowej, grającej bez przerwy. Ludzie przy 
łodzi usiłowali nadaremnie zepchnąć ją do wody. 
Wtem uderzyła ogromna fala, zrruywając nas z po
kładu i przewracając łódź. Ująłem właśnie sznury 
steru. Łódź przewróciła się na mnie. Wstrzymałem 
oddech. Byłem pewny, że tonę. Po chwili wszakże, 
uczułem, że wypływam. Dokoła mnie pływały setki 
ludzi w pasach ratunkowych. Pieew.szą moją myślą 
było spojrzeć na okręt. Dym i plomienie Ibuchały z 
kominów. Widocznie wskutek wybuchu, którego je
dnak nie słyszeliśmy. 

Następnie buchnęły snopy iskier. "Titanic" za
nurzał się zupełnie jak kaczka dając głową nurka. 
Orkiestra wciąż grała. Zapewne cała zginęła. Od
płynąłem, dobywając ostatka sił, może ze stopięć
dziesiąt stóp, gdy "Titanic" zniknął wolno w falach. 
Po chwili uczułem że sam tonę. Zimno pl'zejmo,vało 
mnie straszne. Wtem wynurza się przedem'llą mgli
sta sylwetka łodzi. ISpieszę ku niej. Ktoś wyciąga do 
mnie rękę. Chwytam ją , wpadam na dno łodzi. tej 
sa.mej właśnie, którą widziałem ostatnią na okręcie. 
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Ktoś przygniata mi nogi, ale nie mogę ich cofnąć. 
Widok ludzi tonących dokoła jest okropny. Ale oto 
i nasza łódź tonie. Czuję, że zalewa mnie woda i znów 
ktoś mnie porywa. Otwieram oczy. W dali pojawiają 
się światła okrętu. Zbliżała się "Carpathia"! 

Wycią,gnięto nas po kolei z ło-d,zi. W rogu jej 
leżał człowiek nieżywy. Poznaję Philippsa. Biedak 
skonał zapewne z zimna i wycieńczenia. 

Zgnieciona noga bolała mnie strasznie. Mimo to 
wdrapałem się na drabinkę ratunkową· N a pokła
dzie porwały mnie silne dłonie i zaniosły do szpitala 
okrętowego. Pozostałem dopól{i nie zażądano po
mocy dla telegrafisty z "Oarpathia ", upadającego 
już ze znużenia. Przeniesiono mnie tedy do kajuty 
telegrafu. Nie opuszczałem jej już do chwili przy
bycia do N.owego Yorku. Przez cały ten czas aparat 
telegraficzny nie przestawał pracować, to też nie 
widziałem ani jednego z podróżnych ocalonych. 

Wspomniany w opowiadaniu powyższem sygnał 
ratunkowy ,,0. Q. D." zlożony jest z głosek począt
kowyC'h wezwania w języku angielskim: "Oome 
quick, danger!" (Przybywajcie szybko, niebezpie
C'zeńs-two!). Sygnał ten, przyjęty pl1Zez k10nwencyę 
berlińską z 1906 roku, zamieniono następnie na 
,,8. O. IS." okazało się bowiem w praktyce, że przy 
telegrafowaniu zgłosek "C. Q. D." trzeba używa{
rozmaitych kombinacyi punktów i kresek, które ra
zem wzięte nie sprawiają, wrażenia, gdy tymczasem 
sygnał S. O. IS. składa się z trzech punktów, trzech 
kresek i zn6w trzech punkt6w, uderzających silnir 
ucho telegrafisty i zwracających natychmiast jego 
uwagę, gdy siedzi przy aparacie. 
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ROZDZ/AŁ //1. 

"Niemożliwy do zatopienia okręt"-tonie!-Stra
szna śmierć 1,517 osób. - Niedostateczne 

zabezpieczenie życia pasażerów na 
wypadek katastrofy. 

Ol\rlręt strzaskany na fa.li łonie 
Walczy ze lżyciem ; 
Rakieta-Prośba ... hen ... w obłokach płonie . 
Z sygnałów wyciem 
Słychać jęk ludzki-ty~iąc piersi łkania ... 
S.zał, rozpacz, ,ból, modły i konania! 

Potężny "Titanic ", tryumf inżynierów okręto
wY0h, pruł dumnie tonie oceanu Atlantyckiegu, 
niosąc na swych pokładach gwarne i wesołe tłumy 
pasa'żerów, rozkoszują'cych się wrażeniami jaknaj
przyjemniejszej podróży morskiej, pełnej wszelkich 
możliwych wygód i urozmaiceń. W gołowie tej po
dróży, gdy zapomniano już nieco Q "starym lądzie", 
pozostawi'Onym d!aleko po za omglonymi widnokrę
gami i szumiącemi falami wód, gdy myślą ka,Żdy 
zwracał się ku nowymI nieznanym dla wielu wy
brzeżom- i z zaciekawieniem o-raz utęsknieniem ocze
kiwał wynurzenia się ich na z,bielonym pianą fal ho-
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ryzonei. lUI3taDiło nagle lekkie wstrząśnienie, coś 
jak-by "tar-cie się bokiem o krę lodową. l\1ało kto 
wstrząśnienie to za:uważył, nild zaś grożą-cej kata
strofy nawet nie przeczuwał. 

Tytan przyrody, ollbrzymi lodowiec, starł się z 
kadłubem okrętu i rozerwał na dw/o.je jego boki pod 
linią wodną. StrUlmienie zlodowaciałych ,,"ód wpa.
dły wewnątrz, ob!lały rozpalone kotły, spowodowały 
eksplozye tychże , a następnie zatopienie całego okrę
tu. Oto w pal'lu słowach tragizm podróży morskiej, 
tragizm l\psu tych, którzy z takiem zaufaniem po
wierzyli swe życie "Titanic 'owi", wierząc nieza
chwianie w niemożliwość jego zatonię~a. Dzieło 
rąk ludzkich, budowane przez wiele miesięcy ko
sztem milionów dolarów, na które złożyły się pomy
Isły najzdiolniejszych inżynierów świata, tysiące 

ludzkich nadziei i pragnień, tysiące ludzkich dusz 
i bijących serc-wszystko zginęło i przepadło na 
wieki dzięki jedynemu lekkiemu starciu się z tyta
nem przyrody, a geniusz ludzki dokazał zaledwie 
tyle, iż przedłużył konanie nieszczęsnych lofiar o 
dwie godziny. Nikomu nawet przez my.śl nie prze
szło przypuszczenie takiego strasznego końca tego 
pałacu morskiego, który wyruszył w podróż dnia 
10. kwietnia 1912 i miał pobić wszelkie rekordy że
glugi morskiej świata, a w cztery dni ,potem z.nala.zł 
się jak rozbite pudło na dnie morza na -głębokości 
2 mil wraz z 1,517 pasażerami i załogą. 

Jak zaznaczyłem na początku niniej's-zego dzieł
ka:, na "Titanic 'u" -było ogółem 2,223 osoby wraz 
z załogą, sama zaś załoga składała się z 899 osób. 
Budowa "Titanic'a" była oMiczona nietylko na to, 
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by 10 He możności zabezpieczyć ten okręt przed uto
nięciem, lecz także a,by jadącym pasażerom zapewnić 
wszelkie możliwe wygody o jakich niejeden z jadą
{!y'c.h nie mial na lądzie nawet wyobrażenia. Urzą
dzenie okrętu weW'Ilątrz miało więc wszelkie {!echy 
wytworności, bogąctwa, pełne było najnowszych 
udosko'naleń, mnóstwa drotnych ulepszeń, zdają
cych się zgadywać życzenia pasażerów, Były tam, 
;poza wy,go.dnemi i eleganckiemi kajutami, piękne 
salony do zabaw i pogawę,dki, osobne salki do od
dawania się czytaniu pism, lub nawet studyom lite
rackim, oso!bne salki dla pau do wspólnych poga
wędek i zajęć niewieścich, sale dla mężczyzn do gry 
w karty, szachy, tenisa, bilardy, sa'le koncertowe, 
kąpieIle tureckie, wanny ogólne i prywatne, basen 
kąpielowy, sale gimnastyczne i s,portowe, bary pal
mowe dla ochłody i gaszenia pragnienia itp. Nic 
wiic dziwnego, że o miejsca na tym (okręcie wprost 
nbieg,ano się, Ibo taka jaz'da morska - to wycieczka. 
na jaką niejeden tylko raz w życiu pozwolić sobie 
mOIże. A jechali tym okrętem nietylko biedni i śre
dnio zamo:żni, ale i wielu ludzi znanych na obu pól
kula,ch, bądź to z naaki, bądź z bogactwa, bądź ze 
sztuki, jak na'przykład: Jan Jakób Astor, milioner 
z niedawno zaślrubioną małżonką, dziewczyną Il bie
dnego stanu, spodziewają,cą się whótce macierzyń
stwa. major Archilbald Butt, specyalny wysłaniec 
prezydenta Tafta do Rzymu, znajdujący się w dro
dze powrotnej" Benjamin Guggenheim, światowy 
finansista, łzydor Straus, Karol M. Hayes, Artur 
RyersoD., Henryk B. Harris, WBliam T. Stead, gło-
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śny angielski dziennikarz, Jacques F'lltrelle i wielu 
innych. 

W niedzielę wieczorem dnia 14. kwietnia od
był się jak zwykle koncert orkiestry okrętowej i 
cała śmietanka" podróżnych udała się po skończe-

" W niu tegoż do swych kajut na nocny spoc'zynek. 
niektórych salach pozostały jeszcze grupki towa~zy
stwa zabawiającego się grą w karty, rOlZmo~ą ~tp: 
Inni, korzystając z cichej i pogodnej ~ocy, ~ledZle.l: 
na pokładzie okrętu i gwarzyli poufme. WIększosc 
świateł na okręcie pogaszono i tylko marzący szum 
fal i stłumiony tU!rkot maszyn okrętowY'ch przery
wał cis'zę nocną. W takiej c,hwili .właśnie ~kręt za
kołysał się lekko i jakby otarł 'bokIem, o cos tward:
go. Kto drżenie to zaruważyl-pomyslał: uderzyh~ 
śmy w ,krę lodową. I nie przypisywał temu faktowI 
żadnego głębszego znaczenia ... Było to o,koło go
dziny 11 :40 przed północą. Wielu pasażerów ud~ło 
się do swych kajut na ,spoczynek nie przypusz:czaJą~ 
nawet aby życiu ich groziło jakiekolwiek niebez
piecze~stwo. Górę lodową spostrzeżono dOJPiero 
wówczas, gdy była w odległości ćwierć mili angiel
skiej od krętu. Był to zbyt krótki dystruns ,do zatrzy
Ulania takiego koloou jak "Titani.c ", pędzącego ~ 
szybkością 22 węzł ów na godzinę. ~adłub ~ikrętu, 
udClrzywszy w wystają,ce części góry [odoweJ, Z'dru
zgotał je, a trafiwszy na bardziej 2Jbitą masę lod:u, 
ześlizgnął się 'po niej i następnie rozłUipał na dWOJe. 
Strzaskanie okrętu było tak gwałtoW'Ile i szybkie, że 
nie zdołało zatrzymać go w ,biegu i temsamem tra. 
clne było do !Zauważenia na pokładzie; niemniej je
dnak było ono straszne w skutki. Boki kadłruba 
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okrętoweg,o zostały rozszczepione niJby skorupa 
ostrygi wskutek clZego otworzyły się przedziały 
hermetycznie zamykane ·na wy.padek kat'astrofy i 
mają'Ce chronić okręt od utonięcia. "Titani,c" z ro
zerwanym kadrubem zaczął gwa:łtownie na,bierać wo
dę i tonąć. Załoga oikrętu momentalnie spostrzegła 
rO'zmiary katastrofy, a kapitan Smith przy pomocy 
znajdującego się w jego kaju.cie lewaru zamknął 
wszystkie przedziały hermetyclZne, które zniszcze
niu nie uległy. Dzięki temu zatonięcie okrętu opóź
niono o dwie godziny. :MIa,gzyny okrętowe przestały 
działa& i okręt zatrzymano w miejscu·. Dopiero 
wówczas, gdy pasażerowie za1l'wa:żyli niezwykłą ci
szę na okręcie, spostrzegli, że się coś st·ało i zaczęli 
wychodzić na 'Pokład, dopytując się majtków o 
przyclZynę zatrzymania okrętu.. Ale majtkowie nie 
mieli czasu na rozmowy, a co więcej regulamin służ
bowy zabrania im informowania 'Pasażerów o roz
:ntiarach wypadkU! i możliwego niebezpieezeństwa. 
W międzyczasie służba okrętowa otrzymuje rozkaz 
obudzenia wszystkich pasażerów i nałożenia pasów 
ibezpieczeństwa. Wkrótce potem brzmi rozkaz spu
szczania łodzi 'okrętowych z kobietami j dziećmi. 

Ogół p3JSażerów nie był świadomy rozmiarów wy
padku, nie stracił bynajmniej wia·ry w 'bezpieczeń
stwo okrętu i nie kwapił się .zbytnio z uciekaniem 
d'o łodzi ratunkowych. Sądzono ogólnie, iż są to 
tylko nadzwyczadne· środki ostrożności, nie zupełnie 
lllJOże nawet potrzebne i że ci którzy zabierani są do 
łodzi ratunkowych wkrótce powrócą na pokład i 
okręt pojedzie dalej bez d1aJs,zych iprzeSlzkód. Nie 
było więc paniki między pasażerami w samych po-
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czątkach. Tu i owdzie z trudnością odry;wano źonę 
od męża, lub matkę od syna, al/bo córkę od ojca by 
umieścić ją w łodzi ratunkowej. Mtężczyźni ustępo
wa,li chętnie rruiejsca .kobietom, zapewniając je, źe 
wsiądą do innych łodzi, które znajdują się zapewne 
po drugiej stronie okrętu) i udadzą się za niemi. 
Sądzili zresztą, że nie grozi im żadne poważniejsze 
niebe~pieczeństwo. 

Spuszczono więc wszystkie łodzie na wodę, nie
które wypełnione zaledwie po połowie, gdy nie było 
pod ręką dość kobiet by łódź całkowicie zapełnić. 
Dopiero gdy łodzie ratunkowe odjechały, gdy okręt 
.zaczął zanurzać się coraz bardziej, gdy rzucono ha
sła: niech. każdy ratuje się jak może-wówczas· zro
zumiano okropność położenia, wówczas nastąpiła 

rOZJPacz i panika między te mi ofi.arami, które pooo
stały na pokładlZie - na pewną zatratę. 

"Titanic" zanurzał się co·raz gwałtowniej. Wo
da dostała się już do maszyn. N astąpiła gwałtown~ 
eksplozya, wyrzucająca w powietrze szczątki rozer
wanego wnętrza okrętu. Okręt ro'zerwał się do re
?zty lila dwie połowy, pasażerowie chwytali co było 
pod ręką bądź to deski, bądź krzesła. lub kawały 
drzewa i wska.kiwaE do morza. Jedni ginęli w zlodo
waciałej fali odrazUl, inni unosili się jakiś czas na 
szczątkach rozbitego okrętu, ;}}yli i tacy szczęśliwcy, 
których wyłowiono niemal z objęć śmierci w osta
tniej chwili. 

Gdy "Titanic" 'Przeżywał ostatnie momenty 
Swego istnienia na powierz'e<hni faJ. była godzina 2 
minut 20 po północy. Wszystkie' światła jakie mo
żna było zapalić płonęły. Na tyle okrętu palono 
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ognie bengalskie - sygnały rozplllczliwej prośby o 
1'Iltu'Ilek. A olbok w tł'umie rozpac.zają,cych i modlą
cych się pwsażerów, oczekujących w rezy,gnacyi 
chwili skonu stała kapela okrętowa, grająca hymn 
pogrzebowy: Bliżej Oiebie, Boże! ("Nearer, My God, 
to Thee") - na własnym swym pogrzebie. A z me
lodyą. tej rzewnej pieśni zmieszały się bka,nia i głosy 
rozpaezliwe ginąeych ofiar. 

Narroz 'pozostałe światła .zamigotały poraz osta
tni, okropny krzyk wydarł się z tysiąca piersi ludz
kich, fale morskie zakołysały się lekko i-wszystko 
zniknęło w głębiach oceanu na zawsze. 

Niemniej rozpaczliwe łkanie wstrząs-ało piersia
mi tych, któI'zy pozostali w łodzia:ch ratunkowych, 
słabi i bezsilni na bezbrzeżnej toni morskiej" osie
roceni po straceniu swych naj,aroższych i najbatl'
dziej ukochanych. A noc była niezwykle ostra, 
wskutek nagroma,d'zonych lodów. Wiele łodzi ,było 

dlo połowy wypełnionych wodą. Większa połowa 

kobiet była tylko w lekkim nocnym negliżu. Tam 
gdzie nie było dostatecznej ilości mężczyzn wobiety 
ujęły wiosła w ręce sine i krwawiące od zimna. Nie 
było w tych łodziach ani światła, ani żywności, ani 
żadnego okrycia. Gdy okręt "Oarpathia" przybył w 
kilka godzin potem na ratUInek, dawamo mu sygna
ły wołaniem, i paleniem - zapałek, które przypad
kowio ten lub ów znalazł przy sOlbie. Zał'oga okrętm 
"Carpathia" wyzbierała wszystkich, których p'l'zy 
,życiu znale'zi'ono. Dano wyratowanym odzienie ja
kie kto miał na 'zbyciUI, ogrzano ich, nakarmiQlllo i 
odprawiono następnie nabożeń1stwo, jedlJlo znajtra,. 
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giezniejszy,ch jakie kiedyumlwieik, wśród oceanu. s,ię, 
odlby~o - .za poległych. 

Tak skończył swoją karyerę morską "Titanie". 
Me ,pamięć teg'o dramatu żyć będzie długie lata~ 
nie tylk<o w sereach tych, którzy be'ZpOŚTedIllio i po
średnio kat3JStrofą ową 'zostali do,tknięci, lecz żyć 
będzie także i w pamięci całeo lu,rlzkości, j:ako je
dna ze smutnych kart t'ra.giz.mu ludzkiego żywota. 

Gdy wspaniały "Titanic" wyruszył w swą pier
wszą podróż prze'z ocean nikt z pasażell'ów nawet 
nie Iprzypuszczał, że jegio życie będzie ofiarą cało
palną lUa ołtal)zu ludzkich 'doświadczeń, że stanie się 
mora:lną lekcyą, która wsikaże i zmusi przedJsiębior
stwa okrętowe do większego poszanowan'la i zaibez
!pieczenia życia istot piec,zy swej powierzonych, że 
spowoduje zaprowadzenie nowych i z,aniedbanych. 
a koniecznych reform w żegludze morskiej świata. 
Katastrofa ta dowiodła ,nie poraz pierwszy, że na 
morzu nie ma i może nigdy nie 'będzie okrętu, o któ
rym można by ze spokojnem przeświadc,zellliem po
wiedzieć: zupełnie be'zpieczny, ż~ jest kryminalnem 
przestępstwem i zbrodnią nieo.ględ:ne S~1lJSzcz3J1ie 
s,ię na owo "zupełne bezpieczeństwo" okrętu i za
Liedbanie z tego powo!du p'l."zedsięwzięcia wszelkich 
możliwych środków oSi-riożności, by w danym ra·zie 
zapewnić pasażerom ws,zelki ratunek na jaki tylko 
pomysłowość i prze<nikliwośc umysłów l'11dzkicih zdo
być się może. 

Zalbezpieczenia życia pasażerów na okrętach 
morski>ch ludzkość ma pra;wo się doma'gac i to jak 
najenellgiczniej i pod' grozą kar jak najsurowszyC'h 
na tych, Mórzy zawinią. JCiŻeli band'y'ta zamorduje 
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czło,wieka. .dlatego, aby go olhraJbiOwać z niewielkiej 
stosunJmwo sumy pieniędzy, jaką przy nim znaj
dzie, i jest za to karany śmiellClią, lub dożywo,tniem 
więzieniem, to cZJlż nie większym o stokroć zbrod
niarzem jest właJŚciciell kompanii 'okrętowej, mor
d.ujący 1,517 Ludzi w dwóch godzinach, aby za
oszczędzić tych kilka srebrników, za które możn81by 
mieć na okręcie dostateczną. ilO!Ść ło.dzi ratunko
wJlch, lepsze aparaty telegrafu iskrowego', lepsze 
pasy ratu[))kowe i setki inny'c.h środków zapobie
gawc'zych? ! 

DwóC'h odpowiedzi na to chY1ba być nie może. 
Jeśli kiedy to po tej katastrofie radykalne reformy 
w 'żegludze morskiej nastąpić powinny i oby refor
my te pl'lZez ,kong,res ame:rykański ju'ź ro'zpoczęte, 

przeprowaazolIle były z nieUlbłaganą&cisłością i kon
sekwencyą 'Pl'zez wszystkie krruje w żegltu:dze mor
skiej pośrednio" lub bezpośrednio interesowalIle. 
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ROZDZIAŁ IV. 

Katastrofa z Titanic'iem . .. , 
WOplnU znawcow. 

Glos znanego fachowca dr. Le Monnier'a. 

!Rozpatrując powody, które bądź bezpośrednio, 
bądź pośrednio wywołały kataJStrofę, miOżna stwier
dzić, że okoliczności zewnętrzne nie były teg.o ro
dzaju, ażeby nieszczęście przy zwykłych środkach 
ostrożności nie dało się uniknąć. Takie zdanie wy
powiedział znany fachowiec dr. Le Monnier i uza
sadnia je w sposób następuj'ący: 

Przedew,gzystkiem należy stwierdzić następu
jące okoliczności: 1) wielkość okrętu, 2) jego szyb
kość, 3) rodzaj jego konstrukcyi, 4) zarządzone 
środki ostro'iności na wypadek niebezpieczeństwa, 
5) stoSU!Ilki lodowców na ławicy nowofunlandzkiej, 
6) kurs okrętu. 

Ażelby dać właściwy obraz olbrzymiej wielko
ści parowca "Titanic ", rzućmy okiem wstecz na 
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rozwoJ budowy okrętów. Przed stu laty największy 
okręt wojenny miał 2,164 ton pojemności, 207 i pół 
stopy długości, 50 stóp szerokości. Największy z 
dzisiejszych okrętów wojennych argentyńskich, 
"dreadnought ", mający nazwę "Rivadivia ", posia
da 27,500 ton pojemności, 583 stóp illugości, a 
95 stóp szerokości. Siła 39,000 koni daje temu pan
cernikowi szybkość, wynoszącą 22.5 mili angiel
skiej na godzinę. Angielski pancernik "Lion" ma 
672 stóp długości, 88 i pół stóp szerokości, a 26,400 
ton pojemności. Siła 70 rtysięcy koni d'aje mu 28 mil 
angielskich szybktO'ści na godzinę. 

O wiele szy,bszym był rozwój okrętów pasażer
skich. - Drewniane okręty handlowe na początku 
XIX. wieku posiadały pojemność 150 do 200 ton, a 
wyjątkowo 300 ton. Ale' już w roku 1830 dzięki że
laznej konstrukcyi, żaglowce miały 600 ton pojem
ności. "'vV roku 1851 już 1,000 ton, a w ro.ku 1855 nar 
wet 2,000. Obecnie istnieją żaglowce o pojemności 
6 do 8 tysięcy ton. W miarę rozwoju żeglugi paro
wej żaglowce schodziły na plan dalszy. Dnia 17. 
sierpnia 1807 r. Robert Fulton odbył p\erwszą ja
zdę parowcem "Clermont" z Nowego Yorku do 
Clermont. Parowiec ten mJiał 160 ton pojemności i 
maszynę o sile 18 koni. Amerykanie poznali się na 
wartości tego środka ruchu i już w roku 1817 po
siadali 131 parowców. 

Pierwszy parowiec w Anglii został zbudowany 
w roku 1811. Miał On 40 stóp długości i maszynę 
o sile 3 koni! Oczywiście nikt nie chciał nim jechać. 
W r. 1820 miała Anglia 43 parowce, w dziesięć lat 
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póiniej 315. Pierwszy parowiec oceanowy "Savan. 
na:h" potrzebował w r. 1819 aż 20 ,dni czasu na prze· 
bycie drogi z Georgii w IStanach Zjednoczonych do 
Liverpoolu w Anglii. Właściwa transatlantycka że
gluga parowa rozpoczęła się dopiero w 1'. 1838 an
gielskimi okrętami. Aż do tego roku pocztę przewo
żono do Ameryki żaglowcami rakietowymi. W r. 
1838 utworzyło ,się w Anglii pierwsze towarzystwo 
że.glugi, które parowcami "S[rius" i "Great w.est
ern" przewoziło pocztę z Londynu względnie Bris
toLu do Nowego Yorku w 17%., względnie w 14% 
dniach. Ale te zby.t szy'bkie na owe czasy j,azdy 
spowodowały deficyty i 'bankructwo towarzystwa. 

Wtedy przybył z Kanady do L,ondynu przedsię
biorczy przemysłowiec Ounard i założył pierwszą 

wielką "linię" transatlantycką, której parlament 
przyznał subwencyę w kwocie 60,000 funtów na 
]'lok. AUlstro-węgierski "Lloydo" ist'Ilieje od roku 1833, 
zaś "HamJburg-Amerika-Łinie" od r. 1837, a półno
cno-niemiecki Lloyd od r . 1857. Od tej pory zaczęły 
powstawać nowe towarzystwa żeglugi, która szyb
ko się rozwinęła. Obecnie istnieją O'grO'mne parO'wce 
pasażerskie, które w Ameryce otrzymały nazwę 

"Ocean Grey hO'unds", to znaczy "charty O'ceano
we." RO'zPO'częły się też kO'nkurencyjne rekO'rdy 
szybkości. 

'Przed budO'waniem zbyt wielkich okrętów 
ostrzega ze względów technicznych i kO'mercyal
nych sir William W'hite, były szef budO'wnictwa 
O'krętów w angielskiej marynarce wO'jennej. Z PO'
wO'du, tych kolosów musiano rO'zszerzyć i pO'.głębić 
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znacznie istniejące kanały, co pociągnęło za sobą 
ogromne koszta. Równie musiano rozszerzyć porty, 
jak się to stało w Nowym Yorku i Southamptonie, 
głównej stacyi towarzystwa żeglulgi "White Star 
Line." Rzekę św. Wawrzyńca, mającą 12 stóp głę
bokości, pogłębiają obecnie do 35.3 stóp na prze
strzeni od MontreaLu a'ż do ujścia. Wyłonił się 
wreszcie projekt zbudowania zupełnie nowego por
tu na Tamizie pod Londynem kosztem $69,000,000. 

Mimo tych wszystkich urządzeń okręty tej 
wielkości, jak "Titanic", mające 898 do 917 stóp 
długości,a pełną wagę 40 do 50 tysięcy ton, niełatwo 
mogą manewrować i dlatego przy wjeździe do por
tów stosunkowo wązkich, a mają,cych ogromny ruch, 
okręty te narażone są na zderzenia jeszcze więcej 
niż po&ród lodowców pływających. W razie kata
strofy idą na marne 'bardzo wielkie sumy, wydane 
na budowę pływających olbrzymów. W l'. 1874 pa
rowiec 15 węzłowy kosztował $1,000,000, w r. 1880 
20 węzłowy $1,775,000, a w r. 1893 parowiec 23 wę
złowy $2,750,000. "Oceanic" z r. 1899 kosztował 
$2,800,000, "Mauretania" i "Lusitania" po $6,000,
{jOO, a więcej j'eszcze wydała "White Star Line" 
na budowy sw,oich parowców "Olympic" i "Tita
nic. " 

Szylbkość okrętów wzmogła się w ciągu 50 lat 

z 13 węzłów (mil morskich) na 26. Ta szybkość po
woduje największe niebezpieczeństwa, zwłaszcza 
gdy chodzi o zawody rekordowe. Podniesiono za
rzut, że urządzenie maszynowe na parowcu "Tita
nic" było kom'binacyą turbin i maszyn parowych. 
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Ta kombinacya daje 14% oszczędności na węglach 
i na parowcu "Olympic" oddaje jak najlepsze usłu
gi. Wśród przyczyn katastrofy nie może ona odgry
wać żadnej roli. 

Konstrukcya i wymiary "Titanica" są znane 
czytelnikom. Z powodu doskonałej budowy i roz
miarów swoich, okręt trzymał się 2% godziny na 
powierzchni oceanu po zderzeniu się z górą lodową, 
można więc było, zważywszy, że morze było bardzo 
spokojne, wyratować zarówno załogę, jak wszyst
kich podróżnych, gdyby kapitan zawczasu był roz
poznał niebezpieczeństwo i dostateczną rozporządzał 
liczbą łodzi ratunkowych. 

Pytanie, czy okręt padł ofiarą "vis major", 
czy też mógł uniknąć lodowców ~ Otóż zapiski z 
ostatnich 12 lat wykazały, ,że w miesiącu kwietniu 
w okolicy owej lody pojawiają się masowo na 12 
lat 9 razy w bardzo wielkiej ilości. WOIbec tego wi
dzimy, że w kwietniu należy liczyć się z poważną 
mo,żliwością spotkania lodo'W0ów. Pl'zeciętnie w 
kwietniu sięgają lodowe g,óry do 41 stopnia i 13 mi
nut północnej szerokości, a "Titanic" w chwili ka
tastrofy znajdował się na wysokości 41 0 46' północ
nej s'zerokości, 0zyli, że płynął drogą zbytnio na 
północ wysuniętą. O lodowcach zresztą - nie mó
wiąc o wiadomościach telegraficznych - mógł ka
pitan dowiedzieć się z wydawanych w Washingto
nie "Pilot Charts." Było więc karygod.nem zanied
baniem, że kapitan nie zmienił kursu i nie zmniej
szył szybkości. Ciała naukowe w Anglii domagają 
się oddawna na podstawie badań naukowych, aże-
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by kurs okrętów z Anglii do Ameryki został prze
su:nięty nieco ku południowi, co spowodowałoby 
zaledwie kilkugodzinne opóźnienie, ale towarzy
stwa żeglugi były głuche na te przestrogi. Dopiero 
teraz po strasznej katastrofie stanie się zadość żą
daniu uczonych. 

Czy możliwe jest wydobycie "Titanica" z głębi 
oceanu 1 Oto pytanie, narzucające się niejako siłą 

faktu. Kwestyę tę rozstrzygają fachowcy w sposób 
następujący: 

Dno morskie po,dobnie jak powierzchnia ziemi 
posiada góry i doliny, skutkiem czego głębokość 

np. oceanu Atlantyckiego jest bardzo rozmaita. 
Największa głębia wynosząca 23,248 stóp (około 

41f2 mili angielskiej) znajduje się koło zachodnio-in
dyjskiej wyspy St. Thomas, a w tem samem zagłę

bieniu, tylko płytszem i dalej na północ położonem, 
spoczywa parowiec "Titanic" na głębokości prze
szło 2 mil pod powierzchnią wody. Panuje tam wie
czna ciemność i cisza :śmierci. Światło białe - jak 
stwierdzono za pomocą bardzo czułych płyt futogr'a,. 
fiCiZnyJch - dociera tylko do 1,742 stóp głębokości. 
zielone nieco głębiej. 

Ciśnienie wody jest oLbrzymie. W głębokości, 
w której spoczywa "Titanic" cIsmenie wody na 
każdy cal kwadratowy wynosi 5,000 funt6w, a więc 
powierzchnia o 10 centimetrach kwadratowych 
znajduje się pod ciśnieniem przeszło 20,000 kilogra
mów. Na człowieku: spoczywałby mniej więcej cię

żar 20 naładowanych pociągów ,towarowych i gdy
by człowiek został wystawLony na takie ciśnienie, 
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działające tylko z jednej strony, to zostałby zgnie
ciony na cienkość papieru. Przy pomiarach spusz
czano w głąb płyty korkowe. Po wyciągnięciu miały 
one, skutkiem nadmiernego ciśnienia, połowę pier
wotnej wielkości. Podobnie dzieje się z drzewem, a 
stąd możemy wnioskować, jak obecnie wygląda 
"Titanic." Wszystkie naczynia, szafy, skrzynie zo
stały zgniecione, podobnie jak komory okrętowe. 
Zwłoki, znajdujące się w tułowiu o'krętu, tworzą 
bezkształtną masę z rozmaitemi przedmiotami. O 
wydobyciu parowca niema co myśleć. Nurek docier~ 
mniej więcej do 190 stóp głębokości, ale już tutaJ 
skutkiem wzmożonego ciśnienia wody tpracuje z 
wysiłkiem. Zresztą. nasze środki techniczne nie wy
starczają na wydobycie o'krętu .z takiej głębokości. 

" 
Titanic" na zawsze po~ost8inie na dnie oceanu. 
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~St_ Loui. Globe·D""",crat 

Wi~eej lodzi ratunkowych! 
Mniej zbytk6w i wyg6dl 
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ROZDZIAŁ V. 

Oficer Murdock na straży. - Sygnał z "bocianiego 
gniazda. "-Zmiana biegu okrę.tu.-Oboję.tność 

pasażer6w.-Ucieczka z pokładu. -
Powolna śmierć. 

W paru minuta~h jak okropne zmiany ••. 
Dumny "Ti tanie' '*) -bezwblilID.Y, strzaskany! 

Dno okrętu "Titanic" zostało rozłupane przez 
ostro ~akończony podwodny szpic góry lodowej. 
"Titanic" pędził całą siłą pary w chwili gdy ta ka
tastrofa się wydarzyła i znajdował się pod komendą 
pierwszego oficera M,urdock'a, który 'Zaraz po wy
padku zdał komendę kapitanowi Smith. 

Łodzie ratunkowe, jakie -spuszczono na wodę 
nie były k01IllPletnie zapełnione pasażerami, sądzo
no bowiem ogólnie, i'ż p.asażerom na pokładzie po
zostałym nie grozi W' rzeczywistości wważne nie
bezpieczeństwo. Kapitan i oficerowie, którzy co ,do 
rozmiarów uszkodzenia okrętu nie mieli ,żadnych 
złuldzeń, :zachowali się męznie i szlachetnie. Wie-

«<) Czytaj: Tytanik. 
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dzieli, że śmierć ich ,będzie nieunikniona, jeśli o ra
tunku swym zawczasu nie pomyślą, a jednak mało 
który z nich o ratunku własnym myślał, dając 

pierwszeństwo pasażerom. 

~wierzchnia morza była dość spokojna, a nie
bo gęsto usiane gwiazdami. W świetle tycih gwiazd 
widać było całe pasma kier lodowycli pokrywających 
lekko sfalowaną toń morską. Na pomoście kapitana 
stróżował w zastępstwie tegoż oficer lVLurdoc'k. 
Pier'wszą wiadomość ~ bliskości góry lodowej dał 
strażnik z "bocianiego gniazda". Góra lodowa już 
była wówczas tak blisko iż o uniknięciu zderzenia 
mowy być nie mogło. Oficer M1urdock widział że 

zatrzymanie okrętu na tak małej odległości jest nie
możliwe i rozkazał natychmiast całą siłą steru i ma
szyn skręcić w bok aby Jtodowiec wyminąć. 

Manewr ten jednak zawiódł - nie zdołano skrę
cićo tyle w ,bok, aby grożące niebezpieczeństwo wy
minąć. Uzyskano tylko tyle, iż zapobieżono strza
sikaniu czołowej częśoi okrętu natomiast spowodp
wano rozdarcie bocznej ściany na całą niemal dłu
gość kadłUiba "Titanic 'a. " Okręt pędził szybko i 
wystający dziób góry lodowej niby ostrze noża roz-

" ' cął bok okrętu mby skorupę lostrygi. Dlatego 
wstrząśnienie tak mało odczuto. 

W. 'Pierwszym momencie oficer Mlurdock nie 
zdał sobie nawet sprawy z tego 'co się stało, dopie
ro alarm z dołu gdzie woda zaczęła gwałtownie wpa
dać w"ewną;trz okrętu, poinformował oficera o stra
sznym skutku zderzenia. 

Pasażerowie w międzyczasie dalecy byli myślą 
od wszelkiego niebezpieczeństwa. Połowa ich nawet 
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wstrząśnienia tego nie zauwa:żyła, a ci którzy za
uważyli nie przypisywali mu żadnej wagi. Jak mało 
robiono sobie z tego wstrząśnienia dowodzi taki cho
ciażby obrazek. 

W salonie dla mężczyzn siedziało czterech pa
nów przy stoliku i grali w karty. Gdy okręt zakoły
sał się i zadrżał panowie ci zostawili karty na sto
liku i wyszli na pokład. Przeszedłszy wzdłuż pomo
stu koło kajut powrócili nazad dlo .salki i rozpoczęli 
grę ponownie. Jeden z 'graczy, który palił cygaro 
nie wychodził wcale, bo jak mówił, szkoda mu było 
przerywać palenia wonnego cygara. 

W kilka minut potellL wydarzeniu vficer okrętu 
zaalarmował służbę i lYozkazał jej o,budzić wszyst
kich pasażerów. W wielu wypadkach majtkowie 
mmsieli nietylko dobijać się do kajut pasażerów, ale 
wprost siłą drzwi otwierać i ściągać śpiących z łóżek, 
W kilku miejscach zwymyślano ich, że przerywają 
dopiero co rozpoczęty spoczynek nocny. 

Milioner hl1ior ze swoją żoną, ~ył w kajucie i 
przez okienko widział białą ścianę lodowca o który 
"Titanic" się starł. Czuli oni lekkie wstrząśnienie 
okrętu, ale także nie przypisywali temu wydarze
niu większego znaczenia. Byli o'boje kompletnie 
ubrani i zaraz wyszli na pokład, więcej z ciekawo
ści, niż z obawy. Taki sam nastrój panował mniej
więcej Pomiędzy wszystkimi pasażerami okrętu, 

Dopiero 'gdy spostr,zeżono pospieszne ładowanie ko
biet i dzieci do łodzi ratunkowych, w sercach pasa
żerów lęk zagościł. 

Załoga okrętu zajęta: była gorączkowk> przy 
szykowaniu łodzi ratunkowych do spuszczania na 
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morze. Łodzi tych było ogółem 20, z których cztery 
były składane, a reszta - zwyczajne. Niektóre ło
dzie spuszczono bez wypadku, inne przewróciły się 
i ludzie powpadali dlo wody. Służba okrętowa, która 
spuściła się w jednej ze składanych łodzi, połama
nej przy spuszczaniu na wodę została wyratowana 
przez ło.dzie już na wodę spuszczone. 

W czasie spuszczania tych łodzi z kobietami i 
dziećmi, pomiędzy pasażerami nie widać było żad
nych oznak paniki. Nikt z mężczyzn nie usiłował 
gwałtem dostać się do łodzi ratunkowych, przy któ
rych zresztą stali oficerowie z rewolwerami w ręku, 
gotowi do zgładzenia tych brutalnych mężczyzn, 

którzy przypuszczalnie chcieliby wywołać jakieś 

zaburzenie. 
Gdy okręt zaczął się gwałtownie pochylać na 

jeden 'bok, ci, którzy pozostali na pokładzie, zaczęli 
lękać się o swe życie, a niektórzy wskoczyli do mo
rza. Za tymi pierwszymi ploszli inni i wkrótce naoko
ło okrętu widać było setki pływających osób w pa
sach ratunkowych. 

Jeden pasażer z psem skoczył do wody i trafli 
na krę lodową. Uderzył się tak ciężko, iż na chwilę 
stracił przytomność, lecz wkrótce oprzytomniał i 
wył1owiono go do jednej z łodzi ratunkowych. Więk
szość mężczyzn wyratowanych przez okręt "Carpa
thia" - byli to właśnie ci, którzy wyskoczyli z po
kładu okrętu: gdy "Titanic" okazał pierwsze sil
niejsze oznaki tonięcia. 

Oficerowie kazali łodziom odjechać nieco dalej 
!Dd okrętu w obawie, aby łodzie te nie poprzewraca
ły się na rozkołysanej fali, gdy "Titanic" pójdzie 
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pod wodę. Gdyby było dosyć łodzi ratunkowych, 
możnaby było wyratować wszystkich pasa·żerów, 

gdyż "Titanic" unosił się na powierzchni wód bli
sko dwie i pół godziny po zderzeniu. W trzydzieści 
pięć minut po zderzeniu, mianowicie o Igłodzinie 12 
minut 15 po północy wszystkie łouzie ratunkowe z 
pasażerami były już spuszczone. Większość załogi i 
pasażerów a w tej liczbie i kapitan Smith pozostała 
na pokładzie okrętu do ostatniej chwili. 

Gdy nastąpiły eksplozye kotłów, które piorozry
wały okręt w wielu miejscach, wówczas widocznelil 
było ,iż ostateczne zatonięcie "Titanic 'a" nastąpi w 
paru minutach. Okręt zwolna, lecz stale zanurzał się 
coraz bardziej we wodzie. Ocaleni w łodziach ratun
kowyc-h byli tak blisko nieszczęsnego okrętu, iż mo
gli dokładnie obserWiować jego powolne znikanie w 
zimnym przerażaj~}cym grobie. Wielu z ocalonych 
oyło zaledwie w lekkiem pokojowem ubraniu, inni 
na pół w nocnej 'bieliźnie. Drżeli oni z dotkliweg.o 
zimna. 

Wielu pasażerów po zderzeniu okrętu z górą 
lodową udało się do 'swych kajut, aby wziąć cie
plejsze ubranie i musiano ich wprost silą z kajult 
wyganiać i pasy ratunkowe na nich nakładać. ~la
szyny okrętowe zatrzymano zaraz po skręceniu. 

okrętu by wyminąć górę lodową. 
Łodzie ratunkJowe zaopatrzone były w nowe 

urządzenia przy pomocy których można było w paru 
minutach przygotować je .do spuszczenia na wodę. 
Załoga "Titanic 'a" była jednakże tak mało obznaj
miona z temi urządzeniami, iż tracono niepotrzebnie 
wiele czasu, zanim uporano się z lodwiązaniem ło'dzi 
i spuszczeniem jej na morze. 
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ROZDZIAŁ VI. 

Katastrofa "Titanic' a", a telegraf 
bez drutu. 

Jak wiadomo, już' w pie'l'wszych doniesieniach {> 

zatonięciu parowca "rritanic" mieściły się utyskiwa
nia :; na telegraf bez drutu, który w chwilach tak 
bardzo krytycznych zawiódł podobno w zupełności. 
Oczywiście sprawę tę roztrząsali fachowcy, pisząc 
artykuły, prze.znaczone bądź dla fachowców, bądź 
dla ogółu. Do tej drugiej grupy nale,ży artykwl, 
umieszczony w jednym z wiedeńskich dzienników 
przez !l. Schiefersteina, szefa oddziału dla telegrafu 
bez drutu towarzystwa Siemens i Halske w. Wiedniu. 

Przy zatonięciu parowca "Titanic" - pisze po. 
Schieferstein - wybijają się na pierwszy plan z 
natury rzeczy kwestye nautyczne, jednakże telegraf 
bez drutu zwrócił na siebie również uwagę. Nasu
wa się m.D.anowicie pytanie, czy w tym wypadkU! te
legraf bez drutu oddał te Ul'3ługi, jakich się po nim 
spodziewano - a sądząc z dotychczasowych donie
sień, wolno stwierdzić, że jednak zawdzięczamy mu 
-.ratowanie kilkuset osób. Fakt, że sprawność ruchu 

Jnt.ernational News Service. 

HAROLD S. BRIDE 
D.rugi telegrafista przy aparacip. Marconiego na okręcie 
Tl~a!1ic. Opis sensacyjnego jego ocalenia podamy w tej 
kslązce. Wytrwał on na swem stanowisku do chwili gdy 
woda zaczęła dostawać się do jego pokoju. Wyłowiono 
go z moża. 
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w iskrowym telegrafie na wybrzeżach Ameryki za
sługuje na liczne zarzuty, należy w pierwszym rzę
dzie położyć na karb or.ganizacyi amerykańskiej. 

Błędnem j est zdanie, które się pojawiło, że uży
wane w żegludze handlowej systemy telegrafu 
iskrowego ("Titanic " miał stacyę Marconiego ) wy
kazują braki, które możnaby usunąć tylko przez za
pl'o \"adzenie na ich miejsce systemu Pou:lsena. By
lo by ono tylko wtedy trafnem, gdyby waryacya fal 
w tym systemie była bardzo ograniczona. Tak atoli 
nie jest, gdyż wogóle nie ma takiego systemu, któ
rego fal nie możnaby nieustannie zmieniać. To zna
czy, że przy pomocy tak zwanych bal'iometrów mo
żna na każdej stacyi telegrafu bez drutu tworzyć 
niezliczone fale o rozmaitej długości. 

Możnaby więc już przy pomocy obecnych środ
ków każdej stacyi na dowolnej linii przydzielić 

określoną falę, albo - jak to proponowano -wpro
wa,dzić w użycie 50 fal wolnych od zaburzeń. Ale 
miałoby to tę wątpliwą korzyść, jak gdy'by dwie 
strony, dla ułatwienia sobie korespondencyi, poda
ły sobie po 50 rozmaitych adresów. Dopóki nie ma 
automatycznie wołających przyrządów, to znaczy, 
dopóki ucho telegrafisty musi przyjmować wołania 
o pomoc, jest wprost warunkiem zasadniczym, ażeby 
wołanie o pomoc przerywało zwyczajną korespon
dencyę, gdyż tylko wtedy może to wołanie być usły-

. szane. Konieczną jest dalej rzeczą, ażeby w chwili 
niebezpiec.zeństwa manipulacya w niczem nie odbie
gała od rutyny, gdyż niezwykłe zmiany fal, stroje
nia i wkładki pOWOdują obok straty czasu zdener
wowanie i wreszcie wiodą do odmówienia służby. 
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Wyobraźmy sobie dwa okręty, mając propono
wane urządzenie. Okręt A wezwałby pomocy przez 
falę nr. 11, gdy okręt B. przyjmuge właśnie fale nr. 
27, albo nr. 30. Okręt A. daje potem za pomocą nu
merów 12 do 20 za każdym razem pełne wołanie o 
pomoc, czeka na odpowiedź, aż wreszcie okręt B. 
na jakiemś miejscu usłyszał sygnały. R.ozpoczyna 
się porozumienie pomiędzy obu okrętami, przerwane, 
niestety, mimowolnie, przez trzeci okręt. Dla obu 
stacyi, które od chwili przerwy nie mogą się porozu
miee dalej, powstałoby pytanie: "O' ile stacya nada
jąca ma swoją falę zmienić? Czy ma wybrać mniej
szą, czy większą falę ~" Daa stacyi otrzymującej po
wstałoby na nowo pytanie, jak nastrojone fale o
trzymuje od stacyi nadawczej. 

Czy tego rodzaju pracy można żądać od tele
grafisty w chwili, gdy woda wciska się do jego ka
biny? ::\Lożl'laby wprawdzie to wszystko nieco upro
ścić i ująć w pewien system, ale kompetentne czyn
niki rozwiązały tę kwestyę na mocy międzynarodo
wej umowy w t.en sposób, że okrętom dały do roz
porządzenia dwie fale o długości 300 i 500 metrów, 
ewentualnie trzecią pośrednią. Dalej dla okrętów, 
zagrożonych niebezpieczeństwem, ustanowiono na
stępujące przepisy międzynarodowe: 

"Stacye telegrafu iskrowego mają obowiązek 
dawać w przyjmowaniu pierwszeństwo sygnałom za
grożonych okrętó,y, które w takim razie dają znak 
,,' .. - - - ... ", powtarzany w kl'ótkich przer
wach. Gdy pewna stacya usłyszy flygnal alarmowy, 
musi przerwać wszelką korespondencyę i nie podej
mować jej tak długo, dopóki nie nabędzie pewności, 
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że okręt zagrożony po znaku alarmowym doda znak 
wywoławczy pewnej stacyi, w takim razie tylko ta, 
stacya ma odpowiedzieć. W przeciwnym razie każda 
stacya, otrzymawszy sygnał alarmowy, musi się zgło
sić. 00 do dalszego zachowania się wobec doniesień 
ze strony zagrożonych okrętów ka:żda stacya na:d
brzeżna ma osobne instrukcye od władzy przełożo
nej. " 

Dalszem zarządzeniem jest tak zwany znak spo
czynku pod postacią 6 pauz: ,,- - - - - _", 
który mloże być dany przez publiczne stacye nad
brzeżne . p~ otrzymaniu tego znaku każda stacy.a 
ma zaprzestać nadawania depesz aż do chwiE, gdy 
spoczynek zostanie odwołany. Jak widzimy, umowa 
międzynarodowa uwzględnia lepiej istniejące sto
sunki, niż powyżej przytoczona propozycya. Oczy
wiście przepisy międzynarodowe należy uzupełnić, 
wystrzegając się atoli eksperymentów tam, g.dzie 
chodzi o życie ludzkie. 

Ponieważ ponad odległość kilkuset kilometrów 
jedna stacya iskrowa nie m!Oże na drugą wywrzeć 
przymusu fizycznego, więc karność w ruchu telegra
ficznym musi być skrupulatnie przestrzegana. Mię

dzynarodowe przepisy uwzględniły - jak &wiadczą 
wymienione ustępy - tę karność'. Jeżeli te wszystkie 
przepisy nie zostały uwzględnione podczas ostatniej 
katastrofy, t.o fakt ów nie ma nic wspólnego z sy
stemem telegrafu bez drutu. Inżynier Schieferstein 
sądzi, że tego rodzaju zamięszaniom, jakie w służbie 
telegraficznej powstały podczas katastrofy parow
ca "Titanic", zapobiegłoby radykalnie upaństwo
wienie wszystkich stacyi okrętowych na mocy ustaw 
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-Delroll New •. 

WZRUSZAJ,,"CA SCENA I 

Przy stollku z aparatem telegraficznym w biurze fir
my Whltei:ltar Llne siedzi operator odblel'aj~cy depesze 
o katastrofie. 'rlum ludzi ciśnie oSlę przy ogrodzeniu dopy.
tuj~c się gor~czkowo o swych najdl'o0szych. Raz pOl'az 
nazwisko jakieś zabrzmI, a zaraz po niem 1lrzejmuj~cy 
dreszczem wyraz "utopiony", lub "ocalony." Ileż uczuć ra
dości dla jednych, a rozpaczy dla drugich niesie każde sztu_ 
knlęcle tegO magicznego instrumentu Marconiego. Ileż nie
gasn~cych nadziel niesie dla tych, którym nic jeszcze nie 
wysztukał. 

Jedna tylko kobieta pochylona i łkaj~ca na kolanach 
ubogiej niewiasty, przygodnej pocieszycielki, a może współ
towarzyszki niedoli, nie spodziewa się już niczego. Jej na
dzieje zgasły już na wieki, jej wieść już przyszła-I bOdaj 
lepiej nie przyszła nigdy. 

A tak się kochali! W takiem zjednaniu i uszczęśliwie
niu wspólnoty życiowej znosili za.równo dolę i niedolę. Aż 
oto nadeszła straszna chwila zderzenia się okrętu z gór!). 
l'Odową. I wszystko POChłonęła ciemno-szmaragdowa otchłań 
morska. Rozwiał się urok życia, jak mgły morskie na dale
kim widnokręgu, znlkn'łł jak :pIękne Fata Mor!';ana ~ na 
zawsze. . 
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z dnia 5. marca 1912 r. Usuniętoby smutne objawy, 
które powstały w czasie katastrofy ".'ritanica ", a 
które w znacznej mierze należy przypisać ~ałostko
wym względom konkurencyjnym prywatnych stacyi 
nadbrzeżnych i olu'ętowych telegrafu bez drutUJ. 

Oczywiście - powiada dalej autor artykułu
nie wynika z powyższych wywO'dów, ażeby jeden 
system telegrafu bez drutu nie nadawał się lepiej do 
ruchu publicznego niż drugi. Ale rzecz ma się w 
rzeczywistości tak, że system 'Poulsena mimo swo
jego pięcioletniego istnienia prawie wcale nie jest 
używany w ruchu publicznym. Wydana w roku 
1911 światowa mapa kablów i telegrafów bez drutu 
wykazuje tylko jedną stacyę Poulsena (Cullceroats, 
Newcastle) na 258 pu'blicznych stałych stacyi tele
grafu bez drutu. Jeżeli marynarka w.ojenna nie
miecka obok innych systemów używa także systemu 
Poulsena, to jest to tak zwany "brzmiący system 
gasnąco-iskrowy. " Gdyby "Titanic" miał na pokła
dzie oryginalną stacyę Poulsena, wysyłającą nie
przytłumione ,aT,gnienia, to wołanie jego o pomoc 
nie byłoby wcale ,słyszane, gdyż okręty handlowe i 
pasażerskie nie mają potrzebnych do tego przyrzą

dów. Zresztą międzynarodowy przepis, zaprowadza
jący obowiązkowo 'pewien system telegrafu bez dru
tu 'byłby szkodliwym, a nawet zgubnym dla postę
pu w tej dziedzinie techniki. Konferencya, która \Y 

Londynie będzie o,bradować nad sprawami telegrafu 
bez drutu, nie popełni teg.() błędu, ażeby przez po
dobne faw{)lryzowanie jednego systemu położyła kres 
współzawodnictwu, które jedvnie jest warunkiem 
postępu. 
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ROZDZIAŁ VIL 

Opis katastrofy p rzez L. Beasley'a, jednego 
z naocznych świadków. 

"Podróż morska, poczynając od wyjazdu z 
Queenstown, była spokojna i bez 'żadnych niemiłych 
wydarzeń; pogoda była piękna i morze spokojne. 
Wiatr lekki dął na południo-zachód, a powie
trze było ostre, a w ostatnim zwłaSzcza dniu pra
wie mroźne. W tragiczną niedzielę wieczorem było 
tak zimno, iż wszyscy 'posażerowie zeszli z pokładu 
do kajut. 

"Między innymi i j a udałem się do mojej kaju
ty i znajdowałem się w niej zaledwie jakieś dziesięć 
minut, a było to około lO :40 przed północą, gdy 
uczułem jakby lekkie starcie się okrętu i stłumiony 
łomot, najpierw jeden, pózniej drugi, lecz niedośe 
silne, aby wywołać jakąś obawę, luib przestrach mię
dzy pasażerami. l\1aszyny zatrzymano prawie na
tychmiast i pierwszą moją myślą było, iż okręt mu
siał w jakiś sposób strzaskać propelery. 

"Udałem się natychmiast na górny pokład. 
gdzie zastałem kilka osób, które także wyszły ze 
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swych kajut, aby się dowiedzieć, dlaczego okręt 
zatrzymano, lecz nikt nie okazywał zdenerwowania, 
lub obawy. 

"Widzieliśmy przez okno w sali "dla palą
cych" grono mężczyzn zajętych grą w karty i we
szliśmy do tej sali by zasięgnąć informacyi. Odpo
wiedziano nam, że i tutaj dało się uczuć wstrząśnie
nie i gdy wyjrzeliśmy oknem na przeciwną stronę 
spo,strzegliśmy wielką górę lodową, przylegającą tuż 

do boku okrętu. Grający w karty sądzili, że okręt 
starł się zaledwie nieco bokiem o ,górę lodmvą i za
trzymano maszyny dlatego, aby się przekonać, czy 
okręt się nie uszkodził. Nikt jednak nie mial wy
obrażenia, że boki okrętu zostały rozerwane po~ 

wodą w tak okropny spiOsób. 
"Gra w karty poszła dalej swoim trybem i ni

komu nie przyszła do głowy myśl jakiejś grozniej
szej katastrofy. Udałem się z powrotem do mojej 
kajuty 'by co€, poczytać, lecz wkrótce wyszedłem na 
pokład ptonownie i znalazłem tam sporą gromadę 
pasażerów dopytujących się, dlaczego kręt stoi w 
miejscu. 

"Bezwątpienia wielu obudziło się i wstało, gdy 
ępostrzegli zatrzymanie się okrętu i nie słyszeli zmt
nego im już od początku podróży turkotu maszyn. 
Rzecz naturalna, i,ż na tak potężnym okręcie drże
nie pOWlodowanc ruchem silnych maszyn jest do ye 
znaczne i łatwo spostrzegalne, tak, że zatrzymanie 
tych maszyn i zaprzestanie r1rżenia okrętu każdy 
natychmiast zauważy, podobnie jak tyl{anie wie1-
'kiego ściennego zegara IV mieszkaniu, gdy ten nie
spodziewanie stanie . 
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"B ' rac pasy ratunkowe!" 

,,~dy wyszedłem ponownie na pokład okrętu, 
zauwazyłem z~aczne pochylenie się przedniej CZęsCI 
OkI~ęt.U .ku ~ozlOmowi ~,orza, a podniesienie się tylneJ 
CZęSCI l, wIedząc co SIę stało, sądziłem iż niektóre 
przednie przedziały okrętu wypełniły si~ wodą i spo
wod.owa~y to ~bniżenie. Zeszedłem ponownie do 
sW~J kaJuty, ruby włożyć cieplejsze ubranie i gdy się 
li blerałem, usłyszałem ostrą i głośną komendę: 

"Wszyscy pasażerowie na pokład i nakładać 
pasy ratunkowe·!" -

"Nałożywszy pasy ratunkowe, spacerowaliśmy 
zwolna po pokładzie okrętu, lecz nawet i wówczas 
sądziliśmy, że są tp tylko rozsądne środki zapobie
gaw~ze przedsiębrane przez kapitana i że wkrótce 
będz1emy mogli powrócić nazad do kajut na spoczy
nek. 

. . "Nie było na pokładzie żadnej absolutnie pa
lllkl: lub nawet przestrachu i przypuszczam że za
WdZlę?Z~Ć t? głównie trzeba nadzwyczajni: cichej 
nocy l lllewldocznym nigdzie oznakom wypadku. 

"O~ęt stał zupełnie spokojnie, pochylając się 
~ylko llle~o naprzód, co mało kto nawet zauważył i 
zadnych mnych widocznyc;h oznak zbliżającej się 
katastrofy nie było W parę momento' ".: . ' w pOZllleJ spo-
strzeghśmy, że służba okrętOwa zdejmuje z pośpie
chem ll.akrycia z łodzi ratunkowych, rozwiązuje 
~znu.ry l czyni przygotowania do spuszczenia tychże 
~OdZl na wodę. 

"W~wczas ~aczęliśmy zwolna rozumieć, iż sy
tuacya Jest grozniejsza niż sądziliśmy początkowo 
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i pierwszą moją myślą było .udaĆ się na dół, wziąć 
więcej ubrania i pieniądze, jednakże widząc masę 
pasażerów wychodzących z dołu na pokład zatrzy
małem się, aby nie zagradzać przejścia wychodzą-
cym. 

"Usłyszeliśmy rozkaz ponjowny: 
"Wszyscy mężczyźni mają się odsunąć od łodzi 

ratunkowych, a wszystkie kobiety mają zejść na po
kład B", znajdujący się tuż pod pokładem A, na 
którym myśmy byli. Łodzie ratunkowe spuszczono 
dlo wysokości pokładu B i zaczęto je bez przeszkody 
ładować kobietami i dziećmi. Niektóre kobiety od
mówiły wejścia do łodzi ratunkowych i pozostały 
przy 'boku swych mężów na pokładzie. Kilka kobiet 
siłą oderwano od piersi męskich i umieszczono w 
łodzi, innych nie przymuszano. . 

"Przechyliwszy się ponad poręczą. widziałem 
jUlŻ spuszczone na dół z kobietami łodzie, a inne 
w trakcie spuszczania z wysokości 90 stóp jaka dzie
liła pokład B od poziomu wody. Nagle z,bliżył się 
oficer okrętowy w uniformie i wydał rozkaz, aby 
łodzie ratunkowe p02Jostały na wodzie w pobliżu 
okrętu i czekały dalszych rozkazów. 

"Odpowiedziano mu na to potakująco 'Z łodzi, 
lecz wątpię, czy która łódź mogła zastosować się ści
śle do tego rozkazu. Gdy łodzie znajdowały się na 
wodzie, musiano zaraz zacząć. pracować wiosłatci 
bo poziom wody wzdymał się wskutek dość szyb
kiego zapadania się okrętu pod wodę. Z łodzi tych 
widzian\O grozę niebezpieczeństwa lepiej niż na o
kręcie i musiano z konieczności własnego bezpie
czeństwa odjechać od tonącego okrętu o ile się dało. 
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Bezwątpienia rozumieli oni, że naładowanym ło

dziom ,grozi wielkie niebezpieczeństwo znaj <Jowa
nia się tuż pod bokiem przechylającego się ku wo
dzie kolosu. 

"Przez cały ten czas nie było na pokładzie okrę
tu pomiędzy pasaże'rami żadnego wzburzenia ani 
niepokoju, takiego jak zwykle w podobnych razach 
się zdarza. Każdy bardzo powoli zdawał się przy
chodzić do przeświadczenia, że niebezpieczeństwo 
jest rzeczywiście poważne. 

"Gdy wreszcie zrozumiano, iż może się zdarzyć 
fakt że wszyscy znajdziemy się w morzu zabezpie
czeni jedynie pasami ratunkowymi, dotąd dopóki 
jakiś i~lllY przejeżdżający okręt nas nie wyratuje, 
z podZIwem można było obserwować jak obojętnie 
każdy fakt ten przyjmował i jak wielką miał nad 
sobą kontrolę. 

"Tymczasem wszystkie łodzie po kolei wypeł
niono k()Jbietami i dziećmi, o ile były Ił>d ręką i 
spuszczono na wodę. Pomiędzy mężczyznami zebra
nymi na pokładzie obiegała pogłoska, iż wszyscy 
będą wsadzeni w lodzie znajdujące się z drugiej 
strony pokładu i wielu przeszło na drugą stronę, aby 
być gotowymi w razie gdy będą zawołani. Ja pozo
stałem na tej stronie na której byłem gdy usłysza
łem głos: 

- Czy niema więcej kobiet ~ 
"Przychyliłem się przez poręcze i zobaczyłem 

łódź numer 13 zawieszoną na wysokości pokładu B 
i zaledwie w połowie wypełnioną kobietami. 

"Pytanie powtórzono: 
- Czy jest więcej kobietY 
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"Nikt się nie ukazywał i zwróc~no się do mnie 
z zapytaniem: 

- Są tam kobiety na waszym pokładzie? 
- Niema, odpowiedziałem. 
- W takim razie wskocz lepiej do łodzi. 
"Spuściłem się natychmiast na dół i ledwie zna

lazłem się w łodzi, gdy ju wołano: spu'SZ<lzać łódź! 
"Łódź zaczęła już opadać w dół gdy jeszcze 

nadbiegły dwie ko'biety i wrzucono je niemal do 
łodzi wraz z dziesięciomiesięcznem dzieckiem. 

",spuszczOnI<> nas w dół dość szybko i gdy znaj
dowaliśmy się na wysokości jakichś 10 stóp ponad 
wodą, zauważyliśmy iż tuż pod naszą łodzią znaj
dują się w okręcie otwory kondensatorów z których 
płynie silny strumień wody. Musielibyśmy znajdo
wać się dosyć daleko od tegro miejsca, aby ta woda 
nas nie zalała, gdy znajdziemy się jlUż na falach. 
N a łodzi nie było żadnego marynarza. Nikt z nas nie 
wiedział co zrobić by przed tą niebezpieczną kąpielą 
się uchronić. Opuściliśmy się tak z naszą łodzią na 
morze i fale powstałe od wody wylewanej z okrętu 
odrzuciły nas prawie do drogiej łpdzi ratunkowej 
No. 14, którą właśnie spuszczono w dół i która gro
ziła nam zatopieniem. 

-Zatrzymajcie łódź No. 14 - zaczęliśmy wołać 
-lecz nas nie usłyszano. Łódź No. 14 opadała szyb-
ko coraz niżej, a łódź nasza uwiązana jeszcze na li
nach nie mogła usunąć się jej z drogi. 

"Łódź No. 14 była już tuż nad naszemi głowa
mi i kilku mężczyzn pochwyciło rękami jej dno 
by ją na bok odsunąć, gdy jeden z mężczyzn wydo
był nóż i kilku błyskawicznemi cięciami przerznął 
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sznury naszej łodzi, 'k,tórą następnie odepchnęliśmy 
w bok i matowaliśmy się od niewątpliwego zato
pienia. 

"Zanurzyliśmy wiosła we fali i zaczęliśmy od
jeżdżać od okrętu na morze. Prozy wiosłach siedzieli 
kucharze !Okrętowi, którzy do tej łodzi wraz z inny
mi w ostatniej ehwili wskoczyli. 

"Starszy strażnik okrętowy, który w łodzi na
szej \Się znajdował powiedział nam, że od 26 lat 
jest w służ,bie i nie pamięta tak .mroźnej nocy na 
Atlantyku, jaka była tej nocy. 

"Gdy odjeżdżaliśmy od nieszczęsnego "Tita
nic'a ", obejrzeliśmy się, aby nań spojrzeć i zaiste 
obraz jaki widzieliśmy do śmierci POZłQstanie w na
szej pamięci. 

Tragiczny koniec "Tifanic'a". 

"Z odległości "Titanic" wydawał się niezmier
nie długim, a cały kadłUlb jego czynił wrażenie ol
brzymiego ciemnego cielska na tle gwiaździstego 
nieba. Wszystkie okna, otwory i pokła.dy wprośt 
płonęły od świateł. Nierruożliwem wprost było przy
puszczać, iż ten migocący tysiącem świateł elektry
cznych lewiatan morski przeżywa ostatnie tragiczne 
momenty swej egzystencyi. Przód okrętu był już 
tak 'Pochylony iż poziom wody dochodził do pierw
szej linii okrągłych okienek. Około godziny drugiej 
po północy - o ile do,brze godzinę tę pamiętam, za
uważyliśmy iż okręt zaczyna zanUlI'zać się Coraz 
gwałtowniej, tak, że przód okrętu skrył się już pod 
wodą a fal,a zalewa nawet pomost 'kapitana. ~ozu-

65 



sznul'. 
w bo 
pieni I 

,. 
jeżdż, 

Kuchl 
miw 

,,::, . 
szej si 
jest ,. 
Atlan' 

" t 
nic 'a" 
obraz" 
szej pl' 

,,21 
me dłu 
brzymie' 
nieba. V 
płonęły 

puszczt 
cznycb 
momer 
ta·k poc 
szej lini 
po półnc 
uważyli< 

gwałto" 
wodą 

\ 

, 

mieliśmy wtenczas, że zatJopienie okrętu jest kwe
styą kilku minut czasu. Tak też było. 

"Titanic" stawał coraz bardziej w pozycyi pio
nowej' tylną częścią do góry, tak, że cały ster był 
skierowany w górę i ;był dość wysoko ponad po
ziomem wody. Wiele świateł na okręcie, zamigota
wszy - Zlgasło. Usłyszeliśmy jakby szum rakiety 
przeszywającej p.owietrze i okręt stanął niemal w 
pionowej pozycyi. 

"Ohserwowaliśmy z zadziwieniem, iż w pozy
cyi tej ut:rzymał się jeszcze blisko pięć minut, a nad 
powie'rzchnią wystawało conajmniej 150 stóp gór
nej części okrętu. Nastęrpnie okręt drgnął i znikł 

niemal momentalnie pod wodą. 

Wolanie ginących o pomoc. 

"Niemal j'ednocześnie rozległy się wśród cicheJ 
nocy rozpaczliwe wołania tonących o ratunek. Setki 
pasażerów, którzy \Znaleźli się we wodzie, walczyło 
z falą i krzycząc i łkając jednocześnie i wołając po
mocy, której nikt dać im nie mógł. 

"Pragnęliśmy spieszyć ,tym nieszczęśliwym z 
pomocą, aby choć okilkuna:stUJ w~być z wody, ale 
było to równoznacznem ze skazaniem nas samych na 
zagładę i wówczas ani my, ani oni nie zdołaliby się 
wyratowac. 

"W ,kilka godzin po tych wypadkach, zobaczy
liśmy 'złlliżają·cy się okręt, cały oświetlony i dosyć 
dużych rozmiarów. Okręt stanął w miejs0u i musie
liśmy zbliży c się sami do niego pTacując wlpsłami. 
Niebo zaczęło się przejaśniać i za:barwione wscho-
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-Toret!o NC'lo. ·Bce 

Ha ze m szli w otchłań uściskiem złą.czenl. 
Pieśń Ich, h en, w przestwór ulata da lekl-
..I!'ala się wokół przelewa i pieni . .. 
Chwl1a . •. ! głOS Ich zarn!1lmie na w lekl! 
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dem słońca chmury UJkazaly się na dalekim widno
kręgu. 

"Pasażerowie, oficerowie i załoga - wszyscy 
chętnie odstąpili nam swoje kajuty, zaopatrzyli nas 
'W ubranie i dali nam posiłek." 

Dokument wręczony "Titanic 'owi" przez an
gielską Ęomisyę Handlową opiewa, iż okręt ten 
mógł zabrać na pokład 3,500 pasażerów. Ten sam 
dokument zastrzega, iż "Titanic" ma mieć zabez
pieczenie w łodziach ratunkowych na 950 osób, a 
mianowicie: 

Czternaście wielkich kodzi, dwie mniejsze ło

dzie i cztery składane łodzie . 
Pasy ratunkowe były łatwo dostępne i w do

statecznej iloŚlci dla wszystkich pasażerów. 
Liczba pasażeTów na okręcie "Titanic" był~ 

następująca: 
Pasażerowie pierwszej klasy: 156 mężczyzn i 

173 kobiety; razem 329 osół>. Z tego ocalono 145 ko
'biet, 54 mężczyzn, razem 199 osób. Zginęło 11 ko
biet, 119 mężczyzn, razem 130 osób. 

Pasażerowie drugiej klasy : 128 kobiet, 157 
mężczyzn; razem 285 osób. Ocalono: 104 kobiety, 
15 mężczyzn; razem' 119 osób. Zginęło: 24 kobiety. 
142 mężczyzn; razem 166 osób. 

Pasażerowie trzeciej klasy: 224 kobiet i dzieci. 
486 mężczyzn; razem 710. Ocalono: 105 kobiet i 
dzieci; 69 mężczyzn; razem 174 oso by. Zginęło: 119 
kobiet i dzieci, 417 mężczyzn; razem 536 osób. 

Ogółem pasażerów 1,3,24; ocalonych 492; z,gi
nęło 832. 

'Załoga na okręcie; Kobiet 23, mężczyzn 876 ; 
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razem 899. Ocalono: kobiet 20, mężczyzn 194; razem 
214. Zginęło: kobiet 3, mężczyzn 682, razem 685. 

Ogólna liczba pasażerów i załogi: kobiet i dzie-
486 mężczyzn; razem 710. Ocalono: 105 kobiet i 
biet i dzieci, 374, mężczyzn 332; razem 706. Zginęło: 
kobiet i dzieci 157, mężczyzn 1,360; razem 1.517. 

---------10---------

Ozem jest to życie 1 

- Ach, iskrą tylko! 

A. Mickiewicz. 

ROZDZIAŁ VIIi. 

Opinia znawcy - inżyniera Polaka. 

B udowa okrętów i stosunek ich rozmiarów do ich 
wytrwalości.-Zabezpieczenie życia pasa

żerów na wielkich parowcach. 

Cały szereg niebezpieczeństw, na jakie okręt w 
czasie podróży swojej narażony być może, zreduko
wał się w czasach ostatnich dzięki postępom nautyki 
oraz budownictwa okrętowego, do dwóch głównych. 
czynników: pożaru, oraz zetknięcia się z cil!lłem ob
cam, tak zwanego zderzenia. 

Zderzenia okrętów nastąpić mogą bądź to z cia
łami nieruc.homemi jak skały pobrzeżne lub pod
wodne i mielizny piaskowe, bą.d,ź też z ciałami pły
wającemi, jak kry lodowe lub inne okręty. Wypad
ki pierwszego rodzaju zdarzają się stosUlD.k()~ 
rzadko, na wodach mało dotąd znanych, lub podczas 
silnej burzy. 

Groźniejsze i zadziwiająco częste są natomiast 
wypadki drUlgiego rodzaju, niepodobna ich 'bowiem 
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przewidzieć, a niebezpieczeństwo spostrzega się za
zwyczaj dopiero ' wtedy, gdy katastrofie zapobiedz 
już trudno. Przyczyną tego rodzaju katasarof by
wają: nieostrożność, noc lub mgła. 

Wszelkie środki, jakimi dotąd staramy się uchro
nić .przed fatalnymi skutkami ~derzenia, są niedo·· 
stateczne i vrawdopodolhnie nrgdy innymi nie będą. 
Wydawa6by się mogło, że te kolosy, zbudowane z 
płyt stalowych o' grubości o,koło 1112 cala mu· 
sząbyó 'czemlŚ niesłY'(l1hanie O,dpOI'llem i wytrzymałem, 
czemś, co urąga wprost pojęciu o przedarciu się lub 
przełamaniu. Tymczasem tak nie jest. Wielkie okrę· 
ty parowe, które służą do celów komunikacyi, są 
wprawdzie jako konstrukcya walcowa bardzo wy
trzymałe na zginanie, natomiast ściany tego walca 
są stosunkowo nieSłychanie łatwe do przedarcia. 
Przytem nie zdajemy sobie sprawy dokładnej z ogro
lllJU energii ruchu, jaką posiada olbrzym taki przy 
n~rIDlalnej obecnie ,gzy,bkości jazdy 1,900 stóp na 
minutę· 

Jeżeli weźmiemy jako przykład okręt "Titanic", 
to otrzymamy przy 60,000*) ton rejestrowanych jego 
wagi 24 mil szybkości na godzinę, energię ruchu o 
blisko dwu milia:rda:ch kilogram-metrów na sekundę. 
Wobec. tego wytrzymałość jego ścian stalowych sta
je się czemś tak znikomo matem, że mim\owoli przy
chodzi na myśl porównanie z pajęczyną. Ogrom wła
sny statku zalbija go. 

I rzeczywiście, grubość ścian wynk>si u ty,ch le
wiatanów mor~kich zazwyczaj jedną dziesięcioty-

*) Jest to mylna liczba. "Titanic" miał 46,328 ton rejestrowanych, je· 
chał zaś z szybkością 22 węzł6w Da godzinę, 
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"Niemożliwy do ratowania" i największy na świecie 
angielski osobowy okręt "Titanic," spoczywający obec
nie na dnie Atlantyku. 



się0zną część ,dłUlgości ok'rętu; jeżeli'byśmy więc dla 
lepszegio pojęcia tego stosunku zbudowali na tych 
~amych zasadach łódkę o blisko trzech metrach dłu
gości, to grubość ścian teg łódki wynosiłaby od je
lnej czwartej ,do jednej trzeciej części mHimetra,. 

. Okazuje się więc, że te kolosy staJlowe są. obe
cnie stosunkowo mniej wytrzymałe od dawnych ma
łych drewnianych okrętów, u których zresztą. prócz 
tego elastyczność materyału., oraz jego pływalność 
ważne stanowiła czynniki. Przytem wielkość roz
miarów i wagi okirętu wpływa niekorzystnie na jego 
zwro.tność. 

Prze,kionałem się naoClznie podczas podróży do 
Ameryki Północnej, jak trudno kierować takimi ol
brzymami na 'mrótsze przestrzenie i jak niepl"a.wdlO
podobnie wiele czasu potrzeba do zmiany kierunku 
lub szyb ości ich mchu. Rarowiec "Kaiserin Augusta 
Victoria" o ,długości 710 ,stóp i 42,500 tonooh reje
strowanych dep,lacementJu, .:potrzebował do pół obro
tu naO'koło swej osi przeszło ,dwóch godzin oza\su, a 
na wpłynięci~ do Piersu i zatrzymanie się przeszło 
godzinę· 

ś0iany takich okrętów stalowych nie wy trzy
muj,ą, nawet U!ttel'zeń wielkich fal, jeżeli przypadek 
okręt unieruchomi i nie pozwoli k10rzystać z po'tlatno
ści elemteniUl, w którym poruszać się powinien to 
jest wody, ściany takie załamują. się nawet pod 
parciem własnego ,ciężarti tego kolosa, jeżeli osią
dzie on na. miękJSzej isamejl przez się mało niebez
piecznej mieliźnie piaskowej. 

Dlaczegóż więc nie dą.żymy d'o stworzeni'a klon
strukcyi tak opornej, aby wytrzymała skutki Zide-
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ir:zenia się okirętu z ciałem twardem? Konstrukcyi 
takiej stwonzyć niepo,dJolbna, okręt byłby wtedy ta:k 
ciężkim, iż nie utrzymałby się na powierzchni wody. 

Ostwtnimi czasy, po słYJ1illej katastrofie "E~:by", 
poc1zęto budować oikręty ~dlzielone na szereg komór 
oddzielonych szeregiem ścian uszczelniają'cych, oraz 
zaopatrywać okręty w podwójne dna. 

Najnowsze ustawy przepisują ściśle odstępy w 
jwkich 8ci'any U1Szcze1niające znajdować się powin
ny, przyczem wydl!od:zą z z3!Sliidy, iż ok['ęty powyżej 
585 stóp długości pow:inny utrzymać się jeszcze n'a 
!PjowieJ.'lzchni, jeżeli ,dwie sąsiadujące 'z sobą komory 
zapeŁnione są wodą. 

Sciany uszczelniające sięga.ją od spo,dlU. okrętu 
aż do pokładu główne)~o i popr,zebijane są na pokła
dach niższych szeregiem ,CLrzwi, krt;óre w razie potrze
Iby szczelnie się ,zamykają za pomocą mechanizmów 
elektro-hy,arauHcznych, wprowadzanych w ruch z 
pomostu kapitanlii. Ściany te są do dziś dma jedyną 
'klonstl"llkcyjną ochroną okrętu przeciw zatonięciu 
i odpowiadają temu celowi niekiedy w zupełności, 
zawsze ,prawie c,zęściowo, opóźniają.c przebieg kata
strofy. 

Kiedy uznano, iż płonnemi są nadzieje, aby 
okręt opornością swej konstrukcyi stawić mógł czo
ło niebezpieczeństwUJ, sta,rano się uczynić z niegIo coś 
W rodzaju istoty żyjącej, ostrożnej i ;przemyślnej j 

zaopatrzono go - że tak powiem - w szereg orga
nów, za pomocą których wy,czuwa się niebezpieczeń
stwb i stara go się uniknąć. 

Olbrzymie statki parowe mają. więc na Wzór 
c'złowieka swoją wolę i doświadezenie w osobie ka.pi-
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tana: przeciw mgle mają OClZy, światła sygnałowe i 
reflektory, mają uszy, aparaty sygnałowe pod wo.dą, 
sygnalizujące na p.rzestrzeni SltosunJww,o bardzo da
lekiej szmer nadrpływającY'ch ok,rętów lub fal, l'IOzbi
jających się o skały, mają głos - sy;renę parową i 
telegrafy bez dl"Utu, mają niejako czucie, zapomocą 
pionu bliidają bo'wiem głębokość wody i chara:kter 
dna morskiego, 'zapomocą termometra ciepłotę W1O

dy, ostr,zegającą o ,bliskości kier lodowy,ch. Pozatem 
mają szereg przyriządów rliitunkowy,ch, niezalleimych 
od okrętu 'Samego, w !postaci łodzi lUlb tratew, pra:z 
pas'ów ratunkowych. Te os'natnie środki należą do 
naj\Strurszy,ch lecz zarazem i do najnieZ1będniejszycb, 
- wszystkie bowiem pl'zyrzą;dy-ongany rzawieść 

mogą· 

Jedyny ratunelk zaw'Sze więc w końcu polega 
na przyl'zl}Jdach, od okrętu niezależnych. Odrazu 
zaznaczyć wypada, że pasy ratU}Ilkowe lokazały się 
w prruktyce bardzo względnym śr,odkiem ocalenia. 
Jeżeli woda jest ciepłą, a osoba zaopwtrzona w pas 
ratunkowy zdołała się na c;zas oddalić do'statecznie 
od tonącego okrętu, natenczas utr,zymanie się jej na 
powierzchni mor,za przez kilka, a nawet kilkanaście 
godzin, jest możliwe i prawie jednoznaczne z ratun
kiem. 

Inaczej natomiast przedstawia się sprawa, gdy 
rozbicie \Się okrętu nastąpiło w 'porze zimowej, lub 
nawet wiosennej czy jesiennej. 

Woda 'chłodna odbiera ciału ludzkiemu nader 
szybko jego 'ciepło; człowiek, zanurzony przez czas 
dłuższy w wodzie takiej, usypia i ,ginie. Wielkiem 
niebezpieczeństwem także jest wir, jaki 'Powstaje 
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przy zatonięciu ,statku. Wiry te nabierają często 
og.romnych rozmiarów i wcią.gają wszystkie przed
mioty pływają.ce na powierzchni z nieprzepar,tą siłą 

w głębiny. Ogłuszony i wycieńczony walką z falami 
pływak ni~dy prawie nie jest w !Stanie oddalić się 
dostatecznie od tonącego statku.. Niebezpieczeństwo 

wciągnięcia przez wir toną.cego JOlbrzyma zllIgraża 

często nawet łodziom ra1:lrun.1wwym. 
Natomiast łodzie ratunkowe, pomimo iż koń

stru1kcyjnie małym tylko uległy zmianom w CloągU 

prawie stulecia, wskutek telegrafó'W ,bez drutu na
birały większej jeszcze wartości, j,a;ko środek ratun
kowy. Telegrafem bez drutu nwżna oznaczyć sta
rtkO'l1l śpies'zącym z pomocą dokładnie miejsce kata
strofy, wskutek 0zego unika się długiego błądzenia 
ł()dzi po morzu. 

Tak więc !I1ajlep\SZym sposOlbem chr.onienia po
dróżnych przed zatonięciem w razie katastrofy by
łoby zaopatrywanie okrętów w dostateczną ilość 
ł/o,clzi, to jest w taką ilośc" aby ka:hdy z pasażerów z 
,góry miał !Swe miejs'ce w nich wyznlW'zone, jemu 
tylko w razie wypadku przynależne. 

Lecz i w tem, na pozór ł.atwem rozwiązaniu 

kwestyi bezpieczeństwa żeglugi napotykamy na. li
'czne trudności. 

Wielkie parowce transatlantyckie obliczone są 
na .~naczną ilość podróżnych, która wraz z załogą. 
wynosi zazwyczaj do 3000 dusz. 

Pomieswzenie tylu ludzi wy.magało'b'y przynaj
mniej pięćdziesięciu dużych łodz,i r,atunkowych, 
pr·zyczem nieUiwzglę.dniałohy się jeszcze, iż przy kar 
tastrofie zderzenia zazwyczaj i część Łodzi zostaje 
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Ulszkodzoną. Powtóre, okręt tonący przechyła się z 
reguły silnie na bok, co jest przyczynąr, iż p'Ołowę 
tylko łodzi, znajdujących się po stronie nachyl~nej, 
na wodę spuścić mOŻlIla, .droga zaś połowa" UlIDlesz
czona po .stronie w górę podniesionej, jest prawie 
bezużyteczna. 

Zważywszy wszystkie te okoliozności, wypada
łoby więc pomieścić na pokła'dzie okrętu, zbud?wa
neg() na 3000 podróżnych, około stu dwudZIestu 
siedmiomet,rowych łodzi, co sprawiałoby nielaJGa 
trudn!ości. 

Nie dość jednak mieć na pokładzie dostate<lzny 
zapas łodzi, tr,zeba mieć także przyrządy od.po,wie
dnie do szybkiego spuszczania ich na wodę l szyb
kiego zapełni3.IDia ich ludźmi, co pr,zy niespokojnem 
mo'rzu nielada jest sztuką . Dotychczasowe sposoby i 
przyrzą.d\}", służące ku tem1ll' celowi, pldzostawiają Je
szcze bal'ldzo wiele d'O życzenia i tu właśnie je's't pole 
clio ulelPSzeńl, o których pr,zy1s1zfoŚĆ pomyśleć powinna. 

Nieo'Gzowny towarzysz ka:hdej katastrofy - pa
nika, jest również czynnikiem godnym zastanowi:
nia się; pochłania ona zazwyczaj bardzo znaczną 
ilość ,ofiar, nie pozwala bowiem na odpowl.edme wy
zyskanie istnieją.cych już i możliwych sposobów ra
tU!l1ku. Trudno s,ię j,ednak dziwić ludziom, iż ogarnia 
ich sl\irac.h wobec pewności, że tyl!ko dla conajwyżej 
40 proc. postarano s~ę o odpowiednie środki ratnn
kpwe, to jest o łod'zie, resztę zaś z góry o'Są.dzono na 
zwgładę. Wie o tem zaś i myśli pl'lzedewszystkiem 
!Zało'''a co w żaJaen sposób nie przyc'zynia się do o , 

utrzymania jej w t8ik koniecznej wówczas karności. 
Pewną karnoŚĆ należałoby zresztą zaprowa:dzić na 
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~ncj"Młi Po., 
NA LIŚCIE BOHATERÓW! 

77 

każdy wY'Pa,dek i wŚor'ód PO'dróżnych, a ,tO' przez PO'
uczanie ich aO'·kła,ooe, jak mają się zacnO'wywać w 
chwili niebezpieczeństwa. 

Dziś, aby nie budzić O'baw, wcale się Q tem nie 
my~li. RO'zważają,c i dyskutując wszystkie PIOwyższe 
punkty, zebrani na posiedzeniu sekcyi mechaników 
i elektrO'techników dO'szli dO' wniO'sków, iż należałO'
by przedewszystkiem zmienić przestarzałe dziś, 

zwłaszcza w Austryi, przepisy ustawO'we Q liczbie 
i PO'jemnO'ści łO'dzi ratunkO'wych, pO'lecić pracę nad 
udosk,~maleniem przyrzą,aów odO' sp'lLszc·zania łO'dzi na 
WO'dę O'raz podróżnych dO' łO'dzi, pO'lecić wreszcie za
prO'wadzenie p ewnej karnO'ści wśród PO'dróżnych 

przez PO'uczanie ich Q tern, jak PO'dczas katastrO'fy 
zachO'wywać mę należy. 

Nader ,O'ryginalny, a zarazem, jak W1SzysrtkO', cO' 
dO'bre, nader prO'sty sPO'sób dO' zwiększenia bezpie
czeństwa PO'dczas żeglugi mO'rskiej PO'dał PI. dyr. 
TO'micki. Myśl jegO' PO'lega na tem, a,by zami8JSt je
dnegO' O'lbrzymiegO' O'kil'ętu pUiSzc,zać przynajmmeJ 
na drO'gach najwięcej uczęszczany'Ch pO' dwa okręty 
bliźniacze w O'dstępach kilkunastu mil mO'rskich. 
Okręty te nie PO'winny nig:dy tra'Cić ści®leJszegp 

kO'ntaktu, a zarazem tak być O'd &iebie O'ddalO'ne, aby 
w razie burzy lub mgły nie zagrażały sO'bie wzaje
mnie. 

W is,tO'cie O'kręty takie mO'głyby bardzO' szyhkO' 
przychO'dzić sobie z PO'mO"cą i pO'mieścić wszystkich 
PO'drMmych na pO'kładzie statku nieuszkjodzO'negO', 
przyczem bezpieczeństwO' wz,rO'słO'by niesłycha,uie. 

Im. W. M. Florya.ński. 
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ROZDZIAŁ IX. 

Jak ocalono panią Charloite Collyer - według jej 
własnego opowiadania. 

Żegnaj l-i krótki uścisk pośród łkania ... 
Tego s,trasznego na wieczność-1Vzstania. 

"z wiellu wstrząsających fak,tów, pozostałych 
w mej pamięci łącznie z katastrofą z "Titanic 'iem" 
jest jeden, o którym nie zap'omnę do końca życia. 
Faktem tym-to cała naiwno.ść wiary w bezpie
czeństwo okrętu na podstawie wielkości rozmiarów 
tegoż:. "Okręt jest Jliemo,żliwy dlo zatopienia' '-mó
wili jedni; "jest to najbezpieczniejszy okręt na 
świecie"-mówili drudzy. Nie o.dbywałam nigdy 
przedtem Po.d:..'Óży morskiej i morza się boję. Lecz 
słyszałam ludzi mówiący,ch: 

- Jedź "Titanic'iem". Na tym okręcie nic ci 
się stać nie może. Nowe wynalazki i udoskonalenia 
zrobiły go. zupełnie bezpiecznym, a zresztą załoga 
okrętu będzie z nim bardzto ostrożna w tej pierw
,szej jeg'O podróży. 

"Brzmiało to dosyć szczerze, i zachęcają:co. 
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Dzięki temu Harvey, mój mąż, nasza ośmioletnia 
córeczka Ma.rjorie i ja - zdecydowaliśmy się je
chać do. Ameryki tym okrętem. Marjorie i ja jeste
śmy już tu bezpieczne; zostałyśmy jednak sierotarrui. 
Mąż mój utonął i wraz z "Titanic'iem" znajduje 
się na dnie morza - wszystko cośmy mieli naj droż
szego na tym świecie. -

Dobrze im si~ powodziło. 

"Muszę najpierw opowiedzieć jak to się stało, 
że opuściliśmy Anglię. Mieszkaliśmy w Bisho'p
sto.ke, małej, wiosce położonej niedale'ko Southamp
ton, Hampshire. Mój mąż utrzymywał skład towa
rów spożywczych (grose.rnię). Miał on blisko 35 lat 
i był faktyoeznie największym kupcem w tej wios'ce. 
Lubiany był Po.wszechnie przez sąsiadów. Był ta'Me 
sekretarzem parafii, a to znaczy, że pomagał wika
remu w pl'owadzeniu książek parafialnych, rachun
ków, wypeŁnianiu do.łmlmentów ślubnych, metryk itp. 
Po.d jego opieką znajdowały się także dzwony na 
wieży kościelnej, które liczyły jU'ż przeszło sto 1at 
i mają być jednymi z najlepszych w całej Anglii. 

"Niektórzy przyjaciele nasi udali się kilka la-t 
temu do Payette Vałley w g,tanie Idaho. Kupili oni 
sobie ogród owocowy (farmę) i -bardzo dobrze im 
się powiodło. Opisywali nam w lista<lh nadzwy<czaj
ności tutejszego klimatu i radzili przyjechać w ich 
okolice. Nie mieliśmy jednak zamiaru wyjeżdżania 
do Ameryki, lecz w zesrz:łym roku zapadłam na zdro
wiu, gdyż mo.je płuca są sła:be . .ostatecznie po wielu 
naradach zdecydowaliśmy się sprzedać nasz interes 
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i za nabyte w ten sposób pieniądze kupić "farmę " 
owO'cową w te.j samej dolinie w której \ mieszkali 
nasi przyjaciele. Nigdy tego nie zapomnę, że wszyst
ko to czynione było właśnie ze względu na mnie i na 
dziecko, że mój mąż postanowił to uczynić, aby nam 
było lepiej. Nie byłby zginął gdybyśmy byli po~o
stali w Anglii. 

Dziwne pożegnanie. 

"Dnia poprzedzają-cego nasz wyjazd wszyscy 
sąsiedzi z Bishopstoke odwiedzili nas,. Było u nas 00-

najmniej kilkaset osób, które przy's,zły nas pożegnać 
i życzyć nam szczęśliwej podróży. Tegoż dnia popo
ł>udniu urządzonto memu mężowi niespo-dziankę. 

Członkowie zarządu parafii przyszli do n3JS', zapro
w.,;dzili mego męża na podwórze parafialne na ławe
czkę pod wielkie drzewo i kazali uderzyć we wszyst
kie dzwony na kościele. Dzwonienie to trwało prze
szło godzinę i mą,ż mój czll'ł się nader US2iczęśliwio
ny. ~a mnie czyniłlo to jakieś niezrozumiałe przykre 
wrażenie. Huczenie dzwonów kościelnych wydawało 
mi się jakieś zbyt przejmujące, majestatyczne, smu
tne; wyglądało to jakby coś więcej niż zwykłe po
żegnanie. Przec'zll'cia jak Ibłyski przebiegały po 
moich zmysła"ch, ale nie mogłam sobie zdać dokła
dnie sprawy z ich natury i znaczenia. Dlaczego lu
dzie nie ułatwią. swym przyjaciołom przy l'Iozstaniu 
zapomnienia tych, -których trzeba wstawić, a 
którzy są dla nas tak drodzy. Pytanie to -często za~ 
daję sobie w życiu. 

"iN astępnego rana udaliśmy się do Southamp-
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ton i tam mą:ż mój wyjął z banku wszystkie swe 
pieniądze, licząc w to i te, które otrzymaliśmy ze 
sprzedaży nas-zego sklepu. Wynosiło to razem kilka 
tysięcy dolarów w notach bankowych. Mieliśmy więc 
na "l'itanic 'u" całą naszą ziemską posiadłość. 

"Jechaliśmy kajutą drugiej klasy, położoną 
bliżej przedniej części okrętu i widzieliśmy wspa
niałe po'żegnanie jakie sprawiono temU{ okrętowi, 
gdy miał wyruszyć w drogę. Wątpię" czy kiedykol
wiek przedtem były w Sou,thampton takie tłumy 
ludzi jak w tym dniu pożegnania" Titanic 'a." Okręt 
był rzeczywiście czemś nadzwyczajnem, o wiele 
piękniejszym i większym aniżeli mogłam sobie wy
obra,żać. Inne !okręty w przystani, w porównaniu z 
"Titanic 'iem ", wyglądały jak małe statki. A okręty 
te należały do linii amerykańskich i kilka lat te
mu jeszcze ucho_dziły za "wielkie." Pamiętam jak 
jeden z przyjaciół, który odprowadził nas na. po
kład okrętu 2iapytał: 

- No i Có.ż? Nie obawiacie się tak wędrować na 
morze-? 

- -Co, na tym okręcie? - odparłam zgłębokiem 
przeświadczeniem - nawet największa burza nic 
temu okrętowi nie zrobi. 

"Zanim wyj,echaliśmy z przystani, byłam świad
kiem wypadku :z >okrętem "New Yoork", który zo
s-tał rzucony przez fale o nasz "Tita"nic." Wypadek 
ten nikogo nie przestraszył, przeciwnie nawet wy
kazał kolosalność i siłę "Titanic 'a ", kt6ry nawet 
nie dr:gnął. 
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Chorowała na morzu przez pierwsze trzy dni. 

"Nie pamiętam wiele z pierwszych dni nasze~ 
pod.r6ży. Byłam nieco. słaba na mQrską c~QrQ~ę l 
większQŚĆ czasu spędzaŁam w kajucie. W medZlelę, 
dnia 4. kwietnia czułam się lepiej i spacerQ.wała~ 
po. pQkładzie. W pQłudnie usi~dłam wraz z I~nymI 
w sali QbiadQwej przy stQ'le. ObIad smakQwał mI zna
kQmicie, jakkQlwiek wydawał mi się nieco. za suty 
i za ciężki. 

UczyniQnQ widQcznie wszystko. co. tylko. było. 

mQż~~, 3Jby Qbiad tej niedzieli był jak najwy'staw
niejszy. Po.· 'Qbiedzie słu'Chałam lm~cer:tu ~rk~estry 
przez jakiś czas. OkQłQ gQdziny dZIewIąteJ WIeCZQ
rem udałam się do. mej kajuty na spoczynek. 

Ledwie weszłam do. mego. łóżka., gdy w kajucie " . 
mej zjawiła się PQkQjQwa, kQbieta nader., ~zec~na. l 
bardzo. dQbra. KQrzystam tu ze SPQSObllQSCl złQzema 
jej publicznego. pQdziękQwania, bo. nig.dy ~et już ,~ie 
zQbaczę. UtQnęła bQwiem razem z ,,~lta:llc le~. . 

- Czy pani wie w ja:kim punkcIe Słę znaJduJe
my ~ Jesteśmy w tak zwanej "Djabelskiej Dziurze." 

- Co. to. znaczy ~-zapytałam. 
- Jest to. bardzo. niebezpieczne miejsce na 

Qceanie. Wiele wypadków tutaj właśnie się zdarza. 
;PQwiadają, że góry lQdQwe aż do. tego. punktu dQ
·pływają. Na PQkłarlzie zmbiłQ się bardz~. chłQdno, 
więc być mQże, iż góry lodowe są w PQbhżJu. 

Zderzenie okrętu z lodowcem. 

"Gdy wyszŁa z kajjUty wkrótce zap~am.~ se~. 
Jej rQzmlOwa .0. górach llodowy-ch ,bynaJmnIeJ me 

83 

przestraszyła mnie; fakt ten wy;ka·zuje jednak, iż 
załQga uprzedzQna była Q niebezpieczeństwie. ° ile 
ja mQgę sądzić, to. Qkręt wcale biegu nie zWQlnił. 
Leżałam już w mojem łóżkU/ gdy nag.le nastąpiło. 
zderzenie. 

"Odniosłam wrażenie takie, jak,by jakaś 0.1-
brzymia ręka pochwyciła Qkręt i wstrząsnęła nim 
raz i. drugi. Zaraz potem Qkręt zatrzymał się w miej
scu Jak martwy, a mówiąc ściślej, uczułam dQŚĆ sil
ne ~chni~cie w tył a następnie pchnięcie lżejsze na
przod. NIe zQstałam wyrzucQna z mego. łóżka, a mąż 
tylko. za·chwiał się na nQgach. Nie słyszeliśmy żadne
go. hu~u, ani tłuczenia jakichkQlwiek na.czyń, lub 
łamama drzewa. Tylko maszyny przestały wido
cznie praCQwać. W parę minut PQtem usiłowano. za
pewne puścić. mas~yny z PQwrQtem, lecz rQzległ się 
tylko. zgrzy·t l lekkl łQmQt i wszystko. ucichło.. W na
szej kajl~cie rzeczy te łatwo. rrfożna było. zauważyć. 

"Am mąż, ani j.a nie byliśmy zaalarmQwani. 
Mąż pQwiedział, ż~ musiał s.ię stać jakiś nieznaczny 
wypadek w przedzIale dla maszyn i nawet nie chciał 
~dać się n~ p~kład b:r zasięgnąć infQrmacyi. Później 
Jedn~k zmIemł zdame, wziął ciepłe palto. i wyszedł 
z kaJuty. ~~zo~tałam w kajucie Sama z córeczką i 
za~zę~am JUZ memal zasypiać, gdy mą,ż 'PQwrócił. 
WIdZIałam, że był nieco. zdenerwQwany. 

- Co. s~ę stało. - zapytałam. 

. - . Uderzyliśmy Q górę lQdQwą i to. wielką; ale 
nIema zadnegQ niebezpieczeństwa. Jeden z Qficerów 
mi tlo pQwiedział. 

".MJogŁaiffi .słyszeć kroki ludzi chQdzą.cyc.h po. PQ_ 
kładZIe nademną. Chodzenie to. stQpniQwo wzma~a-
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lo się, a męt czynił takie wr8Jżenie, jakby go cią
gnięto t'O w tę, to W drugą. stronę· 

_ Czy pasażerowie są przestraszeni - zapyta-

łam. 
_ Nie - odp<owiedział mąż. - Nie sądzę na-

wet, że wstrząŚDienie obudziło kogo ze śpiących w 
drugiej ldasie. Kilka osÓb, które siedziały w salo
nie wyszło na pokład. Widziałem pięciu graczy w 
karty, gdy przechodziłem koło salonu. Karty ich 
zostały zrzucone ze stołu; właśnie zebrali je z p'O
dłogi i zaczęli grac dalej. 

.,Opowieś& ta z kartami uspokoiła mnie zupeł
nie. Jeżeli ci ludzie grający w karty niczego się nie 
obawiają, dlaczego j·a miałabym się obawiać' Zape
wne mąż mój udałby się był na spoczynek do swego 
lóżka w kajucie nie wspominając więcęj o tym wy
padkiu, gdyby nie to, że nagle usłyszeliśmy setki 
osób biegnących korytarzem tuż za naszemi drzwia
mi. Nie był> krzyku ani wołań, ale tupanie nóg ro
biło dziwne, przygniatające piersi wrażenie. 

Pierwszy zwiastun przestrachu. 

"Spojrzałam w lustro zawieszone na ścia.nie i 
zobaczyłam w niem odbicie twarzy mego męża. 
Twarz ta była biała jak płótno. Widziałam, że po
bl8Jdłam sama. Mąż odezwał się dr'Żącym głosem: 

_ Ohodźmy lepiej na pokład i zobaczmy co się 

stało. 
"Wyskoczyłam z łóżka i włożyłam na prędce 

zwierzchnie ubranie przewiąz-awszy wstążką roz
puszczone włosy. W między,czasie, j8Jkkolwiek okręt 
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n.ie ~osuwał się wcale naprzód, jednakże pochylił 
.SIę meco .pr~odem w dół. Pochwyciłam moją córe
czkę MarJorI~ na ręce w jej nocnym negliżu, owinę
łam w blankIet okręt~wy i wyszłam z kajuty. Mąż 
pos~edł za mną. PamIętam, że zostawiliśmy nawet 
mę.za zegarek le~ący D,a podusz.ce. Nie wą.tpiliśmy 
am na sekundę, ze wkrotce do kajuty powrócimy. 

. . ,.'Gdy doszliś:u.~ do pomostu spacerowego dru
gIeJ kl~sy, znalezhsmy tam wielką gromadę ludzi. 
W zdłu~ tego pomostu przechodzili oficerowie, po
wtarzaJl!ic : 

- Niema niebezpieczeństwa! Niema żadnego 
niebezpieczeństwa. ! 

. "Noc b~ła s~>okoj~a, nietbo pełne gwiazd, a po
WIetrze mr{)~ne l pr.zeJmujące. Powierzchnia ~rza 
była gład~a l spokOJna. Wielu pasa·żerów stało przy 
baryerze l wyglądało na morze. Nikt nie okazywał 
przestrachu. 

. "Mąż mój podszedł ku stojącemu opodal ofice
rOWI - był to albo Harold Lowe, albp Mur,aock -i 
~apytał o coś. Usłyszałem ostrą 'Odpowiedź oficera: 

-: Nie, ~ie mamy żadnych reflektorów; mamy 
na:o~Ias~ kII~a rakiet na pokłoozie. Bądźcie spo
kOJ.nI. NIebezpIeczeństwa niema. 

,,~tal!śmy ta.~ we trójkę blisko jedno drugiego, 
~by SIę me zgu.blC w tłumie. Nie mogłam rozpoznać 
zadnych twarzy wkoło mnie, zapewne z lęku jaki 
mną ogarnął. 

,. "Nagle zrobił się wielki l'Uch przy jednem wyj
'SCl.U ~ pod ~okładu. Z otwloru tego wybiegł niespo
dZIanIe' t~gI mę·~czyzna-robotnik okrę~wy i za~ 
trzymał SIę w odległości paru stóp od nas. W szyst-
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-St. Loui8 Olobe--Dcmocrat. 

Jeżeli kica y zabJądzisz na morze, 
Ujrzysz pl'omicnny krzyż na ciemnej fali. 
Wspomnij, że tam jest bohaterów łoże 
Którzy swe życie za innych oddali. 
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kie palce u jed'nej rę,ki miał odcięte, a krew ucho
dziła strumieniem; mial pOKrwawioną twarz i cale 
ubranie pomurz'one węglem. Odruchowo dałam krok 
ku niemu i zapytałam czy jest jakie ńiebezpieczeń
stwo: 

- Niebezpieczeństwo? - z8JkrzyJrnął naj silniej 
jak tylko mógł - z pewnbś.cią, że jest. Piekło tam 
jest na dole. Patrzcie na mnie. Ten okręt zatonie w 
dziesięciu minutach. 

,;Biedak zachwiał się, p,a,dł na pokład i zemdlal 
a, głowa jego opaciła, na liny okrętowe zwinięte w 
wielki kłębek i leżą,ce na pokładzie. 

"To wydarzenie obudziło we mnie większy 
przestrach. Patrząc na tego zemdlonego robotnika 
widziałam mocą wyobraźni zmiażdżone maszyny i 
porozrywane ludzkie ciała. Z;rozumieliśmy, że wy
padek jest o wiele groźniej'szym, niż nam się wyda
wało z początku. Me nawet i po tem wszystkie m ani 
ja, ani ktokolwiek inny z pasażerów nie wierzył w 
to, ruby "Titanic" mógł za~nąć. 

Zamieszanie na okręcie i rozpoczęcie akcyi 
ratunkowej. 

"Oficerowie biegają te'raz w tę i ową stronę 
wydając ostre krótkie rozkazy. Nie mogę sobie zdae 
dokładnie' sprawy z tego co się stało w następnych 
piętnastu minutach. Ozas ten wydawał się zresztą 
o wiele krótszym. Widziałam pierwszego oficera 
lVI1urdocka jak ustawiał straż przy otworze, z które
go wydostal się pokrwawiony robotnik. Ilu innych 
nieszczęśliwców znala.zło zagrodzone wyjście - je-
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dyną drogę ucieczki - nie wiem. Lecz być może, że 
ofice,r lVIlurdock ~ostąpił właściwie. Był on mężczy
ZIllą w całem znaczeniu tego słowa: odważny, sta
nowczy i nieubłagalny. 

"Spotkałam go przypadkowo dnia poprzednie
go, gdy dokonywał inspekcyi kajut drugiej klasy i 
zrobił na. mnie wrażenie 'brutala, któremu wyraz 
"obawa" nie jest wcale znany. Było to wrażenie 
właściwe. Rozkazy wydawał do ostatniej chwili i 
zginął na swym posterunku. Powiadają, że w osta
tniej ,chwili odebrał sobie życie wystrzałem z rewol
weru; czy tak jest nie wiem. 

"Kobiety i dzieci najpierw!" 

,łShlżba okrętowa spędziła nas kw najbliższe
mu ipokładowi, gdzie znajdowały się łodzie ratUill
~owe. Jak ja się w tem miejscu znalazłam nie. mam 
pojęcia, wiem tylko, że całą siłą przylgnęłam d(J mę
ża, mając Marjorie obok siebie. Wiele kobiet stało 
tak ze swymi mężami i paniki nie było. 

Nagle ponad gwarem rozmawiającyeh za. 
grzlniał ostry i głośny rozkaz: 

- Spuszczać łodzie ratunkowe. Kobiety i dzieci 
najpierw! 

"Okrzyk ten: lwbiety i dzieci najpierw! - po
wtarzany był wiele razy i czynił na mnie wrażenie 
straszne, brzmieć będzie w moich uszach do końca 
życia. Okrzyk ten znaczył wprawdzie moje ocale
nie, ale jednocześnie znaczył także największą stra
tę jaką w życiu ponieść mogłam - stratę mego 
męża! 

"Pierw1szą łódź szybko napełniono i spuszczono. 
Tylko kilku mężczyzn do niej weszło, pięciu, czy 
sześciu człionków załogi. Mężczyźni, pasażerowie 

wcale naw6't nie pr6bowaJi dostać się do łodzi. Ni
gdy nie widziałam takiej odwagi i nie wierzyłam 
w jej mO'żliw(Jść. Jak się zachowali pasażerowie w 
pierwszej i trzeciej klasie---m.ie wiem. Nasi mężczy
źni j.a.dący drugą klasą postąpili sobie po b(Jhater
sku. 

"S~mszczenie drugiej łodzi ratunkowej zabrało 
nieco więcej czasu. Zdaje się, że wszysthe te klobie
ty, które były n3!prawdę w strachu i nie miały kogo 
żałować weszły do pierwszej łodzi. Te, które miały 
mężów, l'll!b innych męskic,h członków rodziny, nie 
okazywały chęci udania się do łodzi ratunkowej. 
W miejscu w którem staliśmy, komenderował ofi
cer Harold Lowe. Pierwszy loficer Murdock prze
s,zedł na; dl'Ugi koniec pokładu. Nie widziałam ~ 
już więcej . 

"Oficer Lowe był młody i wJ'iglą.dał jak dziar
ski chłopiec. Mimo to zmuszał on swoją energią in
nych do posłuszeństwa. Widząc, że nikt się nie ru
sza, wpadł m~ędzy ,stojących pasażerów i rozkazy
wał ko,biei1orm, by z dziećmi wchodziły do łodzi ra
tunkowej. Wiele kobiet zastosowało się do tego roz
kazu jakby nie zdając sobie sprawy z tego co czy
nią; inne' pozostały przy swych mężach. Mogłam 
była wsiąść w tej drugied łodzi , lecz odmówiłam. 
Łódź wreszcie napełniJjno i spuszczono na morze. 

"Były jeszcze dwie łodzie ratunkowe w tej czę
ści okrętu. Jakiś mężczyzna w cywilnem ubraniu 
biegał koło tych lodzi i wydawał rozkazy całą siłą 
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swego głosu. Widziałam jak oficer Lowe rozkazał 
IDIU iść precz. Nie poznałam go, ale z tego co czyta
łam w gazetach, sądzę, że musiał to być p. J. Bruce ' 
Ismay, zarządzający dyrektor tej ,linii okrętowej. 

Oderwano ją przemocą od męża. 

"Trzecia łódź ratunkowa była już napełniona do 
połowy, gdy jeden z marynarzy spostrzegł nas, pod
biegł i wprost wyrwał nam z rąk córkę Marjorie. 
Nie dano temu dziewczęciu nawet sposobności po
żegnania się z \ojcem. 

- I p!lilli też! - wrzasnął mi jeden mężczyzna 
tuż nad uchem. - Jesteś kobietą, więc siadaj do 
łodzi zanim będzie Za późno. 

"Zdawało mi się, że deski usuwają mi się z pod 
nóg. Okręt pochY'lał się w bok przodem na dół. 
Przylgnęłam rozpaczliwie do piersi męża. Nie wiem 
już co mówiłam, ale zawSze U'spakaja mnie ta myśl, 
że nie chciałam męża porzucić. 

"Mężczyzna jakiś złapał mnie za rękę. Drugi 
chwycił mnie wpół i oderwano mnie przeIll/ocą od 
męża. Usłyszałam jak mąż do mnie wołał: 

- :Idź, Lottie! Na miłość boską bądź odważną 
i idź. Ja znajdę sobie miejsce w drU/giej łodzi! 

"M'ę~czyźni, którzy mnie pochwycili zaprowa..
dzili do łodzi i formalnie dlo niej wrzucili. U padłam 
na ramię, które boleśnie sobie skaleczyłam. Inne 
kobiety tymczasem weszły do łodzi. Z'erwałam się na 
nogi, aby jeszcze 'zOlbac,zyć mego męża. Widziałam 
tylko jego plecy, szedł dalej na pokład i zniknął 
w tłumie mężczyzn. Od tej chwili już go więcej nie 
widziałam. 
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Ostatnie jego wyrazy, że znajdzie sO'bie miej
sce .; innej łodzi UJspokoiły mnie trochę i nadzieja 
uratowania go [lie ,opuszczała mnie do ostatniej 
chwili. Wiele kobiet uspokojono taką samą obietni
cą, inaczej wpadły,by lone w szał i wskakiwały by 
do morza. Co do mnie, pozwoliłam się ocalić, bo by
łam pewna, i'ż i mąż zostanie o'cMony. Nier8lz za
zdroszczę tym, ,który;ch żadna siła ziemska nie mogła 
wyrwać'z objęć męża . Było kilka takich zdecydowa
nych na wszystkio 'k'o'biet na n8lszym pokładzie . 

Widziałam je jak do ostatniej niemal chwili stały 
obok swych najdro,ższych i gdy następnego dnia 
kapitan "Carpathii" czytał ich nazwiska nikt się 
nie odezwał. " 

Zginął-ale był "mężczyzną.', 

"Łódź była kompletnie wypełniona pasażerami 
i nie było widać więcej kobiet w pobliżu. Oficer 
Lowe wskioczył do łodzi i kazał ją spuszczać na wo
dę. ::\1arynarze rozwiązali już sznury i mieli łódź 

opuszczać gdy wydarzyło się pełne tragizmu zaj
ście. Młody chłopak, który zapewne niedawno opu
ścił ławę szkolną, z rumianemi policzkami. dziecko 
nkmal, \Stanął przy baryerze pokladu. Nie próbował 
on siłą dostać się do łodzi, ale spojrzenie błagalne 
miał zwrócone na 'oficera już od dłuższego czasu. 
Obecnie, gdy łódź ostatnią spuszczono i zrozumiał 
te będzie zostawiony na pokła'dzie, odwaga go opu
ściła. Z płaczem przeszedł przez baryerę, wskocziYl 
do łodzi pomiędzy kobiety i ukrył się pod siedze
niem. Ja i inna kobieta okryłyśmy giOI naszemi su-
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kniami. Chciałyśmy dać biednemu chłopc'UJ sposob
ność ocalenia się. Oficer jednruk wyciągnął go z pod 
siedzenia i kazał mu wrócić na pokład okrętu. 

"Chłopczyna padł na kolana i zaczął prosić by 
mu darowano życie, że nie zabierze wiele miejS<la. 
Oficer Lowe przyłożył lufę rewolweru dOI twarzy 
chłopca i powiedział: 

- Daję ci dziesięć sekJUnd czasu do wrócenia 
na pokład okrętu, jeśli nie wyjdziesz - rozwalę ci 
głowę kulą.! 

"Chłopiec zaczął 'błagać tem usilniej i już myśla
łyśmy, że oficer go zastrzeli. Oficer zmienił jednak 
taktykę, opuścił rewolwer i, spojrzawszy chłopcu 
prosto w oezy, zawołał: 

- Na miłość 'boską, -bądź mężczyzną! Mamy ko
biety i d~ieci do ocalenia. Musimy zatrzymać się 
przy niższym pokładzie, a,by zabrać więcej ko'biet 
i dzieci! 

"Chłopiec odwrócił się na to bez słowa skargi 
i za chwilę 'był na pokładzie okrętu. Postąpił parę 
niepewnych kro'ków, położył się na polkładzie twarzą 
na dół i płakał. Zginął on wraz z wielu innymi. 

"Wszystkie kobiety w łodzi płakały, a moja có
reczka M1arjorie, gdy oficer mierzył z rewolweru do 
chłopca, wz,ięła oficera za rękę i prosiła: 

- O, panie, niech pan nie sfrzela do tego, bied
nego człowieka. 

"Oficer tylko potrząsnął głową i zlekka uśmie
chnął się. 

"Łódź zaczęto opuszczać w dół, gdy jeden z pa
sażerów, Włoch prawdopodobnie, nadbiegł całym 
pędem z drugiego końca okrętu i wpadł do naszej 
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łodzi. Spadł on calem cielskiem nit jedno z dzieci, 
które doznało z tego powodu obrażeń wewnętrz

nych. Oficer pochwycił tego pas/llŻera za ubranie i 
całą siłą swych rąk wyrzUlcił nazad na pokład okr~
tu. Gdy łódź nasza opuszczała się dość szybko w doł 
spojrzałam raz w górę i wj.działa~ jak, Włoch te.n 
szarpał się coś z dwunastu ludźmI, ktorzy led~Ie 
mogli go utrzymać. Bito go ,pięściami po twarzy l z 
nosa lała IDU się krew. 

Łódź nasza wcale się nie zatrzymywała przy 
dmI~m pokładzie do zabierania kobiet, lub dzieci. 
Gdy ,dn,o, naszej łodzi uderzyło o powierzchnię ocea
nu woda prysnęła wokoło i ,przejęła nas dreszczem 
zimna. 

" 
Dopiero teraz spostrzegłam dwie góry lodowe 

znajdujące się blisko przy sobie. Później zobaczyłam 
więcej gór lodowych, lecz tego nie jestem pewna. 
Odłamki l()dowca unosiły się gęsto na powierzchni 
wody. Było bardzo zimno'. 

"Nigdy nie zapomnę strasznej piękności "Tita
nic 'a" w tej chwili. Okręt był pochylony na bok, 
dziobem zanurzający się pod wodę. Znaczna część 
przodu okrętu była już pod wodą. W oczach moich 
wyglądał ten okręt jak wielki podługowaty świecą
cy robak, był bowiem okręt ten oświetlony wszyst
kiemi lampkami elektrycznemi jakie tylko na nim 
były. Żadnego glosu nie słyszeliśmy, dochodziły nas 
tylko dźwięki melo,dyi wygrywanych przez kapelę 
okrętową. Dziwne, że dopiero w tej chwili poraz 
pierwszy muzykę tę spostrzegłam. 
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Ostatnie chwile "Titanic'a." 

"z odległości naszej niemożliwem było r{)/lpo
znać kogo na pokładzie okrętTh, .lecz mo'głam odró
żnić grupki m.ężczyzn na każdym się znajdujące. 
Stali oni z rękami założonemi na piersiach i głowa
mi pochylonemi jak w modlitwie. Na tym pokładzie 
okrętowym, który ja sama nie tak dawno' temu opu
ściłam, było w gromadce mOŻe około 50 mężczyzn, 
a w środku nich wysoka ciemna figura. Mężczyzna 
ten stał albo na krześle, albo na zwojach sznurów 
tak że dominował ponad innymi. Ręce jego były wy~ 
ciągnięte przed siebie tak jak/by kogo błogosławił. 
W ciągu dnia pewien ksiądz nazwiskiem Byles, od
prawiał nabożeństwo w salonie drugiej klasy. Zdaje 
mi się że 'był to ten sam, który stał pomiędzy tymi 
mężczyznami i modlił się, a kapela grała hymn "Bli
lżej Ciebie, Boże!" Słyszałam pieśń tę wyraźnie. 
,Koniec tragedyi był bliski. 

"Koniec ten nastąpił z ogłuszającym hukiem 
od którego zmartwiałam. Goś eksplodowało w sa
mym śpodku "Titanic 'a" i miJiony iskier wystrzeli
ły w niebo, niby rakiety podczas jakiejś uroczysto
ści. Snopy iskier rozsypały się wokoło i opadły na 
dół. Nastąpiły jeszcze dwie inne eksplozye i "Tita
nic" rozłupał się na dwoje w moich niemal oczach. 
Pl'zednia część "Titanic 'a" była już dobrze pod wo
dą. Okręt przechylił się i zanurzył przednią częścią 
zupełnie, a tylną częścią ze sterem wysunął się w 

.gÓrę ponad fale. Ster znajdował się niemal w pbrzy
cy'i ~ion~wej przez wielę sek'UDd, które wydawały 
mI SIę illIInutami. 
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"Światła elektryczne na okręcie zam1gotały po
ra.z ostatni i zgasły. Widziałam setkf osób wieszają
cych się wokoło tonącego okrętu, l'\1b skaczącycn do 
morza. "Titanic" podobny był <do hucząceg)O. ula, 
tylko że pszczołami w nim byli mężczyźni. Okrzyki 
przenikające z'grozą, ,iakieh nigdy w życiu nie sł1-
szałam biły o moje uszy. Odwróciłam twarz w dru
gą stronę, aby nie stracić panowania nad sobą i nie 
popełnić jakiego szaleństwa. Odwróciłam się jeszcze 
raz ku okrętowi i zo:baczyłam drugą część okrętu 

znikającą pod wodą. I na zawsze 'OIbraz ten pozosta
nie w mej pamięci jako najokrOlpniejszy w całej tej 
katastrof'i'e. 

"Wiele wołań o ratunek słychać było od strony 
unoszących się na powierzchni wód szezątk6w zato
pionego okrętu i niektóre kobiety w naszej łodzi 
doppminały się 'by tym nieszczęśliwym spieszyć na 
pomoc. Oficer Lowe na to się nie zgodził i twierdził. 
że skazalibyśmy się sami do'browolnie na zagładę. 
Zdaje się jedna'k, że niektóre łodzie ,pospieszyły na 
ratunek i ocaliły pewną licz.bę tonących. Opowiada
no mi także później, że kapitan E. J. Smith był zmy
ty z pOIkładu i znalazł się w poblliżu składanej łodzi 
ratunkowej i trzymał się jej przez kilka sekund. 
Mężczyźni jacy byli w tej łto,dzi pochwyctli kapitana 
Smitha celem wydostania go z wody, lecz kapitan 
Smith potrząsnął przecząco głową, odepchnął od 
siebie ratujące go ręce i z.niknął pod falą. 

Powiązali lodzie sznurami. 

"Gdy przyszliśmy nieco ,do s,iebie po tych 
wszystkich przejściach udaliśmy się na poszukiwa-



/ 

.. KOBIETY I DZIECI !VAJPIRR"W!" 

Scena ładO~an!a łodzi ratunkowej pasażerami z tonącego 
okrętu. !luz z tych nieszczęśliwych pozostałych na pokła
dzie daremnie oczel{uje swej kolei?! 
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nie innych łodzi ratookowycih, aby się z niemi po
łączyć. Znaleźliśmy w krótce cztery czy pięć łodzi 
i oficer Lowe objął komendę nad naszą małą d'lotą· 
RJozkazał powiązać wszystkie łodzie sznurami, aby 
nas fale nie rozniosły w różne strony i abyśmy się 
nie zaJbłąkali, o co WŚllÓd ciemnej nocy jest bardzo 
łatwo. Rozporządzenie to okazało się nader prak
tyczne i znacznie .ułatwiło okrętowi Carpathii wy
zbieranie ocalonych. Następnie oficer Lowe poroz
mieszczał wszystkie kobiety z naszej łodzi po innych 
łodziach, co trwało około pół godziny. Dzięki temu 
łódź "nasza", to, jest ta w której był oficer Lowe 
została niemal próżna. 'Oficer natychmiast odciął tę 
łódź od reszty i udał się na poszukiwanIe za ofia
rami katastrofy, które jeszcze zostały przy życiu na 
powierzchni wody. 

"Nie mam pojęcia w jaki sposób spędziłam re
sztę tej okropnej nocy. Kt0Ś dal m~ blankiet okrę
towy, który uchronił mnie przed przejmującem zi
mnem, również dano Mlarjorie jakieś okrycie, któ
rem ją owinęłam starannie. Siedzieli&my jednak 
trzęsąc się ze zimna bo nogi nasze były we wodzie 
na kilka 'cali. ,słona woda morska, którą byliśmy 
zmaczani, która nam ociekała po policzkach i do
stawała się do ust, 'budziła szalone pragnienie, a nie 
mieliśmy w łodzi ani kropli słodkiej wody, ani od
robiny jakiegokolwiek pożywienia. Cierpienia nie
które kobiet z powodu' najrozmaitszych przyczyn 
przechodziły wszelkie granice. I mnie wydarzył się 
niezmiernie bolesny wypadek, gdy upadłam na wio
sło jednego z mężczyzn i rozwiązane włosy dostały 
mi się w śrubę przy obsadzie wiosła, tak, że przy na-
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głem ruszeniu się tegoż cały pęk włosów został mi 
z głowy wyrwany z korzeniem. 

"Wiem, że łódź nasza wyratowała sporo osób 
ofiar katastrofy, lecz mo.gę sobie przypomnieć tylko 
dwa }Vydarzenia. 

Zmar~li i skostnieli na morzu. 

"Niedaleko od miejsca w: którem "Titanic" za
tonął napotkaliśmy łódź ratunkową przewróconą 

dnem do góry a u boków jej uczepionych było ze 
dwudziestu mężczyzn. Nawet najsilniejsi z nich byli 
tak zmarznięci, że za parę minut byliby z pewnością 
zatonęli. Ratowaliśmy ich jednego po drugim, wcią
galiśmy ,do naszej łodzi i przyprowadzaliśmy do 
przytomności. Niektóre ciała były już formalnie 
bryłami lodU! i te wrzucaliśmy do morza. Ci, którzy 
żyli i którzy zostali przez. nas wyratowani leżeli na 
dnie naszej łodzi i zachowywali się jak maniacy, 
większość ich majaczyła w stanie nieprzytomnym. 

,,'Nieco dalej napotkaliśmy wyrwane z okręt'll 
drzwi, a na nich, twarzą na dół, leżał młody J apon
czyk. Przywiązał on się sznurami do swej "deski ra
tunku" i o ile mogliśmy sądzić z jego bezwładno
ści był już martwym. Fala przelewała po wierzchu 
tych drzwi i Japończyk zdawał się być zmarzniętym 
jak kamień. Wołaliśmy na niego, ale się nie odezwał 
i oficer zawahał się czy ma zawra'cać sobie nim 
głowę. 

- I co z tego, mówił p. Lowe. - Jest on naj
widoczniej martwy, a jeśli jeszcze nie umarł, to, są 
inni do ocalenia, aniżeli jakiś taro Japończyk! 

99 

"Po tych słowach kilzał skręcić łódź, aby udać 
się w innym kierunku, lecz nagle zmienił widocznie 
plan bo wrócił łódź do owych drzwi. W ciągnięto J a
pończyka do łodzi. Jedna z kobiet zaczęła nacierać 
jego piersi, ręce i nogi. Nie upłynęło i parę sekund 
gdy Japończyk otwo,rzył oczy. Przemówił do nas w 
swym rodzinnym języku, a widząc że go nikt nie 
rozumie, podniósł się z wysiłkiem na nogi, podniósł 
ręce do góry, rozprostował kości, wyprężył się kilka 
razy, jakby dokonywał ćwiczeń gimnastycznych i 
nie upłynęło i pięć min'llt gdy przyszedł zupełnie do 
sił a widząc jednego z wioślarzy upadającego ze 
znużenia ooepchnął go od wiosła, zabrał się sam do 
pracy i wiosłował do ostatniej chwili. Wiaziałam jak 
oficer Lowe o'bserwował tego Japończyka z ustami 
otwartemi ze zdziwienia i powiedział: 

- Niechże go! Wstydzić się muszę słów, które 
o tym kosookim. powiedziałem. Ratowałbym takich 
sześć razy, raz po razie, .gdybym miał sposobność! 

Zabieranie ocalonych na pokład" Carpathźi. II 

"Po tem zajściu wspomnienia moje są błędne 
i mgliste aż do czasu przybycia "Garpathii." Okręt 
ten zatrzymał się w odległości czterech mil od miej
sca w którem my się znajdowaliśmy i dojechanie 
łodziami do tego okrętu było jednem z najt~u:dniej
szych zadań, łbo wszyscy mieli tak przemarznięte 
ręce iż nie mogli wprost robić wiosłami. Wiele ko
biet musiało pomagać w pracy przy wiosłach. 

"Gdyśmy dojechali do okrętu, rzucono nam dra
binki sznuro:we. Kobiety były tak wycieńczone, iż za 
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cud niemal można uważać to, że w połowie drogl 
nie puściły sznurów i nie wpadły do wody. Naj
trudniejsza zaś sprawa była z przenoszeniem dzieci, 
gdyż nikt nie był do,M silny aby jeszcze oprOcz sie
bie nieść jaki ciężar. Jeden z klerków pocztowych 
na "Carpathii" wpadł jednak na dobry pomysł. 
Spuścił on na sznurze worek pocztowy i tym wor
kiem wciągano dzieci na pokład. 

".staliśmy tak wszyscy w liczbie kilkuset Ul 

boków "Carpathii" i tragizm scen jakie tam się roz
grywały jest za wielki 'by go opisać. Nie było mię
dzy nami bodaj jednej osoby, któraby nie straciła 
kogoś z najdroższych. Czy byli między ocalonymi ci 
których zostawiliśmy ich losowi 1 Biegano na po~ 
kładzie "Carpathii" od jednej gI'UJpy ocalonych do 
drugiej, nawoływano się po imieniu, ale ci wołani 
nie odpo,wiadali. 

"Któż zdoła odczuć okropność zawodu i rozpa
czy ,gdy tych poszukiwanych nie znaleziono? I ja 
szukałam męża i głęboko wierzyłam w to, że ocalił 
się na innej łodzi. Nikt z nas nie przypuszczał bo
wiem, 'że łodzi ratunkowych na "Titanic 'u" było 
tak mało i że w katastrofie tej zginęło tak przera. 
żająco wiele ofiar. 

"Więc i mój mąż między ocalonymi nie był i 
na tem kończy się moja smutna historya." 
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ROZDZIAŁ x. 

Raport komitetu śledczego Senatu Kongresu Sta
nów Zjedn. o zatoni~ciu II Titanic'a. II 

Sena:toil" WliJhliam A1den Smith z Michlganu, jako 
tprzewodniczący komitetu, specya1nego, wyznaczo
nego do, zbadania pl'zyczyn zatonięcia parowca "Ti
tanic", w dniu; 28-y<Ill maja <wygłosił w Senacie mo
wę, w której podał ()Ibszerne sprawozdanie z wy
ników śledztwa swojego, przeprowadzonego pośpie
sznie, ale .zarazem z nad.zwyczajną i drobiazgową 

dokładnością. GlJ:ówna wina za wydarzenie się tej 
Ipa:miętnej katastrofy ,gpada na głowę kapitana 
Smitha: że kazał okrętowi płynąć szybko, pomimo 
otrzymania czterech ostrzeżeń o obecności lodów. 
Ale pozatem największa część winy spada na kapi
tallla parowca I)Californian" pana Lorda, który 
znajdował się tuż blisko, widział rakiety, wypu
szczane z "Titanic 'a" jako sygnał niebezpieczeń

stwa, a jednak nie pospieszył z pomocą. I wreszcie 
wina za kata:strofę spada po c,zęści na angielską 

iRa:dę Handlową, na jej wadiiwy regulamin co do re
widowania okrętów, zezwalający na inspekcyę po-
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iWie~zch(),wną, pos<pies,zną, i niedokładną,. O pa.nu J. 
Bruce 1smay'ul, zarządcy White Star Line, rap01-t 
wspomina tylko pobieżnie i w paru słowach, nie za
rzucająC' mu bynajmniej nadużycia swojej władzy. 

Natomiast 'bardzo gorąco raport podnosi ~asługę 

ka,pitana "CM'pathii", Rostrona, który niezwłocznie 
po otrzymJaniu wiadomości o zderzeniu się "Tita
nic 'a" ~ górą lodową, pospieszył z pomocą i 706-iu 
l'ozbitkomżycie uratował. W nagro'dę za to, raport 
:poleca KOlllgresowi, by uchwalił wybić medal pa
miątklowy ze złota wa,rtości $1,000' i wręczyć g'o 
dziełnemu kapitanowi - co też Kongres bez zwłoki 
żadnej uczynił . . 

przy budowie "Titanic 'a" - powiada l'wport -
z kosztami nie liczono się zupełnie, a skoro wspania
ły ten parowiec zajął na,czelne miejsce pośród 
wszystkich statków świata, kursujących po mOil'zacłi, 
ogólnem było przeświadczenie, 'że stanowi on osta
tnie słowo ,sztuki budownictwa okrętowego. Właści
ciele i budownic,:wwie nowego parowca tak nadZlWy
czajne pokładali w nim zaufanie, że z niecierpliwo
ścią oczekiwali &ia rozpoczęcia pier:wszej podróży 
próibnej. Gdy nadeszła chwila krytyczna - chwila 
zderzenia się z górą lodową - zarówno załoga jak 
pasaże,rowie popadil.i w stan osłupienia: nikomu po
prostu w głowie nie mogło się pomieści, żeby statek 
tak wspaniały mógł zatonąć. A jednak zatonął -
a z nim ra'zem zatonęło 1,517 osób ... 

"Titanic" płynął naprzód całą siłą pary, 'z szyb
kością 24-ch i !pół mili na godzinę, po, dJ.1odze wła
ściweó, W'SJkazanej d'la paro'W'ców o tej porze roiku 
w ,kierum:kiu zacho.dnim dą7.ąCY'ch, ale jednakowoż 
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po ,drodze niebezpiecznej, ze względu na to, że prąd 
labradol'ski wpędza na nią częstokroć wielkie masy 
lod'Ui. Klłipitan Smith znał morze, gdyż spędzit na 
niem przeszło c,ztel'd:zieści la,t życia. Walki z ibmza
mi i z niebezpieczeństwami morskiemi stacza~ już 

tyle razy i z taką sta~ością zawsze wychodził z nich 
zwycięsko, że w końcu na nie zobojętniał. Ta właśnie 
'pewność siebie k8d>itana Smitha była jedną z przy
c'zyn niepotrzebnej katastrofy. Gdyby nie ta pe
wność siebie, byŁby nakazał zmniejszy<:l szybkość 

statku po otrzymaniu ostrzeżeń. Natura sama dała 
zwykłe ostrzeżen.ie: wszyscy pasażerowie tego fatal
nego wieczora czuli nieZlwykłe oziębienie się powie
trza, będą.ce owaką, blisk\ości gór lodowych. Ale ka
pitan' Smi.th nie ,zważlłlł na to' i okręt całą siłą pędził 
dalej ... 

Nagle na:stąpiło Z1derzenie. Obecny na "Tita
nic 'u" inżynier Andrews, który go zbudował, musiał 
zrozumlec odrazu z charakteru tego zderzenia, 
że parowiec jest zgubiony. Ale nie zaczęto gwizdać 
na al8!rm, w celu ostrzeżenie pasażerów. Dopiel'I' w 
dwadzieścia minut potem kapitan wy'dał rozkaz za
wiadomienia pasażerów, że mają ,brać na sie'bie pasy 
kiorkowe. Oficerowie biegali po pokładach bez celu 
i tbez ładu, a pasa'żerowie nie wiedzielI, co o tem 
wszystkiem mają sądzić. Spuszczanie na wodę łodzi 
ratunkowych odbywał'O się 'bez wielkiego porządku 
i bez 'sprawności najmniejszej. I nie dziw, bo przed 
wyjazdem w Ipodróż załoga tylko raz jeden była 
poddana ćwiczeniom próbnego alarmu. Zresztą jaka 

, była to załoga Y Boże odpuść! Sama l2Jbieranina l,udzi 
wcale z morzem nieobeznanych, !przyjęty'ch do służ-
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by tuż przed wyl'!UiSzeniem w podróż. Do steru i do 
wioseł w łodziach po:satlzono Ip[l':zewatżnie "stewar
dów" i palaczy - JJrudzi, z których niejeden wiosła 
nawet nigdy w życiu nie miał w s'Wojem ręku . .Ani 
jedna z łod'zi nie była zao.patrzoną w żywność. Na 
żadnej nie było kJompas:u, a na wszystkich d WUJdzie
s.tu ł-odziach znaJazły się tylko trzy latarnie. Pomi
mo, że w łodziach był jedyny ratUlUek dla obe·cnych 
na okręcie, ładowania łodzi dokonooo tak niedołę
żnie, ·że ani jedna łódź nie odpłynęŁa 'od ok,rętu za
pełniona. Wszystkie łodzie ratzem mogły /były zabrać 
1,176, a z8Ibrały tyTlkro 706 osó.b. 

Z ogólnej liczby 2,223 oSÓlh, o'becnYl0h na okr~ 
cie, ocalało 706, czyli 32%. Pośród ocalony,ch, pasa. 
żerów pierwszej k1asy było 60%, drugiej Klasy -
42%, trzeciej klasy - 25% i członków załogi 24%. 
"Titanic " 'l1deI:Zył o 'górę lodową w nieCkielę dnia 
14. kwietnia o godzinie 11 m. 46 wieczorem, a za
tonął dopiero o .godz. 2ej m. 20 po północy d. 15go 
kwietnia, c2yli w dwie godziny i trzydzieści c'ztery 
minuty :później. W cią.gu tego c.zasu oś:m innych pa
rowc6w, zaopatr-zonych w telegrafy be~d:vU:towe, 

znajdowało się w ,pobliżu, ale jedna tylko "Carpa
thia" pospieszyła ·z pomocą. Naj-bliżej ,znajdował 
się parowiec "Californiau" rbędą.cy taik samo jak 
"Titanic' własnrością kompanii White SitalI." Line. Był 
z pOCZąt-IDU o ,dziewiętnaście mid, potem. bliżej: wi
dziano z niego rakiety "Titam.ic 'a" i latarnie znaj
dujące :się na masztac,h - a,le kapitan Lord nie 
uznał za stosowne zbudzić swojego tele'grafisty, któ, 
ry już spał, i rozkazać mu, by się dowiedział co to 
za okręt i czeg·o żąda. "Oarpathia" znajdow~ła się 
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o palJ."ęset mil .ood "Titanic' a-" i byłaby również lilie 
wiedziała o nlc,zem, grdyby nie s'zczęśliwy traf, -że jej 
iOIperatorowi telegrafu bez drurtu, Cottamowi, przy
Slzła do ,głowy fantazya położyć się w ł6żku z apa
ratem słuchowym na usza0h. Dzięki temu usłyszał 
sy.gnał "S. O. S." (p'omocy!) z "Titanic 'a" i dał 
znać kapitanowi. Później ten sam Cottam powstrzy
mał :się od posłania na hr.zeg dokładnych wiardomo
ści o -zatonięciu "Titanic 'a ", ażeby módz te wiado
mOŚlci SrPl'zedać reą.aJkcYlOm gaze,t za dobre pienią
dze ... Nie z-ważał wcale., że tylu setkom krewnych 
owy,ch pasażerów i lud:zi z załogi, że światu całemu 
wreszcie zależało na jaJmajspieszniejszem dowiedze
niu się sm.utnej prawdy w całej roz·ciągłości. 

P1odo,bnie jak Oottam postąpił zarząd biuu fir
my iWihiJte Star Line w New York: opóźnił chwilę. 
pl'zedostwia się doniesień o katastrofie do gazet i 
do purblicZlllJOści. Postępek rbezwaI"UlIlkowo kary,go
dny;. 

Ostrzeżeń o obecności lodów na dro.dze obętów 
o'brzymał kwpitan Shnith aż .c'ztery, ale na żadne nie 
zwrócił u:wagi. Na parowcu nie było świateł elek
try.cznyClb. z reflektorami do oświetlania drogi. Gdy 
wreszcie górę lodową z gnia:zda bocianiego zobaczo
nlo - była tUJŻ blisko. Ofi·cer, znajdu\jący się na mo
stlm kapitańskim, wyd·al wówczas ro~porządzenie 
nierortunne: kalZał okręt skierować 'W tok, zamiast 
tyl~o dać -k'olIltrparrę . S~utkieml tego parowiec nie 
udeT'z.y~ w lód swoją częścią najmocniejszą : iPI'zo
dem, tylko częścią o wiełe słabszą: bokiem, i to 
wła:śnie na tej WYSlOlkości, gdzie 'bok okrętu był naj
słabszy: ;tuż nad -dnem, w miej,seu, gdzie wzniesiony 
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Na jednej szali "niedostateczne zaopatrzenie okręt6 
łodzie i Ilrodki zabezpieczające", na drugiej 1,517 o"71a; 
~~re zginęły w toniach oceanu. Jak długo jeszcze nieroz: 

ga ludzka b~dzle traglcznlŁ igraszką. losu. 

nieco ku górze brze,g dna podwójnego łą,c,zył się z 
pojedyńczą ścianą. Dno podwójne było podzielone 
na piętnaście przedziałów, ale śledztwo wykryło,. ż~ 
drzwi tych przedziałów nie zamykały się dokładnie: 
mechanizm zamykający niektóre drzwi przez posu
nięcie dźwigni na ·pokładzie, nie funkcyonował wca
le; do innych drzwi kluczy. nie można .było IOdna
leźć; jeszcze inne zacinały się i zamknąć nie dawały. 
Woda zalała odrazu kilka przedziałów, a stopnIOWO 
dostawała się do ws-zystkich; -parowiec musiał iść 
na dno'. Tonąc, nie pękł na dwoje (jak pisl3.lł1o) tyl
ko zanurzył się przodem najpierw. Trupów ludzi 
zatoniętych na tem samem miejscu nie znaleziono, 
blO niektóre zostały wciągnięte pod wOldę p'l'zez pa
rowi-ec i trzymane w głębi .przez wiele godzin, a znów 
inne prąd morski zniósł na bok. Niektóre trupy 
mogł)r wypłynąć pod kry lodowe i pod niemi do
tychczas zootają· 

Na podstawie tych wszystkich i wiełu innych 
p-rzez śledztwo wyjawionych okoliczno~ci, raport 
rOlhi polecenia następujące: 1) Na każdym pal'jOWCU, 
wiozącym stu pasażerów IU'b więcej, powmny być 
dwa światła z reflektorami dlo oświetlania drogi. 
2) Prawa odnoszące się do inspekcyi okrętów po
winny być zmienione w taki sposób, żeby okręt ule
gający inspekcyi zagranicą wtenczas tylko był uzna
ny za dobry tutaj, o ile dany kraj zagraniczny swo
je własne 'P inspekcyi okrętów zastosował do wy
magań istnieją'cych w Stanach Zjednoczonych. 
3) Na każdym okręcie znajidować IS[ę powinno tyle 
łodzi ratunkowych, żelby starezyło dla wszystkich 
pasażerów i dla wszystkich członków załogi. 4) Tele-
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grafia bezdrutowa powinna być tak uregulowana, 
żeby ama-torowie nie przeszkadzali przesy!ce de
pesz. Na każdym okręcie powinn\o się znajdować 
najmniej dwóch operatorów, pracujących na zmiany 
dniem i nocą. 5) Nie tylko dno okrętu, ale i bokI aż 
do wysokości linii naj głębszego zanurzenia się okrę
tów powinny być podwójne. 6) Komory bezpieczeń
stwa powinny 'być poprzedzielane Jlietylko ścianami 
poprzecznemi, ale i podłużnemi. 

Kto był właścicielem "Titanic'a"? 

Podczas śledztwa w sprawie katastrorfy z okrę
tem "Titanic" wyszło na jaw, że okrę:t ten, właści
wie mówiąc, nie jest własnością iirmy angielskiej , 
lecz zbWdowany został za kapitały amerykańskie . 
Określenie tytułu własności jest dosyć skompliko
wane i nawet pod pewnymi względami zasługujące 
na baczniejszą uwagę. 

Wiadomo, iż okręt" Titanic" był własnością fir
lll! ~h.it~ Star Line, iir~a ta zaś jest częścią innej 
wIelkIeJ fIrmy okrętoweJ "Oceanic Bteam and Navi
ga~ion Co." , a znowu ta firma należy do angiel
skIego trus,tu "International Navigation Co." któ
re~o c:ały kapitał kontrolowany 'jest przez a~ery
kanskI trust pod nazwą "International l\fercantile 
~arine Co. ", stanowiący korporacyę zorganizowaną 
l będącą pod opieką praw stanu New Jersey. 

Pan ,J. Bruce !smay, Anglik z LiJverpool, jest 
p~ezesem "Int~rnatlOnal Mercantile Marine Co. ", a 
WIceprezesem Jest P. A. S. Franklin z New Yorku. 

Trust amerykański "International Mercantile 
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Marine Co." jest właścicielem pośrednim, lub bez
pośrednim następujących firm okrętowych: 1) White 
Star Line, 2) American Line, 3) Red Star Line, 4) 
Atlantic Transport Line, 5) National Line, 6) Ley
land Line. 

Kapitał t~go olbrzymiego trustu w okrągłych 
liczbach przedstawia się jak następuje: w akcyach 
t. zw. uprzywilejowanych $102,000,000; w papierach 
wartościowych cztery i półprocentowych $52,000,-
000; w papierach wartościowych pięcioprocento

wych $19,000,000; w lokacyach różnych $7,000,000. 
Trust rozporządza flotą złożoną ze 125 okrętów, 

mających ogółem 1,500,000 rejestrowanych ton po
jemności. 

"Titanic" był zbudowany przez iirmę Harland 
& W olf! w Belfaście, w Irlandyi. 'Gdy dano zamó
wienie na zbudowanie tego okrętu, nie robiono żad
nych zastrzeżeń co do wysoko&ci kosztów. Okręt 

spuszczono na wodę 31. maja, 1911. Pojemność okrę
tu wynosifa 46,328 ton rejestrowanych, długość 
882.6 stóp, szrokoM 92.6 stóp; pokład z łodziami i 
mostem kapiJtana znajdował się na wysokości 70 
stóp ponad poziomem linii wodnej. Koszt budowy 
okrętu kompletnie ukończonego wynosił $7,500,000. 
Był ubezpieczony na $5,000,000, resztę ryzyka pono
siła firma. "Titanic" był zupełnie podobnym do 
okrętu "Olympic ", należącego także do tej samej 
iirmy, z tą tylko różnicą, iż miał lepsze urządze
nia dla wygody pasażerów i członków załogi. 
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Próbna podróż. 

Dnia 1. kwietnia 1912 roku czyniono próby z 
okrętem "Titanic ", które trwały około siedmiu go
dzin. Chciano się przekonać, o ile jest on sprawnym 
i przygotowanym do morskiej podróży. Próby uda
ły się pomyślnie i okręt wysłano z Belfastu na próbn~ 
podróż do Southampton, gdzie "Titanic " przybił do 
portu w środę dnia 3. kwietnia zaraz po północy. 
'l'utaj "Titanic" 'pozostał do dnia 10. kwietnia do 
godziny 12 w połurlnie, w którym to czasie wyru
szył przez C'herbourg i Queenstown do New Yorku. 

Większa część załogi weszła poraz pierwszy na 
pokład okrętu dopiero na kilka ,godzin przed jego 
wyruszeniem w drogę i jedynem ćwiczeniem tej za
łogi dla obznajmienia jej z okrętem było opuszczenie 
dwóch łodzi ratunkowych i umieszczenie ich nazad 
na pokładzie w miejscu przeznaczonem. Listę na
zwisk marynarzy i oznaczenie miejsc, gdzie który 
ma stanąć na wypadek sygnału alarmowego, podano 
marynarzom dopiero później po wyruszeniu okrę
tu w drogę. 

PięTma pogoda. 

Przez całą podróż powietrze było czyste z wy
ją,tkiem dziesięciominutowej mgły. M:orze było spo
kojne, dni słoneczne i . pogodne, noce ciC'he i gwiaź
dziste. Najmniejszego znaku jakiejkolwiek prze
szkody nie zauważono w pierwszych dniach podró
ży. :Z przejeżdżającymi okrętami zamieniano sygna
ły powitalne. 
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Ostrzeżenia o lodowcach. 

Pierwsze ostrzeżenie o lodowcach otrzymał na 
,,'ritanic 'u " operator przy telegrafie ~skr?~ym i 
wszystkie zeznania potwierdziły, że conaJmnleJ. trzy
krotne ostrzeżenie o lodowcach dane było kapItano
wi Smith w dniu katastrofy. Pierwsze ostrzeżenie 
otrzymano około południa z okrętu> ,~Balt~c ", nal~~ 
żą cego do Wbite Star Line. Ostrzeżeme oplewa:o,. IZ 
góry lodowe znajdują się już tylko ~ odległosCl 5 
mil od linii drogi którą jechał "Titamc.' , 

Drugą depeszę iskrową otrzymano na "Tita
nic 'u" od parowca "Oalifornian", .należącego do 
Lcyland Line, okolo godziny 5 minut 35 po p~łudn~u 
według czasu New Yorskiego. Lodowce mIały SIę 
znajdować w odległości 19 mil na północ od linii 
drogi którą jechał "Titanic." 

Trzecią depeszę iskrową otrzymano od parowca 
"America " , który donosił o przejechaniu obok 
dwóch wielkich gór lodowych. Tę samą depeszę 
otrzymano w Washingtonie o godzinie 10 minut 15 
wieczorem w dniu katastrofy. 

Czwarta depesza wysłana była do "Titanic 'a" 
o godzinie 9 minut 5 wieczorem, czas New Y orski, 
w niedzielę 14. lipca, na godzinę przed katastrofą. 
Depesza brzmiała: 

- Jesteśmy zatrzymani i otoczeni przez lodow-
ce. 

Na to operator "Titanic 'a" odpowiedział: 
- Bądźcie cicho. Jestem zajęty. Porozumiewam 

się z "Cape Race." 
Była to ostatnia wymiana depesz pomiędzy pa-
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rowcami ,;Californian" i "Titanic." Przekonano . 
się, że operator telegraficzny na okręcie "Califor
nian" jeszcze jakiś czas miał słuchawki telefoniczne 
na uszach i uważał co "Titanic" mówi do przylądka 
"Race", lecz na parę minut przed wypadkiem zdjął 
słU'chawki i udał się na spoczynek. 

Powyższe wskazuje, że kapitan "Titanic 'a" był 
ostrzeżony kilkakrotnie, iż po obu stronach linii jego 
podróży nagromadzone są lodowce, a mimo to nie 
przedsięwzięto na "Titanic 'u" żadnych najmniej
szych nawet środków ostrożności. Nie było żadnej 
konferencyj oficerów, aby te ostrzeżenia zbadać; nie 
zmniejszono szybkości jazdy, nie zwrócono większej 
baczności na użyteczność obserwacyi z bocianiego 
gniazda i jedynie oficer na straży polecif strażniko
wi w "bocianiem gnieździe" by dobrze uważał. Ka
pitan Smith podobno miał powiedzieć do oficera 
Lightolera, który był na warcie: 

- Gdyby nastąpiła choć leklm mgła, to niema 
wątpliwości, że powinniśmy jechać bardzo wolno. 
Jeśli będziesz miał jakie wątpliwości , daj mi znać. 

Tymczasem mgły wcale nie było , więc szybko
ści jazdy nie zmniejszano. 

Szybkość jazdy "Titanic 'a" powiększano ciągle 
od samego początku podróży. W pierwszym dniu 
przejechano 464 mile, w drugim 519 mil, w trzecim 
546 mil. Przed samą kolizyą "Titanic" pędził całą 
siłą pary, robiąc 24 i jedną czwartą mHi na godzinę. 

Kolireya. 

O godzinie 11 minut ~6, czas oKrętowy, albo 10 
minut 13 czas New iY orski, w niedzielę wieczorem, 
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14. kwietnia, strażnik z "bocianiego gniazda " sy
gnalizował oficera na straży telefonem, że: góra lo
dowa jest tuż przed nami. Oficer, którym był Mur
dock, wydał natychmiast rozkaz skrycenia biegu 
okrętu i ledwie to uczyniono nastąpiło zderzenie 
okrętu z lodowcem. 'Siła zderzenia, jakkolwiek nie 
gwałtownego, była jednak o tyle znaczną, iż ją za
uważono. 

I czem je.t dzieło rąk ludzkic:h wobec Tytana Przyrody? 
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Przedział maszyn, oraz przedziały No. 1, 2 i 3 
i jeden skład węgla zaczęły się szybko napełniać 

wodą, wchodzącą otworami przebitymi w bokach 
okrętu. Dano znać telefonicznie kapitanowi Smith 
co się dzieje w dolnych częściach okrętu i niema 
wątpliwości, że zrozumiał on odrazu grozę położe
nia. Powiadomił zaraz o rozmiarach wypadku pre
zydenta Ismay'a i głównego inżyniera budownicze
go Andrews 'a. 

Pod ciężarem wody wypełniającej wnętrze okrę
tu Titanic" zaczął zapadać się pod wodę, która za
le~~ła pokłady jeden za drugim stosunkowo dość 
sZ)11bko. 

Nie dano żadnego ogólnego alarmu, żadnego 
erwizdka żadne ero ostrzeżenia pasażerom. W 15 do 20 o , o • 
minut kapitan poszedł do operatora telegraficzne-
go i kazał mu wzywać pomocy sygnałem ,,0. Q. D." 

Sygnał ten usłyszano w Cape (przylądku) Rac~ 
o godzinie 10 minut 25 wieczorem, czas New ~orskl, 
wraz z raportami, iż okręt uderzył w lodowIec. W 
tymże czasie depeszę przejął przypadkowo ,o~ręt 
"M.ount TempIe", znajdujący się w odległoscI 49 
mil od Titanic'a". W trzy minuty potem otrzymał 
depeszę""Frankfurt", znajdujący się o 153 mile ?d 
'ritanic'a". W dziesięć minut po wypadku przeJął 
depeszę okręt "Carpathia" i nat!chmiast. skr~c,il ,~ 
elroeri i udał się na ratunek pasazerom "Tltamc a. 
Byt on w odległości 58 mil od r?zbitego okrętu: 
Zdołano się także skomunikowac z parowcamI 
"Olympic ", odległym o 512 mil i "Baitic" odległym 
o 243 mile. 

"Baltic" i " 
GaI'Pathia" otrzymały ostatnią de-
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peszę brzmiącą: "wydział maszyn zalany wodą." 

Parowiec "Virginian" odebrał ostatnią depeszę z 
,,'l'itanic 'a" o godzinie 12 minut 27 po północy, czas 
N ew Y orski. 

Sygnały świetlne z tonącego okrętu. 

Szesnastu świadków z "Titanic 'a ", wliczając w 
to oficerów i doświadczonych marynarzy, oraz pa
sażerów zeznało, że dawano z t~nącego okrętu sy
gnały świetlne, jakie według przepisów międzyna
rodowych dawać mają okręty w przypadku wielkie
go niebezpieczeństwa. Palono więc światła, puszcza
no rakiety i dawano sygnały lampami e'lektryczne
mi. Oficerowie drugiego okrętu "Californian " ze
znali, iż w tymże czasie widzieli owe sygnały i lam
py i niewątpliwie były to te same, które dawano z 
"Titanic 'a" i oficerowie tego okrętu widzieli dobrze 
s,vgnały z prośbą- o ratunek, jednakże nie pospieszyli 
na pomoc. Na sygnały o pomoc z ,.Tltanic 'a" odpo
wiedziano z "Californian" skierowaniem wielkiego 
i silnego światła na miejsce tonącego okrętu. Takie 
zacho'wanie się załogi okrętu "Californian", bez 
"" zglęc1u na pobudki zasługuje na najwyższą naga
nę i karę, i składa na barki kapitana tego okrętu 
straszną odpowiedzialność. Widziano wezwania o po
moc, a nie obudzono nawet operatora telegrafu 
iskrowego, aby się dowiedział co się tam dzieje. Ope
rator tpn obuclzil się dopiero o godzinie 3 :30 rano , 
rzas New YOl'ski, dnia 15. ln~rietnia, gdy pomiędzy 
rzłonkami załogi "Californian" stoczona została 

dość ostra sprzeczka o to co znaczą owe sygnały o 
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pomoc. Wywiad telegrafisty wykazał,. że ,,!it~~ic:' 
zatonął. Udyby załoga okrętu "Cahform.an ~Ie 
lekceważyła sobie obowiązków służbowych l zrObIła 
to co była powinna, to może ani jeden pasażer z 
"Titanic 'a" nie byłby zginął. 

Morskie sygnały międzynarodowe. 

Komitet senatu uważał za stosowne danie wy
jaśnienia co do morskich sygnałów o niebezpieczeń
stwie, które są następujące: 

Podczas dnia: 
l) Wystrzały armatnie, lub im podobne mniej 

więcej co minutę· 
2) Międzynarodowy kodeks ygnalowy ozn/tczo-

ny przez NC. 
3) Sygnał na odległość: flaga kwadratowa z 

kulą nad, lub pod flagą. , 
4) Sygnał na odległo€'ć: stożek z ostrym kon-

ccm ku O'órze i kulą u góry, lub u dołu. 
5) Bezustanne sygnały gwizdkowe, lub inne uży-

wane w czasie mgły. 
Podczas nocy: 
1) Wystrzały armatnie co minutę· 
2) Palenie ognia na okręcie, jak beczki ze smo-

łą, olejem itp. 
3) Rakiety puszczane w krótkich odstępach 

czasu. 
4) Sygnały gwizdkowe. 

Można bylo uratować 1,176 os6b. 

Okręt "Titanic" był zaopatrzony w łodzie ra
tunkowe, w których można było zmieścić śmiało 1,-
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176 osób, uratowano jednak tylko 706. Tylko nie
które łodzie były wypełnione pasażerami, reszta za
brała zaledwie połowę tej liczby pasażerów, jaką 
zabrać mogła. Dwudziesta łódź została zmyta z po
kładu na morze i przewróciła się dnem do góry. U
czepilo się przy niej około 30 osób, a w tej liczbie i 
oficer Lightoller, operatorzy telegrafu bezdrutowe
go Bride i Philips i pasażerowie: pułk. Gracie, Jack 
l'hayer i niektórzy członkowie załogi. 

Gdyby morze było wzburzone to z pewnością a
ni jedna łódź ratunkowa nie zostałaby spuszczona 
na wodę bez wYP8Jdku, nie 'byłoby wówczas nawet 
mowy o tern, a:by choć jednego pasażera można było 
uratować. Fakt ten wskazuje na konieczność udo
skonalenia systemu łodzi ratunkowych i sposobu 
s'puszczania ich na wodę, zważyć trzeba bo
wiem; że pokład, z którego spuszczano łodzie ratun-

-
_Ckve/CJna l'1a4n Dcaler 

Czy wróą? 
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kowe znajdował się na wysokości przeszło 70 stóp 
nad poziomem morza. Gdyby okręt kołysał się przy 
bardziej wzbUTzonem morzu, to wszyscy znajdujący 
się w łodziach zawieszonych na takiej wysokości , 
powypadaliby do wody. 

Wszystkie zeznania zgodnie wykazują, że po
między pasażerami nie było paniki. Przy ładowaniu 
łodzi ratunkowych nie robiono żadnych wyróżnień 
co do pasażerów pierwszej, drugiej, lub trzeciej kla
sy, pomimo, iż najwięcej ofiar zginęło z trzeciej ~la
sy. Kobiety i dzieci bez względu na klasę - mIały 

pierwszeństwo. 
Po spuszczeniu na wodę łodzie ratunkowe uno-

siły się na falach aż do przybycia "Carpathii". 
światło tego okrętu widziano już z dość znacznej 
odległości i niektóre łodzie przy pomocy wioseł pod
prowadzono naprzeciwko ternu okręto,wi. Inne ło
dzie pozostały na miejscu, w pobliżu miejsca kata
strofy. Kilku zaledwie tonących pasażerów wydo
byto z wody. Oficer Lowe poumieszczał swych pasa
żerów po innych łodziach i udał się na ratunek nie
szczęśliwym. Wyratował cztery osoby. Później ofi
cer Lowe rozwinął żagiel na łodzi No. 14. i przy
wiązał do niej łódź składaną, aby uratować więcej 
osób. Napotkał przewróconą łódź składaną i poprzy
czepianych do niej ludzi, których wyzbierał i zabral 

. na drugą łódź jaką mial. W ten sposób zostali wy
ratowani: drugi oficer Lightoller, pasażer pułk. 
Gracie, Thayer, Bride i Phillips. Wyratowanych za
brano do łodzi No. 4, albo No. 12. Czwartą składaną 
łódź ratunkową plizywiosłowano do okrętu "Carpat
hia" bez wypadku. W łodzi tej było 28 kobiet i 
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dzieci, przeważnie z trzeciej klasy, oraz 3 palaczy, 
jeden posługacz, czterech Filipińczyków, prezydent 
lsmay, p. Carter i kwatermistrz Rowe. 

Kapitan Rostron. 

Zachowanie się Rostrona, kapitana okrętu 
"Carpathia", zasługuje na najwyższe uznanie. Gdy 
tylko otrzymano depeszę iskrową z wiadomością o 
katastrofie, kapitan Rostron kazał natychmiast 
zmienić kierunek jazdy i pospieszył na ratunek "T i
tanie 'owi". Oto rozporządzenia jakie wydał zało

dze swego okrętu: 
Przewidując spotkanie się z lodowcami wzmo

cnił liczbę strażników by uważali na drogę, a jed
nocześnie kazał maszyniście pędzić okręt całą siłą 

pary. 
'Pierwszemu oficerowi kazał przygotować wszy

stkie łodzie ratunkowe tak, aby każdej chwili goto
we były do spuszczenia na wodę. Pozatem zwołał 
wszystkich szefów różnych wydziałów służby na o
kręcie i każdemu polecił przygotowanie swego wy
działu do przyjęcia i ratowania rozbitków a więc: 

Doktorowi mówiącemu po angielsku z asysten
tami kazał oczekiwać w jadalni pierwszej klasy na 
każde zawołanie . 

Doktorowi mówiącemu po włosku z a;ystenta
mi kazał oczekiwać w ja:dalni drugiej klasy na ka
żde zawołanie. 

Doktorowi węgierskiemu z asystentami w ja
dalni trzeciej klasy. 

Każdy doktor ma być zaopatrzony w środki 0-
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rzeźwiające i opatrunkowe, oraz wszelkie potrzebne 
instrumenty dla ciężej rannych. 

Rozstawił posługaczy okrętowych po wszyst
kich przejściach, aby wskazywali drogę, odprowa
dzali każdego z wyratowanych pasażerów we wła
ściwe miejsce, i o ile możliwe zapisywali imię i na
zwisko, aby podać je zaraz telegraficznie do wia
domości na ląd. 

Inspektorowi i pozostałej służbie rozkazał pil
nowanie porządku pomiędzy pasażerami "Car
pathii ", aby nie tłoczyli się, nie zagradzali przejść 
i nie robili zamięszania. 

Głównemu Stewardowi, aby wszystkich swych 
_ podwładnych miał w pogotowiu i by na każde za
wołanie mógł rozbitkom podać gorącą kawę i inne 
pożywienie. 

Kazał przygotować ciepłą kawę, her'batę, zupę 

itp. a także okrycia i derki na każdem piętrze. 
Wszystkie kajuty służby okrętowej przygoto

wano dla rozbitków, a także sale salonowe i inne. 
Wszystkie wolne łóżka oddano do rozporządze

nia rozbitkom. 
Wszystkir,h pasażerów "Carpathii o ile możno

~ci zgrupować osobno i rO:bbitków osobno. 
W chwili przybycia do miejsca katastrofy 

wszyscy mają zająć przeznaczone im stanowiska. O
ficerowie i marynarze mają stać przy łodziach ra
tunkowych, aby je natychmiast spuszczać na wodę· 

Kazał dać sygnały rakietowe, Że spieszy na po
moc. 

Przygotowano sznury i krzesła składane do 
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wciągania na pokład osób, nie mających dość siły, 
aby wejść po drabince okrętowej. 

Wszystkie te i inne nader szczegółowe rozpo
rządzenia wydał kapitan Rostron załodze swego o· 
krętu w chwili g.(ly wyruszył na pomoc rozbitkom 
Titanica. Te zarządzenia przygotowawcze w poró
wnaniu z niedołęstwem i wprost kryminalnem nied
balstwem kapitanów innych okrętów, będących na
wet bliżej "Titanic'a" niż "Carpath'a", odznacza
ją się bodaj niezwykłą przenikliwością umysłu ka
pitana Rostrona i będą dlań na zawsze pomnikiem 
talentu, ostro wyróżniającego go w szarym tłumie 
służby morskiej , która zdolności takich nie wyka
zała. 

Co okręty mieć powinny? 

Aby O ile możności zmniejszyć liczbę ofiar w 
katastrofach morskich i zabezpieczyć życie pasaże
rów, wielkie okręty pasaż'erskie powinny mieć: 

Dostateczną ilość łodzi ratunkowych z takiem 
urządzeniem, aby i przy burzliwem nieco morzu mo
żna je spuścić bezpiecznie na wodę z pasażerami. 

Udoskonaloną stacyę telegrarl'u iskrowego czyn
ną, bezustannie, lbby w każdej chwili można z niej 
wysłać, lub przyjąć ważną depeszę. 

Podwodne dzwony sygnałowe, w które ma być 
zaopatrzony nietylko okręt, ale i każda łódź ra
tunkowa; rzecz naturalna muszą, tam się znajdo
wać także aparaty do przyjmowania tych sygnałów 
dzwonowych, które słyszeć można na bardzo znacz
nej odległości. 

W szelkie inne środki ostrożności teoretycznie 
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istniejące, a które "yv praktyce jak najściślej mają 
być przestrzegane. 

Orzeczenie angielskiej Komisyi Handlowej. 

Dość szczegółowe i energiczne śl edztwo w spra
wie katastrofy morskiej z "Titanic 'iem" przepro
wadziła angielska Komisya Handlu. Raport tej Ko
misyi przedłożył odnośnym władzom angielskim lord 
Morsey dnia 30. lipca, 1912 roku. 

Rezultat dochodzeń śledczych tej komisyi jest
ogólnie biorąc-następujący: 

Kolizya pomiędzy Titanic 'iem" a górą lodową 
nastąpiła wskutek nadmiernej szybkości okrętu, 
przytem kierownicy okrętu nie przedsięwzięli ko
niecznych środków ostrożności. Łodzie ratunkowe 
były spuszczone z rritanic 'a wedle przepisów służby 
morskiej, ale urządzenia przygotowawcze na nich 
nie byly dostateczne. Okręt "Californian ", należący 
do linii Leyland mógł bez wielkiej trudności po
spieszyć Titallic'owi na pomoc, lecz tego nie uczy
nił. Droga, którą "Titanic" jechał, uważana była 
stosunkowo za dość bezpieczną, wyją.wszy okolicz
ności nadz'wyczajne; wreszcie nie bylo na "Tita
nic 'u" żadnych "'yróżnień pasażerów pierwszej i 
urugiej klasy, ani dyskryminacyi przeciwko pasa
żerom trzeciej klasy. 

Komisya nie czyni żadnych zarzutów J. Bruce 
Jsmay'ovyi, prezesowi i głównemu zarządcy firmy 
White Star Line, oraz Sir 'Cosmo Duff-Gordon'owi; 
owszem zachowanie się ich w czasie katastrofy uzna
je za dobre. 
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Komisya dalej rekomenduje zaprowadzenie le
piej i szybciej zamykanych przedziałów okrętowych 
na parowcach morskich, zaopatrywanie tych parow
ców w łodzie ratunkowe dla wszystkich pasażerów 
i załogi, większe wyszkolenie służby okrętowej w 
akcyi ratunkowej i udoskonalenie sygnałów ostrze
gawczych i instrumentów do badania drogi i wypa
trywania możliwego niebezpieczeństwa. 

Kapitanowi E. S. Smith nie nakazywano ściśle 
jaką drogą ma on jechać i rzecz naturalna trzymał 
on się o ile możności blisko głównej linii morskiej 
drogi. W okolicznościach jakie się złożyły owej 
nieszczęsnej nocy, a zwłaszcza przy tak nadzwy
czajnej szybkości okrętu, powinny były być po
wzięte także nadzwyczajne środki ostrożności za
równo na wieży strażniczej, jak i po obu bokach 
okrętu. 

Szybkość jazdy dwadzieścia dwa węzły na go
dzinę uważana jest przez komisyę jako zbyt ryzy
kowna. 

Komisya przyznaje, że ośm łodzi ratunkowych 
nie było należycie wypełnionych dlatego, iż pasaże
rowie okrętu nie zdawali sobie sprawy z grozy poło
żenia i nie chcieli do łodzi tych wsiadać, a po dru
gie: oficerowie nie ,,-iedzieli dobrze jaka jest wy
trzymalo'ć łodzi ratunlwwych i ile osób w danym 
razie moŻna w nich pomieścić, zresztą sądzili że re
sztę miejsca w łodziach dopełni~1 wówczas, gdy ło
dzie będą już spuszczone na wodę· -

Komisya poleca wreszcie, aby Angielskiej Ko
misyi Handlowej nadano przywilej żądania, by 
wszystkie plany llowobudowanych angielskich okrę-
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tów morskich przedkładane były tejże Komisyi do 
rozpatrzenia i zatwierdzenia w samych początkach 
budowy danego okrętu. Pozatem Komisya radzi zwo
łać międzynarodową konwencYę, na której ulożono
by ogólne i wszystkie okręty morskie obowiązujące 
reguły, wliczając w to sposoby sygnalizacyi, rodzRj 
przyrządów ratunkowych, ustawy o telegrafie 
iskrowym, szybkości jazdy w regionach pól lodo
wych i sąsiedztwie tychże, oraz o rodzaju i sposo
bie używania wszelkich świateł morskich. 

Odrywano żony od pierai mężów, by ich rozdzielić Da zawlze 
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Ilu Polaków było na Titanic'u? 

o ile sądzić można z raportów kongresu amery
kańskiego ludność słowiańskiego pochodzenia bar
dzo nielicznie - na szczęście - była na Titanic'u 
reprezentowana. Polaków zaś bylo zaledwie kilku, 
a co najwyżej kilkunastu. Dokładne obliczenia ,~ 
tym względzie są wprost niemożliwe, a to dlatego, 
iż nazwiska słowiańskie, które Anglikom i Amery
kanom tak trudno jest wymawiać; i pisać, są po 
największej części przekręcone do nierozpoznania. 
Pozatem mogli .być; na pokładzie Titanic'a Polacy o 
nazwiskach, z brzmieniem obcem i tych także tru
dno odgadnąć, nie mając ich rodowodu. 

Podaję ·więc tutaj kompletny spis nazwisk o 
słowiańskim charakterze, oraz notatki z różnych 
pism polskich, europejskich i amerykańskich, rzu
cające nieco więcej światła na tę sprawę. 

Wedle doniesień pism europejskich wkrótce po 
katastrofie otrzymano w !Białym Stoku obszerny 
telegram od niejakiego Grudzika, ocalonego z po
kładu zatopionego okrętu w dość romantyC7.Dy spo
só'b. 

'Grudzik telegrafował z Nowego Yorku do kre-
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wnych swoich: w Białymstoku o szczegółach swego. 
o.calenia. 

Kiedy na o.kręcie zapano.wał Po.pło.ch, Grudzik 
był w liczbie mężczyzn, usiłujących do.stać się do 
łódki. Strzelo.no, do nich, ale Grudzika nie trafiono. 
Widząc, że grozi mu niebezpieczeństwo zastrzelenia 
lub zatopienia., Grudzik cofnął się i wbiegł do jed
nej z kajut II klasy, gdzie zauważył ubranie kobie
ce. Niewiele myśląc, Grudzik przebrał się za kobie
tę i rzucił się do łodzi ratunkowej. Widząc kobietę, 
oficer krzyknął: "Jeszcze jedna ko.bieta!" - i 
przepuszczo.no. Grudzika do łodzi. 

Jedna z pań Po.znała Grudzika i chciała donieść 
o tym, ale Grudzik pro.sił ją Q zacho.wanie tajemni
cy. 

Kiedy do. łodzi do.płynęła "Carpathia ", Gru
dzik rzucił się do morza i przyjęty był przez żegla
rzy na okręt. Po.dczas ogólnego zamieszania na 
"Carpathii", Grudzik znowu przebrał się za mężczy
znę i w ten sPo.sób dostał się do Nowego Yorku. 

Na Titanicu" zginął również bogaty kupiec 
grodzieński, Baniwur, który wyjechał z Grodna do 
Ameryki w sprawach swo.jej firmy. 

Zginęło. też podobno. wiele rodzin żydo.wskich , 

emigrantów, mieszkańców Grodna. 
Pisma warszawskie otrzymały od konsulatu a

merykańskiego w Warszawie dokładną listę osób , 
uratowanych po. katastrofie "Titanica". Na liście 
tej , obejmującej kilkaset nazwisk różnych narodo
wości, znajduje się szereg nazwisk, sądząc z brzmie
nia., pochodzącYCh z -Po.lski. Brzmią one, jak nastę
puje : Jerzy Boro.wicz, H. Borowicz, M,aryan Bo.ro-
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wicz, Ludwika Antoni (n, Ryszard Bury, Karolina 
Bystram, Florencya Koszerna, Ireniusz Nuberek, 
Halina Nuberek, Róża Pińska, Wiktor Sunderland, 
Berek Trzebiński, Jadwiga Turkula, Matylda Wesz 
i Salomon JaŻlik. 

Pomiędzy ofiarami katastrofy z "Titanic 'iem", 
które poszły na dno oceanu był wedle doniesień 
prasy śp. ks. J. Miontwiłł, o którym pisma krajowe 
podają, że był przedtem wikaryuszem w parafii 
Lipsk w Augustowskiem, dyecezyi sejneńskiej. Za 
ochrzcenie dziecka, którego. ro.dzice nie przepro
wadzili jeszcze wszystkich formalności po. przej
ściu do obrządku łacińskiego, usunięto ks. Montwił
ła z zajmowanego stanowiska bez terminu. Po.z-ba
wiony możności utrzymania się, postanowił wyje
chać do Ameryki, mianowicie do Chicago, gdzie na
leżał mu się spadek po krewnych. Liczył 4 lata ka
płaństwa i 27 lat wieku. 

Względnie ko.mpletna lista pasażerów i pasaże
rek "Titanic'a" Q nazwiskach słowiańskich, które 
rozdzielić-by można na polskie, rusińskie, ro.syjskie, 
czeskie, słowackie, chorwackie, żydowskie i inne, 
jest - bio.rąc w porządku alfabetycznym - nastę

pująca: 

Borowicz H. 
BOl'owicz Jerzy. 
Boro.wicz Marya. 
Bury Ryszard. 
Blisz H. 
( ;aEo. Wanda 
Caryh Jerzy 
Cacyk Marya 
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Cacy k Łukasz 
Dahic Bronisław 
Denkow 1\1. 
Drazeno.wicz Józed' 
Dymitr Marynka 
Ecimo.wicz Józef 
Gilińska L. 
Grudzik 



Henkowicz Ignacy 
Iwanow K. 
Jordan I-Ianna 
Jaślik Salomon 
Jarbek Antoni 
Józef B. (n 
Jubilla Katarzyna 
J usilka MJarya 
J usilka Erick 
Jutel Henryk 
Koszerna Florencya 
Karajec M. 
Lulik Mikołaj 
Ludwika Antoni (~) 

Mirko D. 
Miarkow M'. 
Milinow Mikołaj 
Ks. J. M\ontwiłł 

Nuberek Halina 
Nuberek Ireniusz 

Oreszkowicz Łukasz 
Oreszkowicz Tekla 
Pawłowicz .Stefan 
Petraniec Matylda. 
Peltomański M. 
Pińska Róża 

Slokowski S. 
Similianik M. 
.Sunderland Wiktor 
Szeszkowicz Łukasz 
Stankiewicz Iwan 
Schmidt. 
Turczyn Stefan 
Trzebiński B. 
Turkula Jadwiga. 
Turgo Anna 
Wuk (Vock ) Janko 
Ważny Józef 
Wesz Matylda. 

Wymieni(}ny powyżej Schmidt ma by? polski~ 
kupcem osiadłym uprzednio w Londyme, gdzle 
mieszka jego brat adwokat Dr. Smidt pochodzący z 
Krakowa. Smidt jechał do Ameryki w celach han
dlowych i postradał życie w katastrofie z Tita
nic'em. 
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Taniec miłości i śmierci na "Tźtanic'u". 

(Opowieść niniejsza, ściśle prawdziwa, jest osnuta na tle osła. 
tniej katastrofy Tiłanic'a.) 

Z wysokiego pomas,tu kapitańskiego rozległ się 
przeraźliwy gwizd piszczałki - powtórzony nastę
pnie przez służbowych oficerów - a równocześnie 
prawie rozległ się dono&ny głos kapitana: ~odnieśC 
kotwicę! 

W chwilę p6'miej zadzwoniły łańcuchy na tyle 
statku, a buchnęły silniej ciemne kłęby dymu z ko
minów i "Titanic" - kierowany wprawną ręką pi
lota - kołysząc się majestatycznie na fali, począł 
IZwolna posuwać się naprzód, ścieląc za sobą brudną 
smugę wzburzonej piany. 

Na pokładach powstał ruch i gwar nie do opi
sania: tysiące osób przechylone przez parapet, 'Słało 
ostatnie pożegnanie pozostałym na brzegu, powie
wając chustkami; gdzieniegdzie słychać nawet było 
stłumiony płacz lub żałosne westchnienie. N a ogół 
jednak panował wesoły nastrój, potęgowany liczne
mi szklankami szampana, które służba okrętowa 
roznosiła wśród wytwornej publiki. 
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Tymczasem statek, przyspieszając biegu, wysl1-
nał się jui na pełne morze; zwolna ginęło w oddali, 
j~kby mglą przysłonięte skaliste wybrzeż.e . South
ampton, aż w końcu nikła, przerywana hma, . na 
horyzoncie zaznaczyła biało-niebieskim szlakIem 
ląd. Podróżni poczęli rozchodzić się :do ~ajut, b? od 
strony morza powiał zimny, przeJffi'uJący wIatr. 
Również ,opuściła pokład muzyka okrętowa, prze
grywając wesoło, od chwili podniesienia kotwicy. 

Na tyle pokładu pierwszej klasy, zapatrzona 
w dół, stała młoda para, przytulona do siebie miło
śnie. Ona smukła i wdzięczna, jak wiosenny por,~ 
nek skąpany w promieniach słońca, o cudnych, nie
'bie:kich jak włoskie niebo oczach i bujnych, jasnych 
włosach spływających w misternym splocie na bia
ły, osło~ięty puchowem boa karczek; on tęgi i bar
czysty syn Albionu, ubrany bez zarzutu, o twarzy, 

. w której malowała się stanowczość i energia, przy
tłumiona w tej chwili dziwnem upojeniem i szczę-

ściem. 
_ Patrz Maud - przerwał mężczyzna, tuląc 

do piersi małą rączkę kobiety, opiętą w obcisłą, się
gającą wysoko poza przegub dłoni rękawiczkę i ~o
piąc swe ogniste spojrzenie w jasnych oczach ko
chanki. - Ten poranek cudny i świetlany, .bez 
chmurki na niebie, to pierwszy dzień naszego wspól
nego życia. Oby zawsze życie nasze takiem było -
bez smutków i zmartwień. 

_ Ja myślę, James - odparła kobieta, odwza
jemniając serdeczny uścisk, - że tak będzie. Dawno 
już bardzo, jeszcze byłam młodą dziewczyną, czy
tałam w jakiejś książce, że dwoje lwchających się 
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szczerze i z całej duszy serc, nawet los nie litościwy 
boi się skrzywdzić, nie dawszy im przedtem kilka 
chwil szbęścia. Nasze szczęście poczęło się właściwie 
dzisiaj, odkąd ty zostałeś moim, a ja twoją! Mamy 
więc prawo spodziewać się, że szczęścia naszego nic 
nie zamąci. - Wszak wierzysz w moją miłośc, 

James~ 

- Jak możesz wątpić o tem, moja droga! 
Wszak dzień dzisiejszy naszego ślubu, to naj szczę
śliwszy w mem życiu. Wprost pojąc nie mogę, czem 
na to zasłużyłem sobie, a;by ci~bie nazwac swoją 
żoną. 

- Kocham cię James 'z całej duszy i zaWSze ko
chać będę .- w szczęściu i nieszczęściu nie odstąpię 
cię nigdy ani na krok. - Tak mi Panie Boże dopo
móż! 

Przy tych słowach cudna twarzyczka. M8Jud 
przybrała uroczysty i rzewny wyraz. W oczach, 
wzniesionych ku niebu malował się s~okój i po
waga. 

James wzruszony do głębi, nie znajdując na ra
zie słów odpowiedzi, przycisnął ukochaną do serca 
i ucałowa'ł gorąco ... 

Tymczasem miało się już ku wieczorowi. W od
dali widać było jeszcze tonące w oceanie na krań
cach widnokręgU! s~ońce, ślące po lekko wzburzo
nych falach ostatnie swe promienie. W powietrzu 
przy silnym wietrze poczęły pojawiać się ptaki, 
zwiastujące hliskość lądu. 'Zwolna zapadać począł 
mrok, który płynący kolos otulił szarą mgłą. Nagle 
- jakby za dotknięciem różdżki czarodziejskiej -
błysnęło na pokładzie tysiące świateł elektrycznych, 
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siejąc wokoł;o jasne blaski; równocześnie prawie 
ozwał się donośny głos dzwonu wzywający na wie
czorny posiłek. 

.obiad, spożywan.y na wszystkich okrętach 
"White Star Line" na sposób angielski dopiero wie
czorem, minął na,dzwyczaj mile i wesolo. :Młoda 
para, mając oook sie,bie dowcipnego poruczlll'!:a 
okrętowego Pittmana, z drugiej strony Amerykani
na Guggenheima - dzisiaj milionera" który jako 
biedny syn krawca przybył bez grosza do Ameryki 
przed kilkunastu laty - bawiła się doskonale, słu
chając ciekawych przygód porucznika, doznanych 
w Afryce i w AustI'alii. Powszechne zainteresowa
nie i ogólny podziw w2'Jbudził słynny, błękitny bry
lant "Hope" osza6owany na pół 'miliona dolarów. 
Właściciel, milioner amerykański MacLean, nabył 
go przed kilku tygodni&1ni w Amsterdamie, obie
cując sobie po nim niezwykle wysoki zysk. Wspa
niały kamień krążył dokoła stołu z rąk d'o rąk, nie
cąc wszędzie a zwłaszcza wśród pań, nieopisane 
wprost zajęcie i zazdrość. 

Po długiej dopiero chwili wrócił 0;0 rąk wła
ściciela, który zajęty rozmową z uczoną panią 
Jamesową M aJ:win , niedbałym ruchem, jak.by t>Ur 
dełko zapałek, schował go do kie~eni kamizelki. 

,Tymczasem obiad zbliżał się już ku końcowi. 
Właśnie wniosła służba tacę z czarną kawą, gdy z 
zewnątrz rozległ się przeraźliwy ,gwizd maszyny i 
statek zwolnił biegu. Do stołu, przy którym na na
czelnym miejscu,obok prezesa White Star Line 
Ismaya i żony milionera Astora l siedział kapitan 
Smith, przystąpił dyżurny oficer, meLaując przyby-
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cie pilota, który ma wprowadzić statek do portu 
widniejącego jużzdala tysiącem świateł portu w 
Cherburgu . 

Pospiesznie dokończono obiadu i wszyscy, za
rzuciwszy na siebie cieplejsze okrycia, wylegli na 
pokład. W pół godziny później, wśród dźwięków 

"Marsylianki" :odgrywanej przez okrętową kapelę, 
zawinął "Titanic" do portu, witany entuzyastyczny
mi okrzykamii i wiwatami tłumów publIczności, ż:e
branej na molo portowem, 'by zohaczyc i podziwiać 
niezwykłego olbrzyma. 

W dwie godziny później, t. j. dnia 12. kwietnia 
1912 o godzinie 9 wieczór - po krótkIm postoju, 
dla zalbrania nowych podróżnych - ruszył Titanic 
w ,dalszą podróż dążącą już wprost bez przerwy do 
celu t. j. Nowego Yorku. Statek żagnany owacyjnie 
przez zebraną t'łumnie publiczność, wypłynął na peł
ne m1orze, ginąc w mroku bezksiężycowej nocy. 

Do późnej nocy słycha.ć było w salach restaura
cyjnych i jadalnych strzelanie korków szampana, 
wesołe okrzyki i śmiechy rozba:wionych gości. Nad 
ranem 'dopiero pogasły zwolna światła w salach i 
kajutach, na całym okręcie zapanowała cisza, prze
rywana jedynie odezwami straży pokładowej i sło
wami komendy dyżurnych oficerów. 

iStatek płynął przed siebie z całą siłą. pary, !Z 

szybkością 23 węzłów na godzinę. 

----------------~ 

Kilka dni następnych minęło bez ważniejszych 
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wydarzen. Jakkolwiek nastąpiło znaczne oziębienię 
temperat1,lry, przecież pogoda sprzyjała tak, iż zna
czną część dnia można było spędzić na pokładzie. 
Zresztą mowy nie było o nudach, gdyż oficerowie, z 
kapitanem ,Smithem na czele wszelkich sił dokłada
li, by zabawić swych gości i skrócić im nudny czas 
przeprawy przez ocean. A więc koncerty muzyki 
okrętowej, produkcye amatorów, gry towarzyskie 
i zabawy następowały bez przerwy po sobie, budząc 
wszędzie wesołość i ożywienie. Pamaętano nawet o 
pasażerach III klasy, dla których urządzono wyści
gi na pokładzie, loteryę fantową i zapasy o nagrodę 
pieniężną· 

James i Maud trzymali się zdala od wszelkiego 
gwaru i ruchu, utrzymywali jednak stosunki towa
rzyskie o tyle, aby nie ściągnąć na siebie zarzutu 
odludków lub ludzi niekulturalnych. 

Zakochani w sobie bez miary, godziny całe spę
dzali odosobnieni na pokładzie, ukryci w jakim za
kątku, snując nieprzerwanie złotą przędzę marzeń 
i snów o przyszłości. Czasami dotrzymywał im to
warzystwa stały towarzysz stołu, porueznik Pitt
man, a częściej jeszcze Benjamin Guggenheim, któ
ry oboje Marwinów polubił i darzył swą. sympatyą. 
Opowiadania jego, jak z biednego syna krawieckie
go, dzięki niezmordowanej pracy i wytrwałości do
robił się majątku, obliczanego dzisiaj na setki milio
nów, zajmowały :M:arwinów niezmiernie. 

,Zresztą - grzece;ni i taktowni - unikali licz
niejszego towarzystwa" wystarczając sobie zupełnie. 

W niedzielę wieczorem, po kolacyi i herbacie 
pani :M!aud, czując lekką niedyspozycę, wcześniej 
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weszła do kajuty, zostawiając w sałonach liczne 
grono znajomych milionowego przemysłowca ame
rykańskiego Freede, podejmowane przezeń zbytko
wnie z okailyi urodzin. 
. Żonie ~o~arzyszył naturalnie James, zaniepoko
Jony powaZllle drobną i chwilową zresztą jej niedy
spozycyą. Ułożywszy :M:aud do snu, pozamykał sta
ram1ie wszystkie drzwi na korytarzach, aby stłumić 
d~chodzące do kabiny głosy muzyki i zabawy z salo
now, poczem wyszedł na chwilę na pokład by przez 
ten ce;as dać żonie sposobność do uśnięcia. 

,~racając ku swej kwbinie, zetknął się z idącym 
własllle do~służby porucznikiem Pittmanem. 

[Po zamienieniu kilku uprzejmych słów, zeszła 
r~zmowa na aktualny temat gór lodowych, których 
kIlka napotkano w ostatnich godzinach. 

- ~~ezbyt dziwne zjawisko o t ej porze i pod tą 
wysokosClą - tem gorsze, ,że niebezpieczne nawet 
dla takiego olbrzyma, jak Titanic - objaśniał ofi
cer. 

- Ej. - przesadne obawy I Podo,bno Titanica 
nic n~e potrafi zgubić - odparł u~miechając się 

,MarwlD. ' 
- To trudno przewidzieć. Góry lodowe zawsze 

są ,groźne, zwłaszcza, jeżeli pomimo ich obecności 
płynie się pełną parą! 

. .:- :Vięc zwolnić biegu! Chyba bardzo łatwo, je
zel! ldzle o dobro i całość podróżnych. 

- Niestety - odparł, zniżając głos oficer. -
Pre~es lsmay chcąc stworzyć rekord szybkości wy
r~llle zakazał zwalniać biegu, jakkolwiek dobrze 
WIe o niebezpieczeństwie! 
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- To szaleństwo, dla głupiej ambicyi ryzyko
wać życie tysięcy ludzi. 

- Tak źle nie będzie, kochany panie - dorzu
cił kończąc rozmowę porucznik - a teraz żegnam, 
bo właśnie o 10ej obejinuję służbę na moście kapi
tańskim. Żegnam, do widzenia jutro! 

Z. temi słowy oddalił się .oficer, niknąc w mro
ku na schodach, prowadzących ku górnemu pokła
dowi. James zaś, przemarznięty do kości, gdyż wy
chodząc na chwilę, zarzucił na sie·bie lekkie tylko 
okrycie, zwrócił się ku sypialni. 

Właśnie, g-ay dochodził ,do schodów prowadzą
cych ku kajutom, wielki zegar na pokładzie wybił 
10tą godzinę. Zaledwie jednak poszedł do połowy 
korytarza, usłyszał nagle przeraźliwy pisk śwista
wek na pokładzie w ślad za którym ozwał się po
nury a donośny głos dzwonu alarmowego. W tejże 

samej chwili uczuł wstrząśnienie tak silne, iż oprzeć 
się musiał o ścianę by nie stracić równowagi, oraz 
dostrzegł, iż okręt stanął. Minęło kilka sekund jak 
wiek długich, zanim przyszedł do siebie. 

Oprzytomnił go wzrastający z każdą chwilą 
gwar i hałas na pokładzie, denerwujący nleregular
ny dźwięk piszczałek, oraz krzyki i głosy komendy 
dochodzące z góry. 

Nie namyślając się wcale wbiegł do swej ka
juty, by uspokoić żonę, na szczęście jednak Maud 
spała, oddychając równo i spokojnie. W{):bec tego 
wypadł na pokład, by dowiedzieć się, CC) zaszło. 

Na pokładzie zastał niebywałe zamieszanie. Za
gadnął o przyczynę przebiegającego oficera, lecz nie 
otrzymał odpowiedzi. 
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Nagle z pomostu kapitańskiego rozległ się do
nośny głos kapitana Smitha, który zdą~ył już sta
nąć na swym posterunku: 

"Przygotować łodzie ratunkowe!" 
W Jamesie dusza zamarła z przerażenia. Jak 

szalony rzucił się, by zbudzić żonę i biegł, p.otrąca
jąc napotykanych po drodze pasażerów i ludzi z za
łogi, gdy doleciały go groźniejsze jeszcze słowa dru
giej komendy: 

,;Budzić ludzi i rozdawać pasy ratunk{)we!" 
W tej chwili wpadł na znajomego oficera. 
- Co się stało ~ - zawołał ściskając go konwul

syjnie za rękę! 
_ ,Wpadliśmy na górę lodową. - Cały przód 

okrętu rozbity. Bóg wie, co się z nami stanie! 
James nie czekał dalszych informacyi. Błyska

wicznie ~biegł ze schodów i wpadł do kabiny. Maud 
nie spała już, przebudzona w tej chwili właśnie ha
łasem, lecz siedziała na łóżku, przecierając piąstka
mi oczęta i szukała wokoło siebie "swego chłopa
ka". 

Nie tracąc przytomności, opowiedział jej James 
w kilku słowach co się stało, nalegając, "by się co 
prędziej zbierała. Sam' wybiegł na korytarz i zer
wawszy ze ściany dwa pasy ratunkowe, ubrał w je
den żonę, drugi założył na siebie. Wkrótce potem 
wychodził już z Maud na pokład, właśnie w chwili, 
gdy brzmiała komenda: 

"Dzieci i kobiety do łodzi!" 
Wśród zebranych na pokładzie tłumów powstał 

trudny do opisania zamęt. Panie jedne w balowych 
toaletach, inne w białej zaledwie bieliźnie, panowie 
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w wieczornych stroja.ch lub najniezbędniejszem 
tylko okryciu, wszyscy przerażeni do najwyższego 
stopnia, stali bezradni, n,ią :wiedząc, co ze sobą 

rOlbić. 
Nagle pod komendą oficera wpadło w tłum kil

kanaście majtków i porywając prawie kobiety i 
dzieci, poczęły je prowadzić ku łodziom. Zgrzyt łań
cuchów przy windzie zwiastował, iż jedną z łodzi 
zdołano już spuścić na m·orze. Wkrótce uczyniono 
to samo z drugą i trzecią . 

Nagle zajaśniało na pokładzie silne światło elek
tryczne; to na rozkaz kapitana zapalono wszystkie 
lampy, by ułatwić akcyę ratunkową· 

Wśród zebranych dały się słyszeć okrzyki prze
rażenia, rozpaczy i bólu. 

Tymczasem Maud wsparta na ramieniu Jamesa 
i przytulona doń nerwowo drżąc na całem ciele', z 
otwartemi szeroko oczyma, patrzała przed siebie, nie 
rozumiejąc co się dzieje. Zbytniej obawy nie czuła
wszak James jest przy niej - przejmował ją tylko 
nadwyraz ból innych. 

Na,gle przyskoczył do niej Pittman~ 
- Na Boga, czemu pani nie idzie do łodzi. -

Proszę za mną. 
- Chodź James - odezwała się, pociągając za 

sobą męża. 
- Mąż pojedzie inną łodzią: Proszę za mną, bo 

inaczej będzie za późno! 
- Nie! Ja jadę później z Jamesem - odparła 

Maud, cofając się w tył przed natarczywością ofi
cera. 

- Później trudno będzie. Lodzi ratunkowych 
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jest za mało; zdążymy uratować tylko kobiety i 
dzieci, a mężczyzn tylko o tyle, o ile miejsca starczy! 

_ W takim razie zginę z Jamesem - wyrzekła 
poważnie, tonem zdradzającym stanowcze zdecydo-

wanie. 
Marwin, który całej tej rozmowy słuchał jak 

zahypnotyzowany, uderzył teraz w prośby - lecz 
wszelkie błagania i zaklęcia nie odniosły skutku. 
MaU!d raz uparłszy się, nie zmieniła postanowienia. 

Chwile wlokły się jak wieczność. Niedługo spu
szczono kilka dalszych łodzi, zapchanych szczelnie 
pasażerami. James, usuną':Vszy się z żoną na stronę, 
nie przestawał jej błagać, by się ratowała, lecz 
Maud odparła w końcu tonem nie znoszącym oporu 
patrząc serdecznie w oczy ukochanego: 

_ Pamiętasz James, jak przed kilku dniami 
przysięgłam, iż cię nie opusz.czę aż do śmierci. Po
zwól mi dotrzymać przysięgi! 

James wzruszony do głębi, przycisnął żonę do 
piersi i on, który nigdy nie płakał, wylbuchnął 
wstrząsającym płaczem. 

------~~~~------~ 

W. dwie godziny później, długie, jak wieczność 
cała, okręt począł tonąc. Poprzednio już wzniósł się 
tyłem ku górze tak, iż przyjął położenie prawie pro
stopadałe. Co chwila fale, przelewając się przez za
nurzony przód okrętu, porywały dziesiątki ofiar. 
Uniosły bohaterskiego telegrafistę Philippsa i nie 
mniej dzielnego kapitana Smitha i Guggenheima, 
który umyślnie ubrał się w strój balowy, a.by zgi-
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nąć - jak mówił - jak przystało na gentlemana. 
Reszta pozostałej jeszcze przy życiu za'l:ogi zebrana 
na pomoście przy czwartym kominie, spełniwszy 

obowiązek wobec bliźnich, padła na kolana i wraz z 
muzyką orkiestry zanuciła hylITlin: 

"Boże spieszymy do Twych stóp. Błiżej do 
Ciebie !" 

... Jeszcze nie przebrzmiało echo plesm, gdy 
nad potężnym Titanic 'iem zawarły się zimne fale , 
grzebiąc w swych odmętach półtora tysiąca istnień 
ludzkich. 

-Oo/lImbIl8 Eveltlng De8pafc/ł 

"Niemożliwe do zatopienia" okręty i kompletnie "ogniotrwa
łe" gmachy. 
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ROZDZ/AŁ X/11. 

Zaprzysiężone zeznanie uratowanych pasażerów 

Titanic'a. 

Pod datą 18 kwietnia podały pisma amerykań
skie komunikat wręczony reprezentantom prasy w 
porcie New Yorskim przez komitet ocalonych pasa
żerów, przybyłych okrętem Carpathia. 

/Brzmienie tego ważnego bądź co bądź doku-
mentu jest następujące: . 

"My niżej podpisani, uratowani pasażerowie z 
parowca "Titanic " , w celu zapobieżenia jakimkol
wiek sensacyjnym lub kłamliwym opisom katastro
fy, uważamy za swój obowiązek dać prasie przebieg 
wypadków, których byliśmy świadkami i o których 
wierzymy, że są prawdziwe. 

"W niedzielę, 14 kwietnia, 1912, około godziny 
11 :40 w nocy, w zimną, gwiaździstą i bezksiężyco
wą noc, przy spokojnem morzu, okręt nasz uderzył 
o górę lodową, która została raportowana kapitano
wi na mostku komendanta przez marynarzy na 
straży, ale zapóźno, by można było uniknąć kolizyi. 

"Poczyniono kroki, by przekonac się o uszko
dzeniach i ratować okręt i pasażerów. Wydano rOZ-
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kazy nałożenia pasów bezpieczeństwa spuszczono 
łodzie na wod~. 

"Okręt zatonął około 2 :30 godziny nad ranem w 
poniedziałek i z tonącego statku dawano zwykłe sy
gnały niebezpieczeństwa przy pomocy telegrafu bez 
drutu i rakiet. Na szczęście depesza telegrafem bez 
drutu odebrana została przez parowiec linii Cunard 
"Carpathia" około godziny 12 w nocy i przybył on 
na miejsce katastrofy około 4 nad ranem w ponie
działek. 

"Oficerowie i załoga parowca Carpathia czynili 
przygotowania przez całą noc w celu zapewnienia 
wygody uratowanym rozbitkom i ci nieszczęśliwi 
przyjęci zostali na pokład Carpathii ze wzruszającą 
do,brocią. Zaopiekowano się wszystkimi bez wzglę
du na, stan lub klasę. 

"Pasażerowie, oficerowie i załoga z chęcią od
dali swe kajuty, bieliznę i ubranie dla nas. Cześć im 
za to. 

"Certyfikat pasażerów na pokładzie Titanic, 
stosownie do raportu urzędowego, pozwalał na 
3,500 osób. Ten sam certyfikat zaznaczał, że miej
sca w łodziauh ratunkowych jest na 950 osób w na
stępujących łodziach: 

" 
Czternaście wielkich łodzi ratunkowych, dwie 

mniejsze łodzie i cztery składane. 'Pasów ratunk(}-
wych było pod dostatkiem dla wszystkich na pokła
dzie i były one każdemu dostępne. 

(Tu wyszczególniona jest liczba ogólna pasaże-
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rów, oraz ocalonych i utopionych. Liczby te poda
łem szczegółowo w jednym z rodziałów poprze
dnich. - Autor). 

"Ogólna lic2Jba uratowanych, wynosiła około 80 
procent osób, które łodzie ratunkowe unieść by mo
gły. 

"Uważamy za swój obowiązek zwrócić .uwagę 
publiczności na niedostateczne zaopatrzenie przy
rządów do ratowania życia na nowoczesnych pasa
żerskich parowcach i rekomendujemy, by natych
miast przedsięwzięte zostały zarządzenia w celu 
zyskania dostatecznej liczby łodzi ratunkowych, 
któreby pomieścić mogły wszystkie osoby, będące 
na pokładzie danego statku. 

"Zauważone zostały następujące fakty, które 
należy rozważyć: 

"Niedostateczna liczba łodzi ratunkowych, 
tratw, itd.; brak wyćwiczonych marynarzy do ob
sadzenia tychże (palacze, kelnerzy itd. nie wiedzą, 
jak się obchodzić z łodziami), ,brak dostatecznej li
czby oficerów do wykonania rozkazów komendanta 
w razie katastrofy i do dopilnowania spuszczania 
łodzi ratunkowych; brak tak zwanych "search
lights." 

,,'Prawidła giełdy angielskiej dopuszczają za 
wiele osób do każdej łodzi, tak, że nie mogą one być 
właściwie sterowane. Na parO'wcu Titanic pokład, 
na którym były łodzie ratunkowe położony był na 
75 stóp ponad wodę i z powodu tego, pasażerowie 
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zmuszeni byli do wsiadania do łodzi, zanim te zo
stały spuszczone na wodę, skutkiem czego groziło 
wszystkim niebezpieczeństwo i łodzie nie mogły za
bierać całej liczby pasażerów, którą zdolne były u
nieść. 

"Łodzie zawsze powinny być zaopatrzone w za
pasy żywności, wodę, lampy, kompasy, latarnie itd. 
Ćwiczenia w spuszczaniu łodzi powinny być częste 
i grunto'Wne. 

"Mniejsza szybkość podczas mgły i wśród pól 
lodowych, gdyż szkoda w razie kolizyi byłaby 

mniejszą. 

"Kończąc proponujemy, by zwołana została 
międzynarodowa konferencya, która zaprojektowa
łaby przyjęcie jednakowych reguł co do bezpie
czeństwa wszystkich na morzu i wzywamy, ,by Sta
ny Zjednoczone wzięły inicyatywę w tej sprawie, o 
ile można najprędzej ". 

Powyższe zeznanie zostało podpisane przez Sa
mueal Goldenberga jako prezesa i komitet z killm
dziesięciu pasażerów. 
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ROZDZIAŁ XIV. 

Wielkie katastrofy okr"towe na oceanach w ostat
nich 130 latach. 

1782. - Zatonął angielski okręt wojenny "King 
George, a z nim poszło na dno morza 900 ludzi. 

1800. - Zatonął angielski okręt "Queen Char
latte" z 700 ludźmi. 

1866. - Dnia 3 października zatonął parowiec 
"Evening Star", jadący z New Yorku do New Or
leans, utonęło 250 osób. 

1867. - Dnia 29. października, pocztowe paro
wce Rhone i Wye, oraz około 50 innych rozbitych i 
wyrzuconych na pobrzeża w St. Thomas, Indye Za
chodnie, w wielkim huraganie; 1,000 osób zginęło. 

1873. - Dnia 22 stycznia. - Angielski paro
wiec Northfleet zatopiony w kolizyi w okolicach 
Dungeness. 300 osób utonęło. 

1873. - Dnia 23. listopada. - Parowiec "At
lantic ", z White Star Line, rozbity niedaleko Nowa 
Scotia; 547 osób utonęło. 

1875. - Dnia 7 maja. - Pocztowy okręt Ham
burski Schiller rozbity podczas mgły przy wyspach 
Scilly, 200 osób zginęło. 

1875. - Dnia 4 listopada. - Amerykański pa-
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rowiec "Pacifie " skolidowany w odległości 30 mil 
na południo-zachód od przylądka Flattery; 236 0-

só:b zginęło. 
1878. - Niemiecki okręt "Groser KurJ:uerst" 

zatonął z 275 pasażerami. 
1878. -=- Dnia 24 marca. - Angielski okręt Eu

rydice, fregata, zatopiona niedaleko wyspy Wight, 
300 osób utraciło życie. 

1878. - Dnia 3 września. - Angielski paro
wiec wycieczkowy "Princess Alice" zatopiony w 
kolizyi; 700 osób utonęło. 

1878. -Dnia 18 grudnia. -Francuski paro
wiec Byrantin; zatopiony w kolizyi z angielskim pa
rowcem Rinaldo w Dardanelach; 210 osób utonęło. 

1880. - Dnia 31 stycznia. - Angielski paro
wiec Atlanta wyjechał z Bermuda z 290 pasażerami 
na pokładzie i zniknął bez wieści. 

1883. - Hamburski parowiec "Cimbria" zato
piony z 454 pasażerami. 

1889. - Dnia 16 marca. - Amerykańskie .wo
jenne okręty Trenton, Vandalia i Nipsic, oraz nie
mieckie Adleri Eber rozbite koło wysp Samoa; 147 
osób utonęło. 

1891. - Dnia 17 marca. - Parowiec Utopia za
tonął w kolizyi z angielskim parowcem Auson przy 
pobrzeżach Gibraltaru; zginęło 574 osoby. 

1893. - Dnia 22 czerwca. - Angielski okręt 
wojenny Victoria, zatopiony w kolizyi; 375 osób 
zginęło. 

1894. - Dnia 25 czerwca. - Parowiec N orge 
rozbity na północnym Atlantyku; około 600 osób 
zginęło. 
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1895. - Niemiecki parowiec "Elbe" zatonął z 
375 podróżnymi. 

1895. - Hiszpański parowiec "Reina Regente" 
zatonął z 435 pasażerami. 

1895. - Okręt emigracyjny ,,~aliel''' zatonął z 
270 podróżnymi. 

1896. - Angielski paro-wiec "Drummond Ca
stle" zatonął z 235 ludźmi; w tymże roku zatonął 
japoński krążownik z 200 ludźmi. 

1898. - Dnia 2 lipca. - F'rancuski parowiec 
"Bourgogne' , zderzył się z angielskim okrętem i 
zatonął niemal natychmiast; 571 osób utonęło. 

1902. - Angielsko-indyjski okręt "Parmota " 
zatonął z 739 podróżnymi. 

1904. - Norweski okręt emigracyjny zatonął z 
600 ludźmi. 

1904. - Dnia 15 czerwca. - Parowiec wyciecz
kowy "Generai Clocum", mający na pokładzie 1,-
400 osób nawiedzony przez pożar w czasie gdy prze
jeżdżał na East River przez Ren Gate; około 1,000 
osób zginęło. 

1905. - Dnia 12 września. - Japoński paro
wiec "Mikasa " zniszczony pTZez eKsplozyę; 599 o
sób zginęło. 

1907. - Dnia 21 lutego. - Angielski okręt po
cztowy "Berlin" zatopiony z 142 pasażerami. 

1908. - ''''łosko-hiszpański okręt emigracyjny 
,.Sirio" zatopiony z 385 pasażerami. 

1908. - Japoński parowiec "l\1atsa Maru" za. 
topiony z 300 podróżnymi. 

1908. - Angielski parowiec "Sal'Clinia" zato-
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piony ze 156 podróżnymi i japoński parowiec 
"Taish" zatopiony z 150 podróżnymi. . 

1910. - Angielski parowiec "Aurora" zatoplO-
ny z 187 podróżnymi. . 

1910. - Francuski parowiec "GeneraI Chancy" 
zatopiony z 156 podróżnymi. 

1912. - Dnia 14 kwietnia angielski okręt oso
,bowy "Titanic ", zatopiony z 1,517 pasażerami. 

,Słusznie 2auważył jeden z pa.sażerów, iż w obecnych 
czasach kompanie okrętolwe więcej dbają. o zb~vki i pod?i
janie rekordów .szybkości jazdy, niż o za:bezpleczeme zy
cia pasażerów. Ilustracya powyższa daje nader. wymowny 
obraz tego anormalnego stanu rzecz~ .. Na t~'bl1cy okręto· 
wej wypisane są. wszellkie gry i przYJemnoścI dla wygody 
pasażerów "Titanic'a", niema natomiast dostatecznych 
środków bezpieczeństwa w razie wypadku. 
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ROZDZIAŁ XV. 

Okrę.t II Carpathia" przybywa z rozbitkami do por
tu w New Yorku. 

Dochodziła już niemal godzina 9. wieczorem 
dnia 18 kwietnia, gdy okręt "Carpathia", wiozący 
na swym pokładzie rozbitków z nieszczęsnego "Ti
tanic'a" zawinął do portu w New Yorku. 

A na przybycie to oczekiwało tysiące bijących 
serc, tysiące załzawionych oczu, setki załamanych w 
serdecznym żalu rąk. 

• Iluż było takich, któTZy mieli jeszcze nadziej ę 
zobaczenia swych naj droższych i - zawiedli się. 

Tłumy tysiączne zaległy wszys.tkie ulice wokoło por
tu i na pobrzeżach. Tysiące powozów, automobilów, 
karetek, ambulansów. Policya konna i piesza utrzy
mywała tłumy te w porządku. Do samego portu 
wpuszczono tylko bezpośrednio interesowanych, jak 
krewnych wyratowanych, doktorów, dozorczynie i 
komitety, które przybyły z zamiarem meSlenia 
wszelkiej potrzebnej pomocy wyratowanym. 

Na przyjęcie ro~bitków zebrały się w porcie ta
kie tłumy ludu, że policya skonsygnowana w znacz
nej sile, zaledwie mogła sobie dać radę, by utrzy
mać porządek. W tłumach panował niezwykły spo
kój i rozmawiano do siebie szeptem, a tylko tu 

150 



i ówdzie wybuchało tłumione siłą woli łkanie tych 
osób, co oczekiwały uratowanych krewnych, lub też 
nie miały nadziei ujrzenia ich więcej w życiu. 

Około godziny 9-ej wieczorem zamajaczyły w 
oddali na oceanie światła zbawczego parowca i po 
chwili wsunął się on cicho do portu, witany biciem 
serc tysięcy osób i płaczem chóralnym. 

Gdy w końcu rzucono pomost do brzegu i wy
sypał się tłum uratowanych, z tysięcy piersi zebra
nej masy ludu wyrwał się okrzyk radości i pozdro
wienia, jakby witano przybyszów z tamtego świa
ta. Policya do rozbitków dopuściła tylko krewnych 
uratowanych osób i po chwili rozegrały się wzru
szające sceny powitania uratowanych, rozlegał się 
płacz radości w jednem miejscu, gdy natomiast w 
drugich miejscach brzmiał płacz rozpaczy, gdy kto 
nie znalazł między uratowanymi swoich najbliż
szych, znajdujących się na owym nieszczęsnym 

okręcie. 
Rozprowadzono rozbitków po różnych miej-

scach; jednych automobilami zabrano wprost do do
mów, jeżeli mieszkali w New Yorku, innych zaś z 
dalszych okolic pomieszczono w hotelach lub też w 
domu emigracyjnym na Ellis Island. 

Wtedy dopiero dowiedziano się bliższych szcze
gółów o owej strasznej katastrofie z ust tych, co by
li naocznymi świadkami niebywałej klęski. 

Żonę milionera Astora, obecnie wdowę, spotkało 
rodzeństwo. 

Przeszło 200 pasażerów trzeciej klasy pozostało 
na okręcie do rana. 

Wśród nich strasznie r:ozpaczała jakaś Syryj-
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Ira, nazwiskiem Habush. W, katastrofie zginąl jej 
mąż i trzej bracia. Pozostało jej tylko 6-cio miesię
czne dziecko. 

Pułkownik Archibal:d Gracie wpadł ze statku do 
wody, lecz został uratowany. Spotkała go córka, 
która przybyła z Washingtonu. 1Stwierdza on sta
nowczo, że na okręcie nie było żadnej paniki i zało
ga okrętowa wykazała ogrom bohaterstwa. Opo
wiada również o heroizmie żony Izydora Straussa, 
która rzuciła się w nurty oceanu ,by połączyć się z 
małżonkiem, którego uratować nie można było. 

Na fundusz dla rozbitków Andrew Carnegie 
ofiarował 5 tysięcy dolarów. 

W Nowym Yorku zorganizowało się na prędce 
towarzystwo pomocy dla pasażerów trzeciej klasy, 
którzy według słusznego mniemania, takowej naj
bardziej potrzebować będą, są to po większej części 

·wychodźcy, którzy straciwszy wszystko, nie mają 
tutaj nikogo, ktoby się nimi zajął. Na czele stanęły 
panie z naj przedniejszego towarzystwa. Urząd cło
wy i immigracyjny otrzymał zlecenie obchodzenia 
się jak najlepszego z roz,bitkami i nie zatrzymywa
nia ich na Ellis Island. Rewizyi cłowej żadnej nie 
będzie, tem więcej, że pasażerowie "Titanic 'a" 
stracili wszystko, a pasażerowie "Carpathii" byli 
w drodze do Europy. 

Trzeba przyznać, że społeczeństwo amerykań

skie uczyniło wszystko co było w jego możności, 

aby rozbitkom osłodzić chwilę wylądowania i 
przyjść z wszelką możliwą pomocą moralną i finan
sową. Witano rozbitków w porcie nie jak obcych, 
ale jak najbliższe rodzeństwo i nie czyniono przy 
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tem żadnych wyróżnień co do stanu majątkowego, 
lub klasy społecznej witanych. Takie zbratanie dusz 
ludzkich nie często się zdarza. 

Wszystkie instytucye New Y orskie wysiliły się , 
aby coś dla ro~bitków uczynić, a nie dały się w tern 
wyprzedzić i jednostki prywatne. 

Ze szpitala św. Wincentego przybyło do portu 
dwanaście sióstr zakonnych, by spieszyć z pomocą 
rannym. Przysłano także wszystkie ambulanse tej 
instytucyi i cały sztab lekarzy. Podobnie postąpiły 
sobie szpitale: św. Łukasza, Bellevue, Roosevelt i 
Flower; przybyło także wielu ,doktorów prywatnie 
z własnej inicyatywy. 

Ewa Booth, komendantka Armii Zbawienia z 
pięćdziesięciu asystentami przybyła także do portu, 
aby nieść pociechę moralną rozbitkom. 

Znajdował się także w porcie komitet z giełdy 
New Yorskiej, który przyniósł ze sobą $20,000 by je 
rozdać pomiędzy rozbitków potrzebujących pomo
cy finansowej. Firma Gimbel Bros. przysłała 

wszystkie swe karetki, wraz z siennikami, podusz
kami, kołdrami etc. do rozporządzenia potrzebują
cych. 

Pani William K. Vanderbilt przysłała do portu 
trzy automobile z czterema lekarzami i dziesięciu 

dozorczyniami. 
Kolej Pennsylvania ,Railroad Co. przygotowała 

specyalny pociąg przy stacyi na 34 ulicy i kilka
dziesiąt automobilów do przewiezienia pasażerów 
pragnących udać się do innych punktów. 

Senator William Alden Smith ze stanu Michi
gan i senator Newlands przybyli do New Yorku te-
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goż wieczora, aby odebrać zeznania od niektórych 
uratowanych pasażerów, a także od urzędników .fir
my International Mercantile }\;farine Co. by zezna
nia te użyć za podstawę do śledztwa w sprawie ka
tastrofy z "Titanic 'iem", j aką postanowił przepro~ 
wadzić senat Stanów Zjednoczonych. 

-Columbu~ BlleMIII1 D~J)lJłch. 

CzY NIEMA NA TO RA·DY1 

"Przyrządy ratunikOlWe były niedootateczne" - oto 
brzmienie na'pisu na załączonej ilustracyi. Czy zatopienie 
"Titan!.c'a" Ibędzie hasłem d'O należytego uregulowania 
żeglugi morskiej? 
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ROZDZIAŁ XVL 

Bohaterowiel- Śmierć majora Archie Butt.-Ben 
Guggenheim mężnie zginął. 

Naoczni świadkowie 
nic 'a" nie mają dość słów 
Archie Butt, adjutanta i 
Tafta. 

ostatnich chwil "Tita
uwielbienia dla majora 
przyjaciela prezydenta 

Człowiek ten okazał tyle zimnej krwi i męskiej 
odwagi, że stał się przykładem dla reszty męskich 
pasażerów "Titanic 'a. " Jako wysoki dygnitarz 
wojskowy objął natychmiast komendę w akcyi ra
tunkowej podczas katastrofy i zachowywał się tak 
spokojnie i swobodnie jak podczas wizyt w Białym 
Domu, we Washingtonie. 

Osobiście umieszczał niektóre kobiety w łodziach 
ratunkowych i okrywał je ciepło, a kiedy ostatnia 
łódź odpłynęła major Butt ukłonił się grzecznie i z 
uśmiechem na ustach zawołał: "Do widzenia, wspo
minajcie mnie zawsze na lądzie." 

Utonął z okrętem nie okazując ani cienia trwo
gi. Obok niego umierali inni mężczyźni również 
dzielni. 

Ciekawe szczegóły o śmierci majora Butt po
daje panna Marya Young, która była jedną z osta-
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MAJ. ARCHIBALD BU'IT 
Specyalny wysłannik prezydenta WM. H. TAFTA do 

Rzymu w misyi dyplomatycznej, który w drodze powro
tnej zginął bohatersko wraz z okrętem "Titanic." 



tnich kobiet, jaka zeszła z pokładu "Titanic 'a" do 
łodzi ratunkowej i jaka rozmawiała z majorem Butt, 
z którym łączyły ją węzły przyjaźni przez długl 
czas. Panna Young była specyalną nauczycielkq 

muzyki dla dzieci Teodora Roosevelta, gdy tenże 
był prezydentem. Panna Young opowiada co na
stępuje: 

"Ostatnią osobą z którą rozmawiałam na po
kładzie "Titanic'a" był Archie Butt i jego uśmie
chnięta i dobrocią tchnąca twarz zwrócona ku mnie 
gdy siedziałam już w łodzi ratunkowej pozostanie 
mi w pamięci do końca życia. 

"Archie Butt sam umieścił mnie w łodzi ratun
kowej, okrył mnie derką tak troskliwie jakby to 
robił ze swem małem dzieckiem. Wniósł mnie do ło
dzi na rękach i posadził delikatnie na siedzeniu, 
ułatwiaj ac mi wygodne ulokowanie się, a załatwi
wszy się z tem wyszedł z łodzi na pokład okrętu i 
uchyliwszy czapki, powiedział: 

- Do widzenia pani, panno Y oung - rzekł z 
uśmiechem. - Życzę szczęścia i powodzenia. Pro
szę pozdrowić odemnie wszystkich w domu. 

"Po tych słowach odszedł dalej na pokłać! 
okrętu a naszą łódź opuszczono na morze. Była to 
ostatnia łódź ratunkowa. Jestem pewna tego, że by
łam ostatnią z ocalonych, która z majorem Butt roz
mawiała. Gdy łódź naszą już nieco spuszczono po le
wej stronie okrętu vbliżył się do ogrodzenia major 
Butt i żegnał mnie jeszcze kapeluszem." 

Pani Renry B. Harris w rozmowie o majorze 
Archie Butt podaje takie szczegóły: 

"Archie Bntt był "majorem" do ostatniego 
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tchnienia swego życia. Bóg nie mógł chyba stworzyć 
człowieka o szlachetniejszym jak on charakterze. 
Sam widok tego mężczyzny .spokojnego, chłodnego 
i nieugiętego pozostanie mi na zaWSze w pamięcI. 
Przyniósł on zaszczyt armii amerykańskiej swem 
zachowaniem się i daniem przykładu innym jak 
trzeba postępować gdy kobiety i dzieci wyrywa się 
z drapieżnych rą:k śmierci. Major Butt był blisko 
mnie i obserwowałam go do ostatniej niemal chwili. 

"Gdy dano rozkaz spuszczania łodzi na wodę 
I sam mimowoli zdawał się o,bejmować komendę nad 
sytuacyą. Niejeden mógłby pomyśleć że pełni on 
funkcye eleganckiego mężczyzny na przyjęciu w 
Białym Domu. Ale były chwile i takie że inni męż
czyźni drżeli przed nim. W jednej łodzi ratunkowej 
miano spuścić na morze około 50 kobiet, gdy jakiś 
mężczyzna, objęty panicznym strachem, wskoczył 
do tej łodzi. Major Butt pochwycił nagle tego męż
czyznę za kołnierz i wyrzucił z łodzi na pokład jak 
piłkę. Mężczyzna upadł i uderzywszy głową o barye
rę, zemdlał. 

-Bardzo mi przykro - powiedział major Butt, 
spojrzawszy na tego człowieka - ale kobiety mu
szą być ratowane najpierw, a kto się do tego nie 
zastosuje połamię mu wszystkie kości. 

"Łódź zaczęto opuszczac w dół i mój mąż po
wiedział: "dziękuj Bogu za Archie Butt 'a." Być 
może, iż major Butt to usłyszał gdyż się zwrócił 
twarzą ku nam. W tej chwili jakiś młody mężczy
zna zbliżył się i zaczął się domagac by go puszczo
no do łodzi ratunkowej. Major Butt położył mu rę
kę na ramieniu i zaczął go uspakajać i mówił mu, 
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aby zachował się mężnie. Umiał on dodawać ducha 
heroizmu. Byłam na pokładzie prawie do ostatka. 
Wsadzono mnie do składanej łodzi. Reszta były to 
kobiety z trzeciej klasy. M'ajol' Butt pomagał tym 
.biednym kobietom z taką grzecznością i troskliwo
ścią jakby to były jego rodzone siostry. Był żołnie
rzem do ostatka. Był ideałem męstwa i przykładem 
odwagi nawet dla oficerów załogi. ,Oddał swe życie, 
by innych ocalić." 

Gdy prezydent Taft dowiedział się, że w kata
strofie zginęły także kobiety i dzieci, a także jego 
wysłannik Archie Butt, powiedział o tym ostatnim: 

- Nie mam nadziei i nawet nie chcę widzieć go 
z powrotem. 

Ostatni list majora Archibald Butf. 

Pod datą 31. lipca 1912 roku, rozesłano z biura 
Prasy Zjednoczonej depeszę opiewającą, iż wyło

wiono z oceanu butelkę, w której znaleziono osta
tni list od majora Butt, utopionego podczas kata
strofy z "Titanic 'iem. " 

Butelkę podobno wyłowiono niedaleko pobrze
ży wysp Block, a wyłowienia tego miał dokonać 
niejaki A. J. Rowan z New Yorku i W. H. L. Jones 
z Patterson, N .J., którzy spostrzegli butelkę na po
wierzchni fal podczas przejażdżki morskiej. W bu
telce, która była dobrze zakorkowana, znajdowała 
się kartka a na niej wypisane następujące słowa: 

"Kwiecień, dnia 16. na oceanie. - Pomocy -
na tratwie. - Titanic tonie. - Ani wody, ani żyw
ności. - Major A. Butt." 
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List ten napisany był na blankiecie na jakim 
doręczane były teelgramy iskrowe z "Titanic'a" i 
nazwa okrętu jest na nim wydrukowana. Znaczyło
by to, że major Butt błądził po morzu na tratwie 
jeszcze na trzeci dzień po katastrofie, która, jak 
wiadomo, wydarzyła się dnia 14go kwietnia. 

Panowie Loran i Peterson podobno pokazywali 
tę kartkę p_ Józefowi S. Aiken z North Atleboro, 
Mass. Kartka ma znajdować się w posiadaniu zna
lazców_ 

W miejscu, w którem znaleziono butelkę z li
stem majora Butt, wyłowiono sześć ciał ofiar kata
strofy morskiej na pokład okrętu Larchmont, któ
rego kapitanem jest p. Littlefield. 

Benjamin Guggenheim kazał swej żonie powie
dzieć, co następuje: 

"Powiedzcie jej, Że zachowałem się mężnie do 
ostatniej chwili. Żadna kobieta nie była zostawiona 
na okręcie dlatego, że Ben Guggenheim miałby byc 
tchórzem. ' , 

Strauss nie chciał wsiąść do łodzi ratunkowej. 
Pani Strauss zarzuciła mu ręce na piersi, objęła go 
za szyję i wołając nań pieszczotliwie po imieniu, bła
gała by jej pozwolił zostać przy nim, że jej miejsce 
jest przy jego boku, że ona chce razem z nim umie
rać. A pan Strauss odpowiedział jej na to: "nie je
stem jeszcze tak stary, abym nie mógł poświęcić me
go życia dla ocalenia kobiety." 

Nie chciała także opuścić swego męża palli 
Allison. Łódź ratunkowa była już zapełniona. Pani 
Allison pochwyciła córeczkę Lorraine jedną ręką. a 
męża objęła drugą i patrzała się z uśmiechem na łódź 
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ratunkową jak ją spuszczano na morze. Łzy miała yv 
oczach ale niewiadomo, czy z żalu za życiem, clly 
z oddania się dla swych najdroższych. 

Mężnie zachował się kapitan Smith. Kierowal 
on wszystkimi i wszystkiem do ostatniej chwili i nie 
opuścił swego stanowiska, chociaż woda zalewał :' 

go na mostku kapitańskim. Od czasu do czasu "voL l 

na swych ludzi "Bądźcie Anglikami". A wezwanie 
to było jakby bodźcem do czynów prawdziwie ·bo
haterskich. Marynarze z pogardą śmierci odstępo
wali miejsca w łodziach kobietom, a nawet pewnej 
części mężczyzn. Odwaga Smitha i marynarzy udzie
liła się nawet milionerom Astorowi, Straussowi i in
nym. 

Gdy fala zmiotła go do morza spostrzegł na 
morzu tonące dziecko, przypłynął do niego, pochwy
cił je na rękę i oddał przejeżdżającej łodzi ratun
kowej. Gdy chciano i jego wyratować, odepchnął 
chwytające go ręce i zginął. 

Po bohatersku zginęli też: Kraus, Hume, Tay
lor, Woodward, Clark, Brailey, Breicoux i Hartley. 
Gdy stracono już wszelką nadzieję ocalenia, stanęli 
oni rzędem na pokładzie, a woda dochodziła im już 
do kolan i grali pieśń "Bliżej Ciebie, Boże!" -pieśń 
pogrzebową dla ginących 1,517 osób. 
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ROZDZIAŁ XVIL 

Glos ostatniego z ocalonych.- Wielu bohaterów l 

bohaterek w czasie katastrofy na morzu. 

Ostatnim pasażerem jaki ocalał z katastrofy z 
"Titanic 'iem" jest pułkownik Archibald Gracie z ar
mii Stanów Zjednoczonych, który pozostał na okrę
cie do ostatniej chwili i został wyłowiony z wody 
przez oficera łodzi ratunkowej. 

W porcie w New Yorku powitała go uszczęśli
wiona córka i zięć Paweł H. Fabricius. 

'Pułkownik Gracie daje ciekawe sprawozdanie 
z przejść jakie przeszedł i wyraża się zgłębokiem 
uznaniem o bohaterstwie wielu pasażerów i załogi 
płci obojga, jakie okazali w najtragiczniejszych mo
mentach. Oto co pułkownik Gracie opowiada: 

"Pani Izydorowa Strauss zginęła jedynie dla
tego, że nie chciała rozstać się z mężem. Pomimo, że 
mąż bhllgał ją, aby wsiadła do łodzi ratunkowej, 
jednakże dzielna kobieta odrzuciła tę propozycyę 
bez wahania i razem z mężem zginęła w morzu. 

"Gdy fala zmiotła pokład, skoczyłem razem z 
falą tą do morza, tak jak to często robiłem na brze-
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International News Seryjce. 

Około 30 osób, k~óre wpadły do morza po utonięciu 
okrętu, dostało SIę na tratwę utworzoną z desek rozbi
teg? ok~ętu. . Przy tratwie tej spostrzeżono kapitana 
~mltha I chcIano go wyratować ale on odepchnął ratu
Jącego dłonie i zginął. 



gu morza podczas kąpania się. Szczęśliwym zbiegiem 
okoliczności dopłynąłem do tylnej części okrętu i po
chwyciłem się wystającego żelaza. Gdy okręt po
szedł pod wodę musiałem się puścić tej "deski ra
tunku" i pozostawiony byłem własnej sile. Wytwo
rzył się podemną :wir od zatopionego okrętu, który 
wciągnął mnie pod powierzchnię wody. Wkrótce 
jednakże zdołałem wydostać się na powierzchnię 
ponownie i gdy rozejrzałem się widziałem tylko 
szczątki rozbitego okrętu. 

"Na szczęście nie byłem ranny i płynąłem w tę 
i ową stronę, aż natrafiłem na deski z boku lub po
kładu okrętu, które natychmiast pochwyciłem. Usa
dowiłem się na tej tratwie i zaledwie nieco ode
tchnąłem z ulgą po przebytem przejŚCIu gdy spo
strzegłem kawał płótna i pas korkowy unoszące się 
na powierzchni morza. 

,tJ akiś mężczyzna, którego nazwiska nigdy się 
nie dowiedziałem, usiłował dopłynąć . do tego pasa 
ratunkowego. Aby mu to ułatwić pchnąłem pas ra
tunkowy w jego stronę a gdy nieznajomy przypły
nął bliżej dopomogłem mu dostać się na wierzch 
mojej tratwy. Przy pomocy tego nieznajomego za
częliśmy wyciągać z wody innych tonących pasaże
rów i gdy niebo zaczęło się przecierać na wscho
dzie, na tratwie naszej znajdowało się 30 osób. Sta
liśmy po kolana we wodzie, ale każdy bał się nawet 
poruszyć by nie przewrócić lub załamać tratwy. 
Kilku nieszczęśliwych nie zdołało dopłynąć do na
szej tratwy i utonęło, niektórzy prosili nas aby ich 
ratować, lecz nie mogliśmy już nic uczynić, gdyż 
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narazilibyśmy już wyratowanych na ponowne zato
pienie się, tym razem bez nadziei ocalenia. 

Długie godziny m~czarni. 

"Godziny jakie upłynęły od naszego dostania 
się na tratwę do czasu zabrania nas na pokład 
"Carpathii" wydawały nam się wiecznością· Przez 
cały ten czas znosiliśmy niewymowne męczarnie, 
ledwie trzymając się na nogach zanurzonych do ko
lan w zlodowaciałej wodzie. 

"Baliśmy się obejrzec poza siebie, aby zobaczyć 
czy nam kto spieszy na ratunek i gdy jeden z nas 
obrócony twarzą ku wschodowi powiedział, iż zdaje 
mu się, że widzi zbliżający się okręt, jeden z pasaże
rów dostał histeryi, a reszta osłabła tak ze wzrusze
nia, iż zdawało się, że padnie na kolana we wodę, 
aby j'UŻ nigdy nie powstać." 

W dalszym ciągu pułkownik Gracie stanowczo 
zaprzecza, aby musiano do kogokolwiek strzelac, by 
innych od zatopienia uratować i powiada że tylko 
jeden strzał dany był dla postrachu. 

"Strzał ten dano - powiada Gracie - celem 
umitygowania jednego pasażera trzeciej klasy, któ
ry całą siłą ciała wpadł do łodzi ratunkowej, wypeł
nionej kobietami, gdy już miano ją opuszczać na 
wodę. Strzał dany był w powietrze a zagrożono, że 
następne skierowane będą w piersi cisnących się. 
Gromada emigrantów-pasażerów po tym strzale 
uspokoiła się i powróciła dalej na pokład. Była to 
akurat północ. Gdy ostatni raz przed zatopieniem 
okrętu patrzałem na zegarek była godzina 2 minut 
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PORAZ OSTATNI! 
Takie ich było pożegnanie- wieczne' 
Ostatni długi uścisk i łkanie serdecz~·~i 



/ 
:..'~~ 1;0 pótlloey; może w rzeczywistości było Jliceo 
PÓi!licj bo zegarek mój stał. 

"Przed katastrofą jeszcze - zanim ulialem sir 
na spoczynek - miałem długą pogawędkę z Char
lesem M. llays, prezydentem kolei Grand Trunk. 
Ostatnie slowa jakie p. Hays do mnie powiedział 
były nas tępujące: 

- Firmy White ,Star Line, Cunard i Hamburg
American poświęcają całą swą energię i fundusze 
na to aby konkurować ze sobą i przewyższae się 
wzajemnie w jaknajwystawniejszem urządzeniu 
okrętów i jaknaj szybszej ich jeździe. Przyjdzie cza . ) 
że tym wyścigom położy koniec jakaś olbrzymia ka
tastrofa. 

Przeczuł biedny p. Hayes, albowiem w parę 
godzin potem już nie żył. 

Chwali milionera Astora. 

"Zachowanie się milionera Jana Jakóba Astora 
zasługuje na najwyższe pznanie. Astor wytężył calą 
swoją energię na to, aby ocalić swą niedawno zaśhl
bioną małżonkę, byłą pannę Force z New Yorku. 
która była w "delikatnym)' stanie zdrowia. 

"Milioner Astor pomógł w umieszczeniu pani 
Astor w łodzi ratunkowej. Ja sam wziąłem panią 
Astor na ręce i zaniosłem do łodzi ratunkowej. Gdy 
pani Astor była już w łodzi pan Astor zwrócił się 
do oficera z zapytaniem, czy mOże w łodzi ze żoną 
Pozostać dla jej opieki. Oficer odpowiedział. 

- Ani jeden mężczyzna nie będzie dopuszczony 
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do łodlli ratunkowej dotąd dopóki wszystkie ko
biety nie będą wyratowane. 

"W ówczas milioner .Astor zapytał się, ile łodzi 
zostało jeszcze do spuszczenia i zabrał się wraz z 
innymi do pracy przy spuszczaniu następnych ło
dzi, uspakajając kobiety, aby nie rozpaczały. 

"W międzyczasie przód okrętu zaczął zanurzać 
się coraz bardziej i niebezpieczeństwo było tak 
wielkie, iż kazano wszystkim pasażerom przejść na 
prawą stronę okrętu. 

"Gdy tam się znaleźliśmy, zobaczyliśmy mary
narzy usiłujących spuścić łódź ratunkową na wodę. 
'l'utaj poraz ostatni widziałem Johna B. Thayel' i 
George B. Widener'a z Philadelphii." 

W dalszem swem opowiadaniu pułkownik Gra
cie stwierdza, że pomimo ostrzeżeń o bliskości lo
dowców nie zmniejszono wcale szybkości jazdy, ani 
nie przedsięwzięto koniecznych w takich razach 
środków ostrożności. 

"W ciągu 24-godzinnej jazdy kończącej się 

dnia 14. kwietnia okręt przejechał 546 mil i powie
dziano nam, że w następnych 24 godzinach przeje
dziemy jeszcze więcej mil. 

"żadne zwolnienie jazdy nie miało mIeJsca i 
maszyny pracowały całą siłą bez przestanku. Gdy 
nastał wieczór w niedzielę wszyscy zauważyliśmy 
nagłe silne ochłodzenie się powietrza, co dało znaw
com oceanu najlepsze ostrzeżenie, iż znajdujemy 
się w pobliżu gór lodowych. 

"Oficerowie okrętu - jak mnie poinformowa
no - byli ostrzeżeni przez telegraf iskrowy depe
szami z innych okrętów o obecności gór lodowych i 
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1 
niebezpieczeństwie zetknięcia się z niemi. Morze 
było spokojne i gładkie jak szyba fi, pogoda ładna, 
sądzono więc że niema powodu do żadnej obawy. 

"Gdy okręt wpadł na lodowiec, pasażerowie 

byli ta'k mało zaalarmowani, że żartowali sobie na 
ten temat. Niektórzy wyszli z kajut na pokład i 
wrócili nazad aby się ubrać jak się należy; o panice 
nie było nawet i mowy. 

"Odłamki lodu spadły na pokład okrętu i te 
podniesiono i podawano sobie z rąk do rąk. Jeden z 
młodych ofiarowywał taki kawałek lodu innym na 
pamiątkę tego wydarzenia. Od strony portu nie dało 
się nic zauważyć coby dało jakie pojęcie o niebez
pieczeństwie. W parę minut później oficerowie ogło
sili rozkaz, aby wszyscy pasażerowie uzbroli się w 
pasy ratunkowe. 

Nie chciała by ją ocalono. 

"Jedną z ostatnich kobiet, jaką pułkownik 

Gracie widział na "Titanic'u" ,była panna Evans z 
New Y or'ku, która: stanowczo odrzuciła propozycyę 
udania się do łodzi ratunkowej a to dlatego, iż je
dna wróżka powiedziała jej w Londynie, że ona zgi
nie w morzu, więc ratowanie i tak nic jej nie pomoże. 

"J edna młoda Angielka, która prosiła aby jej 
nazwiska nie ogłaszano, opowiedziała także szcze
góły swych przejść w składanej łodzi ratunkowej, 
prowadzonej przez ośmiu marynarzy z "Titanic 'a". 
W. łodzi tej miał komendę oficer Lowe, który ocalił 
WIele osób zmórza. 

,;Zanim łódź spuszczono 11a morze, oficer Lowe 
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Vl'zcszcdł wzdłuż boku okrętu i kazalludzioill się od
sunąć od ogrodzenia i zrobić miejsce dla pracują
cych przy przygotowaniu łodzi do spuszczenia. 
Łódź tę oficer Lowe zaopatrzył w mały maszt i ża
giel. Później zebrał on inne łodzie, powiązał je, po
przesadzał pasażerów, a opróżnioną łodzią udał się 
na poszukiwanie za tonącymi." 

- O'et·.,."d P/a/.;c Dealer 

CZEŚĆ BOHATEROM! 
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ROZDZIAŁ XVIII. 

Opowiadania i relacye różnych pasażerów i pasa
żerek.-Kobiety chwalą zachowanie się męż

czyzn.-Zderzenie, wybuch kotłów, 
błądzenie po morzu. 

Pani Dickinson Bishop z Detroit, Mich., ocalo
na z katastrofy morskiej, opowiada ciekawe rzeczy 
o swych przejściach i wytrwałości: 

"Byłam pierwszą kobietą, jaka weszła do łodzi 
ratunkowej. W łodzi tej błądziłyśmy po morzu o
koło cztery godziny od czasu wyratowania nas 
przez okręt "Carpathia". W chwili zderzenia "Tita
nic 'a" z górą lodową spałam w mojej kajucie. U
czuwszy wstrząśnienie, wstałam natychmiast, ubra
łam się i wyszłam na pokład zapytać co się stało ? 

Zapewniono mnie, że niema żadnego niebezpieczeń
stwa. Na pokładzie stała gromadka pasażerÓw i 
rozmawiała o wstrząśnieniu. O panice mowy nie by
ło, a dyscyplina pomiędzy załogą okrętu nie pozo
stawiała nic do życzenia. Bogu składam dzięki, że 

mąż mój także został ocalony". 

Pasażer P. D. Daly z Anglii opowiada, iż znaj
dował się powyżej pokładu A. i był ostatnim męż
czyzną jaki dostał się do składanej łodzi ratunko-
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wej. Przez sześć godzin siedział on do pasa we wo
dzie, jaka wypełniała łódź ratunkową niemal do sa
mego brzegu. 

Panna Cornelia Andrews z Hudson, N. J. chwa
li bardzo zachowanie się mężczyzn. Była ona w osta
tniej łodzi ratunkowej z jakiej zabrano rozbitków 
na okręt "Carpathia". 

- Zachowanie się mężczyzn wprost nadzwy
czajne, jakiego w życiu ~ojem nie widziałam. 

- Czy widziała pani, jak strzelano do niektó
rych pasażerów? - zapytano jej. 

- Nie - odpowiedziała energicznie - tylko 
jeden oficer powiedział, że będzie strzelać do cisną
cych się pasażerów z trzeciej klasy, jeśli się nie usu
ną na bok i nie zrobią przejścia dla kobiet do łodzi 
ratun'kowej. Wielu mężczyzn skakało z pokładu do 
morza. Widziała jak jedna łódź tonęła". 

'Panna Andrews mówi tutaj zapewne o jednej 
składanej łodzi, która się przewróciła. Powiada ona 
także, iż zatopieniu okrętu towarzyszył huk i szum, 
podobny eksplozyi lwtłów; widziała wybuch kotłów 
na tonącym okręcie. 

Ocalenie szwedzkiego porucznika. 

Porucznik Biakan Bjornstern Slteffanson z ar
mii szwedzkiej, który jechał do Ameryki w spra
wach handlowych, ocalał z katastrofy w ten spo
sób, iż z jednego dolnego pokładu wskoczył do ło
dzi ratunkowej, którą już opuszczano na dół. W po
dobny sposób ocalił sobie życia Henry Woolner z 
Londynu. Porucznik tSteffanson powiada, że jego 
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łódź ra.tunkowa mogła znajdować się w odległości 
jakichś stu yardów od "Titanic'a", gdy ten tonął 
ostatecznie. Opowiada on, że wypadek ten tak silne 
na nim zrobił wrażenie, iż pomimo sześciu stóp 
wzrostu i dość silnej budowy ciała, musiał się -
po wyjściu na stały ląd położyć do łóżka. 

- Było to okropne wrażenie - powiada poru
cznik Steffanson. - Wstrząśnienie okrętu nie ·było 
gwałtowne, ale raczej podobne do tego jakby je
chano wozem po kamiennym bruku. Większość ko
biet już spała w kajutach. Dobiegliśmy do pokoju 
dla palących, dokąd szli mężczyźni z różnych kie
runków, aby zasięgnąć informacyi, lecz nie było 
między nimi przerażenia, ponieważ wszyscy wie
rzyli mocno w bezpieczeństwo okrętu, którym je
chali. 

Uspakajali kobiety. 

"Zjawiły się niebawem kobiety - nieco zde
ner.wowane - i te staraliśmy się uspokoić. Radzili
ś:uy im, aby udały się do swych kajut, i ubrały się 
cIepło; następnie pomogliśmy im dostać się do łodzi 
ratunkowych. Zdawało nam się, iż nie było właści
wie powodu do spuszczania łodzi na wodę i uważa
liśmy to tylko za środek zapobiegawczy na wszelki 
możliwy wypadek. 

"M'ężczyźni zachowywali się spokojnie i natu
ralnie. Dlaczegożby mieli postępować inaczej? 
Przecież wstrząśnienie było tak słabe, iż nie nastrę
czało żadnych powodów do poważniejszych obaw. 
Wraz z .panem Woolnerem udałem się na niższy po
kład. NIe było na nim nikogo i zeszliśmy jeszcze ni-
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żej. Wówczas dopiero poraz pierwszy zdaliśmy so
bie sprawę z powagi sytuacyi, gdyśmy zobaczyli o
kręt mocno przechylony. Spostrzegliśmy także, iż 

woda gwałtownie dobywa się do wnętrza kadłuba 
okrętu i że w miejscu w którem stanęliśmy woda 
dochodziła nam już do kolan. 

"Postanowiliśmy uciec z tego miejsca jaknaj
prędzej i gdy zaczę1iśmy biedz z powrotem na górę 
spostrzegli5my składaną łódź ratunkową spuszcza
ną na wodę z pasażerami. Postanowiliśmy korzy
stać z najpierwszej sposobności i gdy łódź ta zbliży
ła się do naszego P?kładu wskoczyliśmy do niej, na 
szczęście bez żadnego wypadku. Zabraliśmy się za
raz energicznie do wioseł, aby jaknajdalej od okrę-

Przez oceany azla . ... 
Widmo przybrane w kir żaloby
Pod n;ll-azum morskich fa); 
Pod falą.. .. groby.... groby! 
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tu odjechać. Widzieliśmy gromadkę osób zebraną 
na dolnym pokładzie i przypatrującą się naszej od
jeżdżającej łodzi, a wkrótce potem doszedł do nas 
okrzyk przerażenia. 

"Nie wiem czy odjechaliśmy jakie sto yardów 
od okrętu, gdy odezwały się przerażające okrzyki i 
wołania o pomoc, i okręt poszedł pod wodę. Stało 
się to tak prędko, a później nastała chwila tak 
okropnej ciszy, iż ręce nam bezwładnie opadły, jak
by zmartwiały, a kobiety w naszej łodzi płakały 
spazmatycznie. Niektóre próbowały nawet 'Nysko
czyć z łodzi do morza i utopić się, tak, że musieli
śmy staczać z niemi walkę. 

"Po zatonięciu: okrętu na powierzchni morza 
tworzyły, bańki powietrzne, zapewne od powietrza, 
które wyszło z zatopionego okrętu itp., a zaraz po 
tem ukazało się wiele osób, które wypłynęły na 
wierzch i usiłowały się ratować. Zatonęli jednak 
wszyscy zanim zdążyliśmy do nich dojechać. 

"Była to noc bardzo zimna, co odczuwaliśmy 
tembarclziej, że byli5my przemoczeni. Zdawało nam 
się, że do przybycia Carpathii upłynęła cala wiecz
ność. Powietrze, jeszcze gdy byliśmy na pokładzie 
"Titanic 'a" było tak ostre, że musieliśmy posilae 
się gorącymi napojami, aby się nieco rozg~zać. Nie
bo było czyste, a mgły ani śladu". 

Eksplozya kotłów na "Titanic'u". 

Pani E. W. Carter .bardzo odczuła przejścia 

podczas katastrmy z "Titanic 'iem". W porcie New 
Yorskim spotkał ją p. Albert B. Astforth. Pani Car-
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ter była tak wzrus-zona i zdenerwowana, iż nie mo
-gła mówić i gdy w jakiś czas po tem reporterzy da
wali jej zapytania o szczegóły katastrofy, odpowia
dał za nią p. Astforth, co następuje: 

"Pani Carter powiada, że kolizya nie dała się 
wcale silniej odczuć, natomiast eksplozya kotłów 
rozerwała wnętrze okrętu. Pani Carter wyratowała 
się w ostatniej łodzi ratunkowej spuszczonej z "Ti
tanic'a". 

Pasażer E. Z. Taylor z Filadelfii opowiada, 
że najwięcej zwrócił jego uwagę brak paniki na o
kręcie w czasie katastrofy. I nietylko, że nie było 
paniki, ale wprost nic sobie nie robiono z całego 
wypadku. Taylor był na pokładzie okrętu gdy na
stąpiło zderzenie z górą lodową, ale góry tej ni
gdzie nie widział; powiada on także, że p. Ismay 
wszedł do łodzi ratunkowej na kilkanaście minut 
przed zatonięciem "Titanic'a". 

Kapela grała do ostatniej chwili. 

Pani Robertowa C. Cornell, pani E. B. Apple
ton i pani Janowa Mjurray, trzy kobiety, zostały wy
ratowane z tej katastrofy w łodzi ratunkowej i po 
przybyciu do portu New Yorskiego udały się do do
mu Cornellów, gdzie :udały następującą relacyę -co 
do niektórych szczegółów katastrofy. 

"Dyscyplina na okręcie była bez kwestyi do
skonała. Kapela przechodziła z pokładu na pokład 
i grała do ostatniej chwili. Nawet gdy okręt był 
już w połowie pod wodą słychać było jeszcze dźwię-
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ki muzyki. Gdy poraz ostatni widziałam grających 
muzykantów stali oni we wodzie do kolan. 

"Każda z nas dostała się do innej łodzi ratun
kowej. Kapitan stał na mostku i gdy dolne pokłady 
były już dość głęboko pod wodą wołano nań, aby 
wszedł do lodzi ratunkowej, ale odmówił. 

Pani Astor była w tej łodzi ratunkowej co i 
moja siostra pani CornelI. Widziałam jak p. Astor 
pomagał w umieszczaniu żony swojej w tej łodzi . 
Powiedział on także, że ze swojem ocaleniem za
czeka jak przyjdzie kolej na mężczyzn. Widziłam 
go na pokładzie tonącego okrętu, gdy nasza łódź od
jeżdżała na morze. 

"Miałyśmy ciężkie przejścia na morzu i często 
same musiałyśmy brać się do wioseł. Ręce pani 
Appleton popękały od tej pracy, ale żadna z wyra
towanych w naszej łodzi osób nie zachorowała. 

"Przedstawcie sobie taki obI1az! Jakaś osłabiona 
kobieta stała obok mnie opierając się o mnie i ocze
kiwała by zabrano ją do łodzi ratunkowej. Nie 
znam jej nazwiska. W łodzi ratunkowej było tylko 
jeszcze jedno miejsce. Widząc to kobieta owa po
wiedziała do usługujących mężczyzn: weźcie tam
tą kobietę najpierw, bo ona ma dzieci, ja zaczekam 
na następną łódź. ,zabrano ją też do następnej ło
dzi; łódź ta była przewrócona i niemal wszyscy w 
niej się znajdujący utopieni". 

Ogłuszone tragicznem przejściem. 

Pani Ada CIark, Angielka, która straciła męża 
w katastrofie: pozostawała w swej kajucie jeszcze 
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pół godziny po zderzeniu się okrętu z górą lodową. 
Powiada ona: 

"Wstrząśnienie była tak lekkie, iż wcale lUnie 
nie przestraszyło i llJąż namawiał mnie, abym spo
kojnie spała i nie wstawała niepotrzebnie. Wstałam 
dopiero ·wówczas gdy posługacze okrętowi przy
biegli na nasz korytarz i kazali wszystkim posaże
rom wyjść na pokład. 

"Przy ładowaniu łodzi ratunkowych nie było 
żadnego kłopotu. Mąż mój umieścił mnie w łodzi 
ratunkowej, pocałował na pożegnanie i polecił opie
ce boskiej . Gdy już byłam w łodzi zbliżyli się dwaj 
mężczyźni i próbowali dostać się do naszej łodzi. O
ficer powiedział im, że ta łódź jest tylko dla kobiet 
i mężczyźni odeszli bez oporu. 

"Ja byłam tylko w nocnem ubraniu. Zimno by
ło przejmujące i trzęsłam się cała jak w febrze. Tak 
samo czuły się inne kobiety w naszej łodzi. Byłyśmy 
tak zziębnięte, iż zapomniałyśmy o okręcie. Naraz 
ktoś zawołał: już po nim! - przyjęłyśmy to bez 
wrażenia niezdolne zrozumieć jak wielka tragedya 
o bok nas się rozegrała". 

Matka z dziećmi ocalona. 

Pani Allen O. Becker, członkini Stowarzyszenia 
Luterańskich Misyi Zagranicznych, oraz jej troje 
dzieci: Ruta lat 11, lVliarion lat 8 i Ryszard lat 6. 
znajduje się na liście ocalonych. 

Opowiada ona, że obudzono ją około godziny 
10 :30 wieczorem, a steward oświadczył jej, iż nie
ma żadnego niebezpieczeństwa i może udać się z po-
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wrotem ua spoczynek. Tak też uczyniła. W pół go
dziny potem obudzono ją i kazano razem z dzie<:mi 
udać się na pokład. Wybiegła z dziećmi w bieliźnie 
nocnej i zaraz umieszczono ich w lodzi ratunkowej. 
Na morzu w łodzi ratunkowej byli do godziny pi~!
tej, może nieco dłużej, gdy zabrano ich na pokład 
"Carpathii". 

Wskoczył do łodzi i ocalał. 

Abraham Hyman, pasażer t'rzeciej klasy z Man
czesteru, z Anglii, zawdzięcza swe życie jedynie te
mu, iż wskoczył do łodzi ratunkowej gdy zbliżyła 
się do jego pokładu. Opowiada on co następuje: 

"Zbliżyłem się do ogrodzenia pokładowego. 
Gdy łódź, wypełniona pasażerami zbliżyła się do po
kładu wskoczyłem do niej i wcisnąłem się między 
pasażerów. Do łodzi tej można było jeszcze zabrać 
z piętnaście osób. 

"W pierwszej klasie nie było żadnej paniki. 
Słyszałem, że w trzeciej klasie zastrzelono jakiegcś 
pasażera za to, że gwałtem cisnął się do łodzi ratun
kowej. 

"Gdy łódź nasza opadła na morze .fala powsta
jąca od tonącego okrętu, zniosła ją dalej na morze. 
Wiosłowaliśmy całym wysiłkiem naszych muskuł6w 
i odjechaliśmy około pół mili od miejsca, w które m 
stał nieszczęsny Titanic. Okręt stopniowo znikał we 
wodzie: gwiatla zaczęły na nim gasnąć, aż wszystko 
znikło pod :!'alami". 

Hyman powiada, że słyszał o jednym mE?żc7,~1-
znie, który siedział na kilku składanych i zw if! za-
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C",e"ć tym, kt(lrzy bez wahania oddali swe życie. aby 
kobiety I dzieci mogły być ocalone! 
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nych razem krzesłach i gdy nastąpiła eksplozya 
wrzucony został siłą wybuchu do morza. Znaleziono 
go na morzu na tych krzesłach i wyratowano. 

Uszkodzenie okrę}u przez eksplozyę, kollów. 

Jan Snyder z żoną, pochodzący z Indianapolis, 
Ind., ocaleni z katastrofy podają szczegóły o wy
buchu kotłów w następujących słowach: 

"Znajdowaliśmy się w sali ogólnej i spałem w 
'krześle. Wstrząśnienie w chwili zderzenia nawet nie 
obudziło mnie. Później dopiero żona zbudziła mnie 
ze snu gdy pasażerowie zaczęli przebiegać po sali 
ku wyjściom na pokład. W tejże niemal chwili zbli
żył się steward i powiedział nam, iż jest niebezpie
czeństwo, więc mamy się natychmiast ubrać. 

"Ubraliśmy się ciepło i wyszliśmy na drugi po
kład. Nie było tam widać zdenerwowania lub prze
strachu pomiędzy pasażerami, pomimo, iż oficero
wie okrętowi dawali rozkazy do pospiesznego spu
szczania łodzi ratunkowych i nawoływali kobiety do 
wsiadania do tychże. 

,;Kazano nam wsiąść do łodzi i uczyniliśmy to, 
pomimo, iż ja miałem wielką ochotę pozostać na 
pokładzie okrętu. Wydawało mi się, iż o wiele bez
pieczniejszy będę na okręcie, aniżeli w małej łodzi, 
Zanim jednak namyśliłem się co robić , łódź naszą 
już wypełniono i opuszczano na morze. Łódź była 
tak napakowana, iż kobiety musiały pokłaść się na 
dnie łodzi, aby mężczyźni mogli wiosłowac. 
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Stopniowe zapadanie si~ okrę.tu w morze. 

"Odjechaliśmy od tonącego okrętu na odległość 
około 200 yardów. Nie mogliśmy zobaczyć nic nad
zwyczajnego z wyjątkiem tego, że "Titanic" pochy
lił się bardzo przednim dzióbem i zanurzał go coraz 
głębiej w morzu. Nie przypuszczaliśmy jednak ani 
na chwilę, aby okręt ten rzeczywiście miał już to
nąć. A "Titanic" faktycznie tonął. Widzieliśmy pa
sażerów skaczących do morza i słyszeliśmy ich 
przerażające okrzyki. Odjechaliśmy z naszą łodzią 
jeszcze dalej od okrętu. Nagle usłyszeliśmy dwie 
silne eksplozye; widocznie woda dostała się do ko
tłów i nastąpił wybuch. 

"Eksplozya ta obezwładniły wiry tworzące się 
przy tonięciu okrętu i to prawdopodobnie przyczy
niło się do ocalenia wielu łodzi, jakie na tych wi
rach niewątpliwie byłyby wywrócone, lub wciągnię
te pod wodę. 

Wielu zabitych w wybachu. 

"Po eksplozyi spostrzegliśmy wiele osób zaWIe
szonych na ogrodzeniach pokładu tonącego okrętu. 
Jestem przekonany, że w eksplozyi wiele osób zo
stało zabitych. Zginęli szybszą i lżejszą śmiercią. 

"Inni pasażerowie wrzuceni zostali siłą wybu
chu do morza. W godzinę blisko po eksplozyi wi
dzieliśmy ich jeszcze pływających po powierzchni. 
Wielu miało na sobie pasy korkowe. Słyszeliśmy ich 
roz.paczJiwe jęki i wo~ania o ratunek, lecz nie byli
śmy w możności ich ocalić. Gdybyśmy pospieszyli 
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im na pomoc, niewątpliwie utopilibyśmy tych, któ
rzy w łodzi naszej się znajdowali. 

"Gdy znaleźliśmy się na pokładzie okrętu "Car-
pathia ", zobaczyliśmy p. J. Brl1ce Ismay'a dopiero 
w dniu, w którym mieliśmy lądować w porcie w 
New Yorku. Był cały złamany na duchu i tak zmie
niony, iż trudno było go poznać, że to jest ten sam 
człowiek, który był na "Titanic'u". 

Nie zdawano sobie sprawy z rozmiaru wypadku. 

J eden z ocalonych, p. Chambers, opowiada co 
następuje: 

"Titanic uderzył w górę lodową. Pasażerowie 
wybiegli ze swych kajut, lecz, wierząc w nibmożli
wość zatonięcia okrętu, udali się z powrotem pod 
pokład, tembardziej, że oficerowie zapewniali ich 
iż .niema ża~nego niebezpieczeństwa. Po dwóch gO~ 
dzmach d?pIerO d~ny był ogólny alarm i zaczęło się 
spuszczame łodZI ratunkowych z pasażerami. Ni~ 
b~ło żadne~ p~nil~i pomiędzy pasażerami, ka~dy h· 
WIem sądZIł, ze Jest dostateczna ilość łodzi ratun
kowych na okręcie. 

"Gdy nas:~ łódź ratunkowa odjechała od okrę
~u na. odl.e~~osc około 400 yardów, spostrzegliśmy, 
z.~ "TI~amc szybko zanurza się pod wodą. Widzie
hsmy Jak z pośpiechem rzucono się do spuszczania 
na wodę. pozostałych łodzi ratunkowych. Jedna z 
tych łodZI zatonęła. 

Zielone światła wielką pomocą. 

. ~enryk Stengel z Newark, N. J. powiada że 
Jedyme sprytowi jednego z marynarzy naJeży' za-
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wdzięczyc, iż więcej łodzi nie zatonęło na falach. 
Marynarz ten zabrał z okrętu trzy zielone latarnie, 
dzięki którym łodzie ratunkowe mogły oryentować 
się w nocy, gdzie inne łodzie się znajdują, i starano 
się zgromadzić te łodzie w jedno miejsce. 

Pan Stengel uśmieścił swą żonę w łodzi ratun
kowej, a następuie sam usiadł obok żony. Do dnia 
rano, wkrótce po zabraniu ich na pokład "Car
pathii" widzieli olbrzymią, górę lodową, z dwoma 
wieżycami, błyszczą,cemi w świetle wschodzącego 
słońca. rra góra lodowa spowodowała strzaskanie 

" 
Titanic 'a" i śmierć 1,517 osób. 

Wskoc~yl do morza i ocalal. 

Pan E. Z. Taylor z Filadelfii wskoczył do mo
rza na trzy minuty przed zatonięciem "Titanic 'a" i 
został wyratowany. 

"J adłem kolacyę gdy nastąpiło zderzenie - o
powiada on - i od zderzenia tego cały okręt zady
gotał. Nie mogłem zdać sobie sprawy przez jakiś 
czas co się stało. Zdaje się, że nikt nie rozumiał roz
miarów wypadku. Powiedziano nam, że okręt starł 
się z górą lodową. 

"Uczułem jak okręt wznosi się w górę i miałem 
wrażenie jakbyśmy jechali po nierównym lodzie. 
Wybiegłem na pokład i zobaczyłem odłamki lodu. 
Wokoło całe morze zasł~ue było krami lodowemi. 
Niektóre odłamy lodu wystawały ponad morze na 
wysokość 80 stóp, lecz były one potrzaskane praw
dopodobnie podczas zderzenia. 

"Wskoczyłem do morza i wydobyto mnie z wo-

181 

dy do jednej z łodzi ratunkowych. Było to ocale
nie niespodziewane bo nie miałem już nadziei zoba
czenia lądu. Obserwowałem z łodzi jak światła na 
"Titanic'u" kolejno pogasły. 

Wzruszające sceny. 

Panna Loe Eva Rule, córka sędziego Virgil Ru-
1e ze St. Louis, Mo., opisuje wzruszają,ce sceny, ja
kie się rozgrywały na pokładzie okrętu "Car
pathia".: 

"Gdy posażerowie spali spokojnie w swych ka
jutach okręt zmienił nagle kierunek jazdy ku pół
nocy. Nikt nie wiedział o tej zmianie kierunku pod
róży i pierwsze przypuszczenia, iż zaszło coś nad
zwyczajnego zaczęto robić dopiero wówczas, gdy 
dowiedziano się, iż załoga okrętu otrzymała rozkaz 
przygotowania śniadania na trzy tysiące osób. Fa
le z szumem rozpryskiwały się o boki okrętu i na 
długi czas przed przybyciem "Carpathii" na miej
sce katastrofy, wszyscy pasażerowie byli już na 
pokładach i oczekiwali dalszych wydarzeń. 

"Niebo zaczęło się przejaśniać zorzą poranną, 
gdy zobaczyliśmy maleńką łódź na falach morskiQh 
~ążącą ociężale w naszym kierunku. Widzieliśmy 
Jak pracowano na tej łodzi wiosłami. 

, "Pierwszą wyratowaną osobą była dozorczyni, 
ktora trzymała na rękach owinięte w ubranie jede
na~to :ni~sięczne dziecko, pierwsze z rodziny, skła
daJąceJ SIę z pięciu osób, jakie miano jeszcze ocalić. 

. ,,~obiety i mężczyźni wydawali się ogłuszeni i 
me mozna było się z nimi rozmówić. Wiele OSób by-
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lo zmanmięLych niemal do utraty przytomności i 
zupełnie bezwładnych. 

"J edna z naj tragiczniejszych scen, jaką kiedy
kolwiek w życiu mojem widziałam, było nabożeń
stwo dziękczynne i żałobne za ocalonych i umar
łych. W czasie tego nabożeństwa gromadka ocalo
nych z głośnym płaczem i rozpaczliwymi jękami 

wtoczyła się do sali modlitewnej "Carpathii". 
Płacz i jęki tych ludzi wprost rwały wnętrzności. 

,;VV jaki sposób ocaleni w łodziach ratunko
wych przetrwali okropne przejście i mrożące na 
śmierć powietrze, pozostanie nierozwiązaną. zagad
ką· 

"Jedna z wyratowanych kobiet nie miała na 
sobie nawet spodniej bielizny. Za gorset jej służył 
lekki turecki szal, a za okrycie cienka jedwabna 
chustka. 

"Kobiety w wizytowych wygorsowanych suk
niach i satynowych pantofelkach, dzieci owinięte w 
derki okrętowe i pasażerowie posinieli z zimna - o
to widoki, jakie spotykało się na każdym kroku. 
Rozpakowano też natychmiast wszystkie kufry i 
rozdano nieszczęśliwym ubranie jakie kto miał. W 
niektórych wypadkach pocięto derki i zrobiono z 
nich na prędce ubrania. 

"Gdy ratowaliśmy rozbitków z pierwszej łodzi 
miałam wrażenie, że ocaliliśmy aeronautów balonu 
wrzuconych do morza. W dalszej odległości za tą 
łodzią widać było wielką górę lodową, wystającą 
ponad powierzchnią morza. Łódź wyglądała mała i 
lekka, taka, jakie przyczepiają pod koszem stero. 
wego balonu. 
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"Po godzinym mniej więcej wypoczynku kobie
ty, z których wiele siłą musiano odrywać od piersi 
męzow, zaczęły omaWlac szczegóły katastrofy. 
Strzelanie słyszano w wielu łodziach ratunkowych, 
tuż przed samem zatonięciem okrętu panowała ogól
na opinia między ocalonymi, że wielu mężczyzn za
strzeliło się by mieć szybszą i lżejszą śmierć. 

"Pani Astor, która była jedną z pierwszych ko
biet, ocalonych przez ,iCa:rpathię", zabr.ana została 
do kajuty kapitana. Inne kobiety poumieszczano w 
różnych kajutach, a pasażerowie "C arpathii " spali 
na podłogach w salach ogólnych, w pokoikach ką
pielowych, na stołach i wszędzie, gdzie było trochę 
wolnego miejsca. 

"J edna kobieta przyniesiona na pokład okrętu 
dowiedziała się o ocaleniu swego sześciomiesięczne
go dziecka dopiero wówczas, gdy inna kobieta nie
spodziewanie z dzieckiem tem do niej się zbliżyła. 
Pasażerowie Carpathii pr2;ęsadzali się wzajemnie w 
robieniu usług rozbitkom. 

"Pani Louisa 1\fansfield Og·den z M\anhattan o
pisuje swe uczucie gdy usłyszała sygnał gwizdko
wy "Carpathii". Zapytała męża czy na morzu jest 
wielka mgła. Pan Ogden wyszedł na chwilę i gdy 
powrócił, żona jego okazała silne zdenerwowanie. 

,,'Pasażerowie mają pozostać w swych kojutach, 
tak rozkazał kapitan - powiedział p. o,gden - nie
ma żadnego powodu do przestrachu. Nie było na 
naszym okręcie pożaru, ani innego wypadku, lecz 
podobno "Titanic" znajduje się w wielkiem niebez-
pieczeństwie". _ 

Pani Ogden wydawało się to wyjaśnienie nader 
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Gwiazda na mapie pokazuje mniej więcej miejsce w którem 
"Titanlc" zatoną,ł. Na północ od tego miejsca jest wysepka. 
St. Johns z przylą.dklem Race, na którym -stacya telegrafi
czna otrzymała najpierw depeszę o zderzeniu się "Titanic'a" 
z górą. lodową.. Titanic jechał do New Yorku, odległego ot! 
miejsca katastrofy blisko jeszcze O 1,600 mil. 
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dziwnem, zwłaszcza, że słyszała, iż Titanic mial 
przewyższać wszystkie inne okręty bezpieczeń

stwem. Nie dowierzając wyjaśnieniu męża ubrała 

się szybko i wyszła na pokład. 
"Widziałam na morzu łódź wypełnioną kobie

tami i dziećmi - powiada pani Ogden. - Zdaje się 
że byli tam także i marynarze, lecz nie mogłam do
brze zobaczyć. Jedna, czy dwie kobiety miały na so
bie wieczorne wizytowe ubrania, reszta była w 
płaszczach i szlafrokach, niektóre w nocnych ko
szulach. Niektóre miały kapelusze na głowach. 

"Dalej na morzu widziałam dwa, czy trzy cie
mne punkty; były to także łodzie. Gdy brzask ju
trzni rozjaśnił niebo, ukazało się więcej łodzi z oby
dwóch stron okrętu. Później przybyło jeszcze więcej 
łodzi. 

"Tu i owdzie na morzu unosiły się kupy lodu i 
odłamki roztrzaskanego okrętu. Niektóre lodowce 
wystawały ponad powierzchnię morza na wysokość 
80 i 90 stóp. Roz,bitkowie wchodzili na pokład Car
pa1thii po drabinach, zwieszonych z boku okrętu. 

,;Większość kobiet musiano wciągać na pokład 
sznurami, gdyż nie miały dość siły, aby wejść po 
drabinie. Powierzchnia morza była cicha i spokojna 
i ratowanie rozbitków odbywało się bez- przeszko
dy. 'Pani Astor, pani Janowa B. Thayer i pani G. D. 
Widener miały ręce czerwone od wioseł. Wiele ko
bie~ miało suknie zmoczone do ~olan. 
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ROZDZIAŁ XIX. 

JESZOZE PAql SLóW O PRZYOZYNAOH, K~ÓRE 
ZW~KSZYŁY ROZlVII.A.RY KATASTROFY. 

Pożar w składach węgla na IITitanic'u". - Niedo
świadczona i niewyszkolona załoga. -

Brak łodzi ratunkowych. 

Dopiero po katastrofie wyszło na jaw, że w 
składach węglowych na okręcie ,,'l'itanic." był pożar , 

który się wszczął jeszcze przed wyruszeniem parow
ca w podróż morską, że z pożarem tym walczono 
zawzięcie do ostatniej niemal chwili i że mimo to 
zgasł on dopiero wówczas gdy cały "Titanic" po
szedł pod wodę. Oficerowie i załoga okrętu wie
działa o tym pożarze we wnętrzu okrętu, lecz trzy
mano wszystko w ścisłej tajemnicy przed pasaże
rami. Fatalizm więc towarzyszył temu okrętowi od 
samego początku pierwszej jego podróży morskiej. 

Oto ciekawe sprawozdanie palacza z "Tita
nic 'a" p. J. Dilley'a, zamieszkałego w Newington, 
Londyn, który po przybyciu do portu w New Yor
ku, odjechał zaraz na. okręcie "uapland" do Anglii 
wraz ze 150 innymi ocalonymi członkami załogi 

"Titanic 'a." Brzmi ono jak następuje: 
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,,'l'itanic" wyruszył z Bouthampton w środę 
dnia 10. kwietnia w południe. Służyłem jako palacz 
na okręcie "O~eanic" i ztamtąd przeniesiono mnie 
na "Titanic 'a." Od pierwszego dnia podróży na 
"Titanic'u" był pożar i jedynym moim obowiąz
kiem, oraz jedenastu mych pomocników było wal
czyć z tym pożarem. W'alczyliśmy zawzięcie, ale 
nie mogliśmy ognia zagasić, ani nawet zmniejszyę· 

"Rzecz naturalna, że pasażerowie nic o tem 
nie wiedzieli. Choćby ogień ten był niewiem jak 
groźny, nikt z nas pasażerów: o tem by nie poin
formował. 

"Ogień wszczął się w składzie węgla No. 6., w 
którym było 'kilkaset ton tego palnego materyału. 
Węgiel na wierzchu był cały zmoczony i trzymany 
był zawsze w wilgoci, lecz na spodzie składu dozwo
lono niebacznie na wyschnięcie węgla; dzięki temu 
węgiel ten palił się tam jak w piecu. 

Dwunastu członkom ze służby przy piecach 
" powiedziano o tym ogniu i kazano go gasić wszel-

kimi możliwymi środkami. Podzieliśmy się na 'partye 
i gasiliśmy ogień bezustannie od chwili rozpoczę
cia się podróży. 

"Nie zdołaliśmy jednak ugasić ognia-jak już 
zaznaczyłem-i panowała pomiędzy nami opinia, że 
jedynie po przybyciu do New Yorku, i opróżnieniu 
okrętu z pasażerów i z węgla można będzie zaga
sić pożar, wezwawszy do pomocy statki pożarne, ja
kie są w porcie. 

"Niestety, bez pomocy tej się obeszło. Góra 
lodowa rozerwała bok okrętu tuż pod składem wę-
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glowym No. 6 i gdy woda tam gWlaltownie zaczęła 
się dostawać, zagasiła stopniowo płonący węgiel. 

"Robotnicy widząc nagle gaśnięcie ognia od 
spodu przestraszyli się b'ardzo i natychmiast powia
domili O tem oficerów, ci jednakże kazali nam być 
cicho i nic nie mówić pasażerom." 

Inny członek załogi podaje o tym pożarz~ ta
kie ciekawe szczegóły: 

"Musieliśmy wybrać węgiel z przedziału No. 
2 i 3 na prawej stronie okrętu i przenieść na przód 
i gdy nastąpiła kolizya i woda zaczęła gwałtownie 
dostawać się do tych wypróżnionych przedziałów, 
rozepchnęła je, bo nie miała ciężaru węgla któryby 
je przed tym naporem chronił. Po·wiadomiono głów
nego inżyniera Bell o tym wypadku i ten zawołał: 
Na Boga, jesteśmy zgubieni! 

"Maszyniści byli przy pompach do ostatniej 
chwili i wszyscy zginęli. Palaczy i węglarzy wysłano 
na pokład na pięć minut przed zatonięciem parow
ca, gdy widziano, że nie ma już żadnego sposobU! 
ratunku i że dalsza akcya zapobiegawcza jest dare
mna. Światła elektryczne paliły się do ostatka dla
tego, że dynamo-maszyny pędzono motorami olej
nymi." 

Nieudolność zalogi. 

Po katastrofie dały się słyszeć pomiędzy ocalo
nymi głosy krytyki w kierunku załogi "Titanic 'a ", 
która nie umiała należycie obcllOdzić się z łodzia
mi ratunkowemi. Oto co mówi pani G. N. Sitone z 
Gincinnati: 
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"Załoga "Titanic'a" była świeża i z okrętem 
mało obeznana; nie miała ona wcale gruntow~yc.h 
ćwiczeń ze spuszczaniem łodzi ratunkowych, am me 
pouczano jej dokładnie jak w razie wypadku się 
zachować, ani co robić. Wiele osób wskutek tego 
utraciło życie całkiem niepotrzebnie. Gdyby tak 
jeszcze morze nie było spokojne, to niewątpliwie 
ani jeden pasażer nie dostałby się szczęśliwie na 
morze w łodzi ratunkowej. Majtkowie nie mieli wy
obrażenia jak się zabrać do rozwiązania i spuszcze
nia łodzi, a wielu marynarzy wprost nie umiało ro
bić wiosłem." 

Steward okrętowy Albert Major przyznaje tak-
że, iż na "Titanic 'u" nie było ani jednego ćwicze
nia służby i że lodzie ratunkowe źle były opuszcza
ne. Oto jego opinia w krótkiem maniu: 

" 
Jedna rzecz stoi mi w myśli, ile razy zastana-

wiam się nad tą smutną sprawą, iż od pierwszej 
chwili wypadku wszyscy mimowoli odczuliśmy, ~e 
nie jesteśmy należycie zorganizowani, że pomimo to 
iż Ikażdy robił najlepiej jak mógł, nie mogliśmy 
zdziałać wiele, bo każdy robił na własną rękę·" 

Nie było ani jednego ćwiczenia z łodziami ra
tunkowemi na "Titanic 'u", a całem naszem "ćwi
czeniem" było ustawianie się codzień rano o godzi
nie gej w szeregu, gdy czytano listę członków za-

łogi. " 

Nieco uwag fachowych. 

Łącznie z przyczynami katastrof morskich 
omawia prasa europejska dwie ważne kwestye ści-

190 



I długo nad te otchłani e bezd enne, 
Wznosić się będą. ich duchy promienne. 
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śle związane z żeglugą morską, a do tej pory nale-
życie nie rozpatrzone i nierozstrzygnięte. . 

Pierwsza z tych kwestyi dotyczy przyciągania, 
jakie wywierają na siebie z odległości dwa pływa
jące ciała, a które to przyciąganie w danym wypad
ku, kończy się zderzeniem. Hipotezę tego rodzaju 
postawił już z okazyi zetknięcia się "Olimpica" z 
krążownikiem "Hawke" uczony rrancuski Gabriel 
de Lantrec, który w tej sprawie wyraził się, jak 
następuje: 

"Gdy jakiekolwiek dwie masy spoczywają na 
ziemi, to ich siły przyciągające znoszą się wzajem
nie wobec kolosalnej siły przyciągającej środka zie
mi. Lecz gdy te ciała stają się względnie wolnemi, 
jak np. wtedy, gdy znajduje się na wodzie morskiej, 
wówczas ich siły przyciągania zaczynają być swo
bodne i nie ulegają tak dalece wpływowi siły przy-
ciągania ziemi. 

Z racyi tej hipotezy nasuwają się jednak pewne 
wątpliwości. Dlaczegóż np. kolosalne pancerniki nie 
przeciągają do siebie małych parowców, lub łodzi 
przewozowych, które często tuż koło ich boków 
przepływają ~ .... 

Najwidoczniej działać muszą także inne przy
czyny - oprócz siły przyciągania - w wypadkach, 
nad którymi się zastanawiamy. 

Wiadomo, że dwa kawałki drzewa, puszczone 
na płynącą wodę, przyciągają się nawzajem. Lecz 
jeżeli je posmarujemy tłuszczem, tego przyciągania 
nie zauważymy, a gdy posmarujemy jeden tylko 
kawałek, to po przyciąganiu następuje odpychanie. 
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W skazuje to, że w tym razie odgry:w~ głÓW1!!! rQlę 
ciśnienia drobin płynu. 

Gdy dwa ciała przepływają blisko siebie, to 
powierzchnie ich tworzą jakby boki kanału o zmien
nej szerokości, przez który woda pOl'u'Sza się z szyb
kością ciał płynących. W części szerszej boki kanału 
znoszą silniejsze ciśnienie ze strony drobin płynu, 
niż w części węższej, gdzie znowu woda przepływa 
prędzej z powodu różnicy ciśnienia. Skutkiem tego 
między dwoma pływającemi ciałami może wytwo
rzyć się taka opozycya, że z racyi nierównego ciś
nienia, jakiego doznają , jedno z nich--o mniejszej 
powierzchni - zostaje przyciągnięte do drugiego. 

Do takich wyników teoretycznych doszedł inży
nier Skerrett, czyniąc doświadczenia w basenie dla 
studyów morskich w Washingtonie. 

Przejdźmy do kwestyi drugiej. 
Głębokość oceanu w tem miejscu, gdzie zatonął 

Tl'tanic" oceniana J' est na 5,500 metrów. Powstało " , . 
stąd przypuszczenie, że jego szczątki, nie mogąc 
dosięgnąć dna, ponieważ są za lekkie, a nie mogąc 
wypłynąc na powierzchnię, bo są zbyt ciężkie, pły
wają w pewnej głębokości. 

Przypuszczenie to jednak jest falszywem, skoro 
weźmiemy na u'wagę, że jeżeli było można zmierzyć 
głębokość oceanu nawet na 9,500 metrów, przyczem 
sonda ołowiana musiała tak daleko na dół się do
stać, to niema dobrej racyi do przypuszczenia, że i 
szczątki "Titanic'a" na dno oceanu kiedyś się nie 
dostaną. Dałoby się wprawdzie zauwaźyć, źe jeżeli 
jakieś ciało ciężkie - 'kamień, kula armatnia, ka
dłub okrętu lub t. p .-zanurzy się w głębie ocea· 
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nu, to ma do zwalczania co raz większe ciśnienie . -
Ewentualnie więc, gdyby ciśnienie dosięgło 30, 40 
lub 50 asmosfer, musiałoby powstrzymać zanurza
nie się przedmiotów, których Clęzal' gatunkowy 
równałby się 7.6, jak żelaza, 11.44, jak ołowiu, lub 
19.5, jak złota. 

Ale twierdzenie Archimedesa nie straciło do
tąd wagi, jest pewnikiem. Opiewa ono, że każde cia
ło zanurzone w wodzie traci na swej wadze tyle, ile 
waży woda równającą się jego objętości. A więc 
metr kubiczny stali ściągany będzie ku dołowi z si
łą, która będzie się równała różnicy między jego 
wagą i tej samej objętQści wody. Siła ta będzie za· 
wsze tą samą, jakąkolwiek drogę w dół przebywałby 
ów blok stali, bo woda jest nieścieśliwa i zachowuje 
zawsze ten sam ciężar gatunkowy. Czy w głębokości 
50 centymetrów, czy też 5,000 metrów zawsze blok 
stali będzie ważył siedm i pół raza tyle, co masa 
wody jego objętości i dlatego też woda będzie się 
przed nim rozstępowała. 

Pi więc można być pewnym, że biedny "Tita
nic" nie zatrzymał się w drodze na dno przepaści. 
Spocznie on tam na wieki, a ostatecznego dzieła 
zniszczenia dokonana na nim współdziałanie wody 
morskiej i drobnoustrojów. 

19""4! 



ROZDZIAŁ XX. 

Wrażenie katastrofy w całym $wiecie. - Pomoc 
moralna i finansowa dla rozbitków. 

Ludzmość pomocne wyciągnęła, dłonie .... 
I nakarmiono Wasi przy()dziano-
A było to żało,bne smutne wiano -
1 tylko brakło życia w tych na.jdroższych łonie ; 
Ta droga postać wciąż przed Wami stoi! 
I któż serdeczny ból i gorzkie łzy ukoi Y 

Żadna z poprzednich katastrof nie spowodo
wała chyba takiego poruszenia w świecie jak uto
nięcie "Titanic'a" z 1,517 pasażerami. Bo zważyć 
musimy na to, że o ile hasło "ratowanie kobiet naj
pierw", a zostawienie mężczyzn na pewną zgub ę 
miało swoje piękne humanitarne strony, o tyle z 
drugiej przyczyniło się do zwiększenia dotkliwości 
re-zultatów wypadku. Setki kobiet z dziećmi , 'set
ki rodzin zostało bowiem wsmutek tego osieroconych, 
pozbawionych oj'ca rodziny t ej głównej osoby w gro
nie rodzinnem, na której byt i przyszłość rodziny 
zależały. ~obiety z dziećmi zostały nagle bez żad
nylch środków do życia i bez widoków na przyszłość. 

Któż tym nieszczęśliwym, wyrzuconym na obcy 

195 



brzeg przęz fatalizm losu i obdartym literalnie ze 
wszystkiego pospieszy na pomoc 1 

Na pytanie to ludzkość odpowiedziała tak, jak 
tylko w danym wypadku odpowiedzie ć było można 
- mianowicie hojnemi składkami. Zarówno w A
meryce jak i w Europie potworzyły się komitety 
ratunkowe, które zajęły się zbieraniem funduszów 
i udzielaniem doraźnej pomocy finansowej wszyst
kim tym, którzy jej potrzebowali. Pieniądze pły

nęły rzeką obfitą z różnych miast, ze wszy,stkich 
krajów. 

Jednym z pierwszych ofiarodawców .był w A
meryce Wincenty Astor, syn Jana Jakóba AstoJ.'a. 
który na fundusz dla rozbitków ofiarował $10,000. 
Pieniądze te złożono na ręce komitetu mayora W. 
J . .Gaynora w New Yorku. 

George M. Oohan, zarządca teatralny,zebrał ze 
składki między aktorami i przyjaciółmi $9,000, z 
której to sumy sam Cohan ofiarował $5,000. 

Blanche Ring z New Yorku dała $100; Jerry 
Cohan $100; Josephine ' Coban $100; William R. 
Hearst $200; pani Hearst $50; ze sprzedaży specyal
nego wydania New York American $1,500. Naspe
cyalnem przedstawieniu 'Cohan Teatru w New Yor
ku zebrano $2,500. 

Członkowie giełdy New Yorskiej zebrali $20,-
000. Oprócz tego zbierano drobniejsze składki po 
całym kraju, które przyniosły kilkaset tysięcy do
larów. 

Podobnie hojni okazali się Anglicy. W ciągu 

pierwszych pięciu dni po katastrofie w Lo-ndynie 
zebrano $425,000. Fundusz zebrany w Mansion 
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THIS GUSlrlESS 
HE ct€Af'TER. 

-81 Lou" ReDublJc 

"WUJ SllI" ZABIERA SIĘ DO ROBOTY l 

"Wuj Sam" (Stany Zjednoczone) ujmuje w silne dłonie koło 
sterownicze "praw o żegludze morskIej", !{tore wadliwość 
swą. wykazały najdrastyczniej w wypadku z "TItanic'Iem· '. 
MilIonerzy, właścicIele lwmpani! Okrętowych, patrzą. na to 
z obawą., czy czasem dochOd~ ich z tego ,powodu się nie 
zmniejszą.. 
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iHouse doszedł .do wysokości $325,000. Geakwar z 
BaJ:od~ zebrał $2,500, książę Walii $1,250. 

W Southampton zebrano niemal na poczekaniu 
$50,000. 

W paru dniach po katastrofie zebrano ogółem 
w Ameryce i Anglii półtora miliona dolarów. Na 
uwagę szczególną zasługuje bodaj fundusz skład
kowy zebrany przez angielską gazetę Daily Mail ; 
fundusz zł()żony prawie wyłącznie ze składek ko
biet, a dochodzący wysokości $120,000. Daily Tele
graph zebrał $87,775. Lord mayor Londynu zebrał 
fundusz $545,000. 

Akcyą ratunkową i pomocniczą w Ameryce za
jęło się utworzene na prędce Pomocnicze Stowarzy
szenie Kobiet, które otworzyło dwa biura na szó
stem piętrze w gmachu Mletropolitan Life Building. 
Jedno biuro zajęło się głównie przyjmowaniem i 
rozdawaniem ubrań, drugie zajęło się rozdawaniem 
i przyjmowaniem pieniędzy, wynajdywaniem tym
czasowych mieszkań, załatwianiem transportacyi, 
wyszukiwaniem zajęcia, dostarczaniem biletów ko
lejowych, informacyi itp. 

Biura te były w ciągłej komunikacyi ze wszyst
kimi szpitalami i zakładami, w których rozbitków 
chwilowo umieszczono. Dzięki takiemu usystematy
zowaniu pracy wiedziano ile komu dać pieniędzy, 
ubrania, jakie potrzeby trzeba zaspokoić najpierw, 
a które mogą parę dni poczekać. Biura te były bez
ustannie wprost oblężone przez ludzi. Praca była 
gorączkowa i nad'er uciążliwa. I tutaj rozgrywały 
się sceny pełne tragizmu. Pewna kobieta przyszła 
z córką po ubranie, gdyż wszystko co miała zginęło . 
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Wybrano dla niej i dla córki suknie czarne, kobieta 
ta bowiem straciła w katastrolfie syna. Nie chciała 
ona jednak przyjąć czarnego ubrania, bo-jak mó
wiła-nie straciła bynajmniej nadziei, że syn się w 
jakiś sposób uratował i że jeszcze do niej wróci. 

Z liczby 106 rozbitków, jakich umieszczono W 

szpitalu św. Wincentego, czterdzieści osób odjecha
ło najbliższej soboty z powrotem za morze. Pewna 
dziewczyna, na pół przytomna zaledwie z rozpaczy 
po straceniu brata, wuja i narzeczonego, odjechała 
do Finlandyi najbliższym okrętem. Chciano ją za
trzymać jeszczez by wypoczęła i przy
szła do siebie, ale tłómaczeń tych zdawała się wca
le nie słys,zeć i całą jej odpowiedzią był przeczący 
ruch głowy. Odesłano ją według jej życzenia z po
wrotem dlo, kraju. 

SrnUllda Dl1łoda. ISzwedka piEiśCliła .bezustannie 
dwoje swych dzieci i .płakała. Gdy kazano jej sia
dać do łodzi ratunkowej mogła unieść tylko jedno 
dziecię i po walce wewnętrznej z sobą wzięła młod
sze na ręce i ruszyła ku łodzi. Drugie dziecko, trzy
letnia dziewczynka, uczepiła się matki sukni całą 
silą swych drobnych rączyn i z tym ciężarem ko
bieta dowlokła się do łodzi i ocalała. 

Wielu rodzinom dano taką pomoc finansową, 
aby z'apewnić ich byt na dłuższy czas. Osłodzono 

w ten sposób straszną ich niedolę. ale któż zagoi 
krwawiące rany w se,rcu tych nieszczęśliwych, kto 
ukoi ducha złamanego straszną tragedyą na zawsze ~ 

Na to pytanie niema-zdaje się-żadnej odpo
wiedzi. 

199 

Kondolencya z powodu katastrofy. 

;Prezydent Taft opublikował telegramy otrzy
mane od króla angielskiego Jerzego i królowej Ma
ryi i belgijskiego króLa Alberta, wyrażające głębo
kie współczucie dla amerykańskiego narodu, z po
wo'du strasznej katastrofy "Titanic'a". 

Telegram króla Jerzego brzmi jak następuje: 
"Królowa i ja spieszymy, aby zapewnić pana i na
ród amerykański o naszem głębokiem współczuciu 
z powodu strasznej straty tylu amerykańskich oby
wateli, podczas zatonięcia "Titanic 'a". Obydlw,a 
nasze kraje są związane tak ścisłą przyjaźnią i bra
terstwem, że nieszczęście, jakie spotka jedCil1 z nich, 
również ciężko dotknie i drugi, a w tym wypadku 
obydwa straszliwie nawiedzone zostały. 

"J e[J.'zy V. i M.'" 

Odpowiedź Tafta. 

Odpowiedź prezydenta 'brzmi ja:k następuje: 
"W chwili obecnej, z powodu katastrofy "Ti

tanica", o.bydwa nasze kraje wspólnie złączone zo
stały w boleści i niedoli. Naród amerykański współ
czuje z tymi, których stiraszna katastrofa dotknęła 
po tamtej stronie oceanu. Imieniem moich rodaków 
dziękuję Waszej Mości za przesłanie mi słowa sym
patyi i współczucia." 

"William H. Taft." 

Od prezydenta Francyi i Papieża Piusa X. 

Washington D. 'O. - Prezydent Taft otrzymał 
od prezydenta Francyi F'allieresa telegram kondo-
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lencyjny z wyrażeniem żalu po stracie majora Butt, 
adjutanta prezydenta Tafta. 

Na telegram ten odpowiedział prezydent 
z podziękowaniem. 

Papież Pius X dowiedziawszy się o katastrofie 
zmartwił się mocno i wyraził żal po stracie majora 
Butt'a. Major Butt, jadąc do Europy, powiózł list 
od prezyd'enta Tafta do papieża i był przyjęty na 
audyencyi. Wiózł on odpowiedź papieża dla prezy
denta, kt&ra jednak nie doszła skutkiem katastrofy. 

Ottawa, Ontario. - Pułkownik Lowther, woj
skowy sekretarz księcia Connaught, gubernatora 
Kanady, wysłał w imieniu tego ostatniego wyrazy 
współczucia z powodu katastrofy okrętu Titanic, 
do biura White Star, Broadway, ~ew York. 

Z innych państw nadesłali depesze, albo wład
cy, albo ludzie o sławnych nazwiskach, ambasado
rowie, tow.arzystwa wszelkiego rodzaju; z Londynu 
ubolewa premier Asquith, w imieniu Japonii wice
hrabia ehinda, ambasador we Francyi, hrabia Molt
ke, ambasador duński i wiele, wiele innych wybit
nych osób. Z Berlina prezydent parlamentu telegra
fował w swojem i cesarza imieniu. 

Wieńce na morską mogiłę. 

~ wielu miaSt amerykańskich nadesłano kilka 
wagonów wieńców z żywych kwiatów, które zabra
no na parowiec i ten po,dążył na miejsce katastro
fy, gdzie zatonął "Titanic" i tam te wieńce spusz
czono na 'fale morskie. W ten sposób uczczono pa-
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mięć bohaterów, którzy ratowali kobiety i dzieci, 
a sami zginęli. 

Z Chicago wysłano też wagon najpiękniejszych 
wieńców. 

N8Id tą wielką mogiłą oprócz rzucenia na. nią 
kwiatów, odbyło się nabożeństwo i ceremonie reli
gijne. 

Wrażenie katastrofy 'W Paryżu. 

W,ieść o przerażającej katastrofie, jaka spotka
ła okręt" Titanic" wywołała w :raryżu pani!kę, która 
zaznaczyła się i na giełdach, do'niesiono o podobnem 
wrażeniu i z Londynu. Titanic wiózł prócz kosztow
nego prywatnego bagażu pasażerów - także 3438 
worów pOlCzty poleconej., wtem wiel.e papierów 
wartościowych akcyi i bondów, milionową biżute

ryę, częściowo prywatnej własności, częściowo na 
sprzedaż, wreszcie z Paryża wiózł ogromną masę 
drogich towarów modnych, koronek, jedwabiów, 
klejnotów itp., przeznaczonych 'dla zakład'ów no'
woyorskich; między \kosztownościami znajdowała 

się np, naszyjnik, oszacowany na 600 tysięcy dola
rów. 

202 



'V~Ę'I'RZE 'l·I'I'.\.~IC'_\. W PRZECIĘCIU. 

ROZDZIAŁ XXI. 

NAST",PCA "TITANIC'A,'t 

Największy na świecie parowiec osobowy "Impera
tor". - Zabierze 4,100 pasażer6w i załogę 

składającą sięz 1,100 os6b. 

Zdaje się, że katastrofa z "Titanic 'iem" nie 
była jeszcze lekcyą. dostateczną· Oto nastl?pca nie
szczęsnego okrętu. 

W porcie wolnego miasta hanzetyackiego, Ham
burga, spuszczony ' został na wodę największy na 
świecie parowiec pasażerski, którzy otrzymał du
mne imię "Imperator." Ten olb;rzymi potwór mor
ski posiada 50,000 ton pojemności, a więc o 5,000 ton 
więcej niż "Titanic", który niedawno zatonął. Dłu
gość "Imperatora" wynosi 879 stóp, szerokość 89 
stóp, boczna głębokość 63 stopy. Bez malSzyn, ko
tłów i ładunku waga okrętu wynosi 323,200 ton. -
Największe wojenne okręty liniowe ważą o 110,000 
ton mniej, "Imperator" będzie mógł zabrać 4,100 
pasażerów, a załoga będzie liczyć 1,100 głów. Po
prostu pływające miasto. Długość linii A-B wynosi 
570 stóp, długość linii C-D 551 stóp. Parowiec ten 
posiada 11 pięter, a górne brzegi jego kominów 
wznoszą się na 154 stóp nad poziom wody. 
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"Imperator" waży bez rp.aszyn, kotłów i ładun
ków 323,200 ton. Skądże pochodzi ta bajeczna 
wprost cyfra? Przestaniemy się dziwić, gdy rozpa
trzymy się w szczegółach budowy tego parowca. 
Otóż podwójne dno okrętu, to. jest fundament jego 
ma 767 stóp długości, a 85 stóp największej szero
kości. To podwójne dno, w któl'em stanąć może wy
,godnie człowiekj bardzo wysokiego wzrostu, jest 
zbudowane ze stali i spoczywa na 550 potężnych 
'podporach, a w swoich komorach może pomieścić 
6% miliona litrów wody. Na tym fundamencie wzno
szą się potężne belkowania, rusztowania i żebrowa
nia, ażeby dać podporę stalowym płytom zewnętrz
nej powłoki. A potem rozpoczęła się budowa wnę
trza pokładów, a przedewszystkiem komor, tudzież 
podłużnych i poprzecznych ścian, za pomocą któ
Tych tworzą się szczelne oddziały, ażeby w razie 
zderzenia się okrętu i wybicia w nim otworu woda 
nie mogła zalać calej l?rzestrzeni. 

Szczelne komory są najważniejszym środkiem 

bezpieczeństwa i dlatego przy budowie "Imperato
ra" zrwócono na nie szczególniejszą uwagę. Gdy 
w parowcu "Titanic" komory szczelne dochodziły 
tylko do linii wodnej, to w parowcu "Imperator" 
wznoszą Sli.ę aż do d'rugiego pokładu na wysokośt: 
65 stóp, to jest znacznie ponad linię wodną nałado
wanego okrętu. Przednia komora, zwana kolizyj
ną, wznosi się nawet aż do pierwszego pokładu. Ko
mory są nadzwyczajnie odporne, a każda z nich 
waży około. 66 ton. W komorach znajduje się 36 
szczelnych drzwi, z czego 23 drzwi, leżących poniżej 
linii wodnej, można hydraulicznie i automatycznie 
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zamy kać z pomostu komendanta i ~o. W przeciągu 
kilku sekund. 

W nocy i podczas mgły, ,albo. w razie innego 
niebezpieczeństwa, np. ze stro.ny pływają~ych lo
dowców, pal'o"'ce ~inii Hamb~rg-Ame?ka. J,~dą. za
wsze z zamknięteml komoramI, gdy "TItamc mImo 
przestróg płynął z komorami otwartemi i pełną siłą 
pary. Dlatego woda szybko wcisnęła się do wnętrza 
okrętu i zatopiła go. 

IGałe urządzenie sternicze ma wysokości 67 
stóp i waży 2200 centnarów; sam ster waży 1800 
centnarów. Śruby o grubości o.koło 1 stopy wpra
wiają w ruch cztery śruby popędowe, z których 
każda ma 11 stóp średnicy. Z pięciu potężnych ko
twic największa waży 240 centnarów, najmniejsza 
45. Kotwice przymocowane są do stalowych łańcu.
chów, a łącznej długości 2,640 stóp. Te cyfry skła
dają się na olbrzymią wagę parowca. 

Olbrzym, spuszczony na; wodę, jest do.piero pu-
~, - stym wewnątrz gmachem, któremu br~k.uje duszy: 

siły rozpędowej i w którym jeszcze meJedno mUSI 
być zbudowane. Nie ma jeszcze kotłów, maszyn, ko
minów i masztów, które dopiero. po spuszczeniu. na 
wodę 'Są umieszczone na okręcie. "Imperator" Jest 
cztero-śrubowcem turbinowym. Każda z turbin daje 
siłę 15,000 koni. Trzy kominy mają 46 stóp wyso
kości, a ich otwory owalne mają średnicę długości 
19 stóp. Maszyny wznoszą się wysokość 165 stóp. 

Na "Imperatorze" powstanie ho.tel pałaeQwy. 
W ten sposób, obok istniejących już 5 pokładów, 
przybędą jeszcze 4 pokłady. Po.dróżni, przechadza
jący się na pokładzie tak zwanym ło.dzio~ym, będą 
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CIEli:A WY PROJEKT. 

Inżynier Lewis Nixon, który rysował' plan pancernika ame
rykańskIego OTegon, podaje tu projekt budowy okrętu, skła
dającego się z dwóch części, dolnej i górnej. Dolna-wodna 
część-w razie uszkodzenia idzie z całym ciężarem na dno 
morza, górna zaś część luźno leżąca na dolnej odłącza się 
od niej i pozostaje na powierzchni morza. Czy projekt ten 
może się okazać praktycznym trudno na razie orzec ale 
zdaje się on mieć wiele dObrych stron. ' 
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znajdować się na wysokości 67 stóp ponad spodnim 
traznem. 

O wewnętrznem urządzeniu "Imperatora" nie
ma co wspominać - będzie ono zby.tkownem, pod 
tym bowiem względem światowe towarzystwa że

glugi walczą o rekord. Otóż rekord "Imperato'ra" 
·polegać będzie na łazienkach morskich w stylu 
pompejańskim, urządzonych wewnątrz okrętu. -
Trzeźwy rozsądek może zżymać się na podobne wy
bryki, ale publiczność dobrze płacąca wymaga ich. 
Przyjdzie kolej na okrętowe tory wyścigowe. 

Po katastrofie "Titnic 'a" podnoszono, że roz
maite luksusowe urządzenia na okrętach należy po
liczyć na koszt ich zmniejszonego bezpieczeństwa. 
o.tÓż przy budowie "Imperatora" uwzględniono tę 
okoliczność. I tak obok komor szczelnych system 
cztero-śrubowy jest dalszą rękojmią .bezpieczeństwa, 

umożliwia bowiem na wY'padek złamania się steru 
dalsze nienaganne sterowanie. Osobny warS2<tat u
możliwia natychmiastową naprawę mas·zyn. Obok 
kapitana będzie "Imperator" mieć jeszcze dwóch 
stal'szych oficetrów, z których jeden będzie czuwać 
wyłącznie nad jazdą i nad bezpieczeństwem okrętu. 
W szelkie nautyczne środki pomocnicze będą znaj
dować się na okręcie, nie mówiąc o stacyi telegrafu 
bez drutu. Załoga okrętowa będzie wyszkolona w 
prowadzeniu akcyi ratunkowej. 

Czyniąc przegląd rozwoju okrętów handlowych 
i pasażerskich, spostrzedz musimy wybitne dążenie 
do budowania coraz to większych parowc.ów. Jeszcze 
w ostatnim dziesiątku lat ubiegłego wieku okręt~r 
handlowe miały rzadko pojemność ponad 10,000 ton 
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brutto. Dzisiaj parowiec "Olympic", bratni' okręt 
"Titanic'a", ma 40,000 ton pojemności, zaś "Impe
rator" o 10,000 ton więcej. Odgrywa tu pewną rolę 
ambicya towarzystw żeglugi, ale głównym powo
dem są względy ekonomiczne. Jeden wielki okręt 
przynosi więcej dochodu, niż dwa małe okręty o ró
wnej szybkości i równej łącznej wielkości. - A wre
szcie wielki okręt umożliwia wszelkie wygody dla 
podróżnych. . 

"Imperator", którego budowę rozpoczęto dnia 
18. czerwca 1910 r ., jest własnością towarzystwa 
żeglugi "Hap ag " (Harnburg-Amerika-Paketfahrge
sellscarft), założonego w roku 1847. Rozpoczęło ono 
ruch okrętowy do Ameryki za pomocą 4 żaglowców. 
Kapitał akcyjny wynosił $90,000. Pierwszy okręt 
"Deutschland" o pojemności 717 ton miał miejsce 
dla 20 pasażerów kajutowych i 200 emigrantów. 
Podróż z Hamburga do Ameryki trwała 42 dni. DZl
,siaj pospieszny parowiec "Deutsch'land" odbywa tę 
drogę w ciągu 5 dni i 8 do 16 godzin. Kapitał akcyj
ny wynosi $25,000,000. 

Flota towarzystwa "Hapag" obejmuje 179 pa
rowców oceanowych o pojemności 1,16,771 ton, tu
dzież 229 okrętów rzecznych o pojemności 46,946 
ton. W budowie obok "Imperatora" znajdują się 
jeszcze ·dwa parowce tej samej wielkości, tudzież 12 
mniejszych parowców o łącznej pojemności, 1,163,-
771 ton. Z początku okręty były budowane w Anglii, 
później w .Ki el i Hamburgu. Obecnie "Imperator" 
został zbudowany w dokach "Wulkan" w Ham
burgu. 
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ROZDZIAŁ XXII. 

Glosy niektórych pism polsko-amerykańskich i an
gielskich o katastrofie. 

Człowiek ze wszystkimi swymi wynalazkami 
był jest i będzie igraszką wobec strasznych sił przy
rody. Chełpimy się niel'az, że człowiek siłą sweO'o 
r~zum~ i dzięki pracy wielu pokoleń zwyciężył d;i
kle ZWIerzęta, zaprzągł ogień do roboty dla siebie, 
p.okonał odległość, pod!bił powietrze, lecz w grum
Cle rz.eczy s~ .to ty~ko przechwałki. Pokonać mógł 
człOWIek dZIkIe ZWIerzęta, wyplenić O'ady ale wo
bec żywiołowych sił natury stoi bezradny, ~rzerażo
ny. 

- Sm~eją się z sił pary huragany, burze śnieżne, 
POwo'dzle; lada wir powietrzny rzuca śmiałego lot
ni~a na ziemię; największy i najsilniejSlZY <lkręt i
dZIe na ,dno morza wobeCJ uderzenia lodowca lub 
mocy wzburzonej faE; jedno drgnienie ziemi w 
gI:uzy wali całe miasta; ślepy piorun zabija; naj
wIększego mędrcoa. 

Oto najnowszy przykład: 

C;ł?wiek zbudował ołbrzymi okręt parowy, 
długoSCI około 900 stóp, !Szerokości 6'9 stóp, zaopa
trzył go we wszystkie swoje wynalazk.i i chłepił się, 
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że tego olbrzyma żadna burza morska nie zdoła za
topić, bo potrójne dno i przedziały. hermetyczne 
nie pozwolą na to. 

WyrusZla ten olbrzym, na.zwany chełpliwie 
"Titanic ", w pierwszą pod'róż, natrafia na lodowiec 
podwodny, uderza weń i jak strzaskane pudełko i
dzie no -dno, -ciągnąc za sobą w toń i na dno oceam.u 
1,517 żyć ludzkich! Nie pomogły potrójne dna i 
szczelnie, na nic się nie zdał kadłub ze stali i tysią
ce przyrządów ratunkowych. 

Dajemy na innem miejlscu szczegółowy opis 
tej katastrofy, tu zaś pragniemy jeszcze zalJIlaczyć, 
że bodaj czy nie główną przyczyną. katastrofy była 
ludzka namiętność i nieostrożność. "Na złamanie 
karku" bodaj czy ;nie jest najlepszą charakterysty
ką człowieka w dwudziestym wieku. D}a oszczędze 
nia czasu podróży szybkie parowee wybierają dro
gę zbyt na północ wysuniętą, a więc nawiedzaną na 
wiosnę przez olbrzymie lodowce; dla oszczędzemia 
czasu, Titanic, wiedząc, że płynie wśród pola lodo
wego, pędził z szybkością 'szaloną. Gdyby wziął kie
runek południowy, gdyby płynął ostrożnie i wolno, 
katastrofy by uniknął! Ale chodził() o rekol"d, o naj
szybszy przejazd z Anglii do Ameryki! 

,,1,517 ludzi straciło życie! MnieJsza o to". 
"To samo się dzieje na kolejach, po wielkich 

fabrykach, w kopalniach". 
"Na złamanie karku". 
Nowoczesny człowiek nie ma -czasu, spieszy się 

mu, spieszy we wszY'stkiem, a więc i w szukaniu 
śmierci. - Kuryer Polski w Milwaukee, Wis. 

• 
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Gorzkie słowa o wspólwinie narodu amerykań
skiego w kwtastrofie okrętu, "Titanic" dały się sły
szeć na jednem z posied'zeń senatu amerykańskie
go. Ode-zwały się głosy, że lwią część winy za tę nie
bywałą w dziejach żeglugi klęskę ponosi ułomność 
prawodastwa morskiego, które zdaje się dążyć tyl
ko do il'ozwoju wielkości i chyżości okrętów, a lek
ceważy bezpiec-zeństwo, igrając przez to z życiem 
tysiąca istot ludzkich. 

Senatorrowie MM'tine, McCumber, Lodge i Ale
xander ostro krytykowali dotychczasowe 'prawa że
glugi, zarówno amerykańskie, jak międzynarodo
we. Mlartine zgłosił rezolucyę, wzywającą prezyden
ta do zawarcia z innemi państWlami morskiemi tra
ktatu celem ustawowego unormowania spraw szyb
kości żeglugi, telegrafu iskrowego, łodzi ratunko
wych, sygnałów ,świetlnych i WIszelkich innych 
Ś!rodków bezpieczeństwa podczas żeglugi oceano
wej. Mall'tine w dalszym ciągu n3Jzwał barbarzyń

stwem i zbrodnią zaopatrywanie takiego kolosu jak 
jak "Titanic" w czwartą zaledwie część potl'izebnej 
ilości łodzi 'l'atunkowych. 

Druga rezolucya, zgłoszona przez reprezentan
ta Alexandra w kongresowym komitecie marynarki 
handlowej żąda natychmiastowego zwołania mię
dzynarodowej konferencyi celem U'l'egulowania 
przepisów żeglugi na oceanie atlantyckim. Podobne 
usiłowania czyniono już na konferencyi w TOku 
1889, lecz ówczesne przepisy wobec gwałtownego 
rozwoju techniki okrętowej wnet p08'zły w niepa
mięć . 

Żywo poruszana obecnie sprawa, reformy praw 
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żeglugi, okupiona życiem, kilkunastu lSet niewin
nych ofiar, p.rzypomina smutne przysłowie o "Pola
ku i szkodzie". Dziwna jest rzecz, że do zbawien
nych dla ludzkości reform zawsze potrzeba stosu 

Tragiczna podróż "Titanicu", pierwsza i {)sta
drogą przez Golgotę zmierza ród ludzki do wzglę
dnego bodaj postępu, krwawymi ,szlakami znaczy 
się poszanowanie praw, mających zazwycZJaj na ce
lu tłuste dywidendy. wszechwładnego kapitału, i
grającego z życiem ludzkiem. 

I niejeden jeszcze "Titanic" zniknie w odmę
tach, nim zabłyśnie nad ziemią praw{) prawdziwie 
ludzkie. - Dziennik Polski w Detroit, Mich. 

• 
Tragiczna ,podTÓż "Titanic 'a", pierwsza i osta

tnia tego olbrzymiego statku, pływającego miasta 
nieomal - świat cały pOiI'uszyła do głębi. 

Wszystkie pisma przepełnione opisami kata
strofy, w~zyscy lud'zie tylko o tem mówią, nawet 
sfery prawodawcze poszczególnych państw Ispll'awą 

tą zainteresowały się żywo, gorliwie. 
Z pierwszych wieści, dość bałamutnych i ską

pych, trudno sobie było nawet wytworzyć obraz ka
tastrofy, niebywałej w dziejach ludzkości, od wielu 
lat. Depesze bezdrutowe skonstaJtowały tylko bez
pośredni powód: zaropienia "Titanicu", w następ
stwie kolizyi z pływającym lodowcem, ogromnych 
rozmiarów, cyfrę uratowanych i zaginionych. 

Fantazya ludzka jes't nieogtraJIlicliona. To też 
snuto tragiczną przędzę delikatną, jak b['labandzka 
koronka, lub niezgra'bną, grubą, jak siec rybacka, 

starając się rozwikłać fatalny znak pytania - co 
do właściwych przyczyn wypadku - nawet w o
bliczu. majestatu Smierci nie pomijając sposobności 
w robieniu sobie reklamy, z tragedyi i sensacyi. 

Czego niedopowiedział telegraf iskrowy, dopeł
niło słowo żywe, przywiezionych na pokładzie "Cal'
pathii" rozbitków. I znowu z wstrząsających opo
wieści kuto groty ;sensacyi, godzące, nie w serce, 
lecz nerwy, wywołując więcej zainteresowania, niż 
współczucia. 

Z opowieści zaś tych raportów, zeznań, wyłonił 
się dopiero właściwy powód katastrofy. Jest nim 
znane w Ameryce, lekceważenie ludzkiego życia, 
mania zdobywania rekordów, bezgraniczna lekko
myślność, gdy chodzi o sukces w dziedzinie byzne
Sll'. Oto p. Ismay, generalny dyrektor White Star 
Line, odbywający "inspekcyjną" podróż na pokła
dzie "Titanicu ", postanowił wypróbować go, zdo
być rekoiI'd, nie oglądając się na nic. 

. ........ ............ . .................. . 

Czy jest w któremkolwiek ustawodastwie kara 
za mord 1,517 ludzi? Za świadome i lekkomyślne 
stawianie na jedną kartę całego miasta pływające
go, z całą jego ludnością i bogactwami, byle uzy
skać rekord, byle spełnić zachciankę? 

Sprawiedliwość pomści zniszczone ludzkie ist
nienia, ołowiem za'ciężą klątwy, każda łza 'przelana 
spadnie kroplą roztopionego żaru... - Dziennik 
N arodowy w Chicago. 
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Włoch Marconi, wynalazca telegrafu i,skrowe
go, zasłużył sobie, aby mu po śmierci stawiono pom
niki, a hist()ll'ya nazwisko jego wypisze złotemi zgło~ 
skami. Telegraf jego pomysłu uratował już tysią
com ludzi życie, alarmując inne okręty i stacye na 
wybrzeżach, gdy jaki okrę1! był w niebezpieczeń
stwie. I w ostatniej katastrofie z paTowcem "Tita
nic", gdyby nie ten zbawczy wynalazek, ani jedna 
osoba by się nie uratowała może z tonącego parow
ca i nawetby niewiedziano, gdzie się ten okręt po
dział z ludźmi n8J nim tgię znajdują'cymi. 

Ile to dawniej okrętów z załogą i pasażerami 
zginęło bez wieści w głębiach oceanu, że nawet ślad 
po nich nie pozostał i nikt nie wie, gdzie jest ich 
grób. , 

Wynalazek 1\Iarconiego, to, błogosławieństwo i 
największy, naj,donioślejszy wytwór rozumu ludz
kiego. 

Sam wynalazca gdy się dowied'ział o katastro
fie, zwiesił głowę i wyszeptał ze smutkiem: "Ach, 
czemuż mój wynalazek nie uratował życia wszyst
kim! Czemuż tak bezsilni jeszcze jetSteśmy wobec 
natury!" 

M.arconi obecnie pracuje nad wynalazkiem 
przyrządu, który w razie zbliżania się okrętu jed
nego do drugiego alarmo,wać ma załogę i dawać sy
gnały ostrzegawcze na przestrzeni kilku mil mor
skich, Zapobiegać on przeto będzie zderzaniu się 
parowców, co teraz często się zdarza, zwłaszcza 
podczas gęstej mgły. Wynalazca jednak nie cieszy 
się bardzo swoim wynalazkiem, bo powiada, że gó
ry lodowe nie będą odbierać ani przeosyłać sygnałów 
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ostrzegawczych, zatem wobec nich, ,człowiek jest je~ 
szcze bezsilny. 

W każdym ra.zie zapobiegnięcie zderzeniom się 
parowców też jest wynalazkiem wielkiej wagi. -
Dziennik Związkowy (Zgoda) w Chicago. 

• • 
Nareszcie przybyli do portu w New Yorku ci, 

co jedynymi byli świadkami strasznej - niebywa
łej w dziejach - katastrofy "Titanic'a", przybyli, 
by powiedzieć świ8Jtu gorzką prawdę, że nie winić 
w tym wypadku ani sił przyrody, ani braków w bu
dowie okrętu, ale tę fatalną chęć pobicia rekordów 
dotychczasowych. 
Dowiedzieliśmy się już poprzednio z raportów te~ 

legrafii bezdrutowej o wszelkich brakach, jakie po
siadał "Titanic" na wypadek nieszczęścia, wiedzie
liśmy, że tylko 16 porządnych wiózł łodzi ratunko
wych, a cztery były do niczego, obecnie dowi3idu
jemy ,się, że tak kapitan okrętu - jak i głóWIDY in
spektor linii "White Star" wiedzieli o grożącem 
niebezpieczeństwie, góra,ch lodowych, zagrażają

cych okrętowi, a tymczasem pierwszy z nich sie
dział w salonie, zabawiając się pogawędką, a może 
szklaneczką szampana, a drugi naglił kapitana do 
tem szybszej jazdy, by tylko pobić rekord. 

Ufni w wytrzymałość płyt stalowych, okalają
cych boki okrętu, pę'dzili Titanic - jak dwa złe du
chy - z szybkością blizko 30 mil na' godzinę . Na 
prozno telegraf bez drutu ostrzegał o niebezpie
czeństwie, nie umitygowało szalonych jeźdźców o
bniżenie się nagłe temperatury, które zwia1srtuje gó. 
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l'y lodowe, me zwolniono na czas biegu okrętu, któ
ry pędził w przepaść śmierci na złamanie karku, bo 
trzeba było zdobyć rekord światowy. - Dziennik 
Dla Wszystkich w Bruffalo, N. Y. 

* 
Zdajemy sobie doskonale sprawę z tego, że u 

czytelnika doby bieżącej żaden przedmiot nie wzbu
dza zainteresowania wobec jedynej naj ważniejszej 
wiadomości, jaką jest przybycie do Nowego YOiI'ku 
okrętu "Carpathia", Iprzywożącego rozbitków z o
krętu "TitalUic". Wszyscy rozczy-tują się tylko we 
wiadomościach, które przywiózł parowiec "Car
pathia"; odczytuje się je ze smutnem zaciekawie
niem, z grozą, z p.rzerażeniem. Bez względu na to, 
czy kto. miał znajomych, krewnych lub ziomków po
między ofiarami katastrofy na morzu, - każdy 
człowiek nie pozbawiony uczuć szlachetniej.s·zych 
bierze udział w powszechnej żałobie świata cywili
zowanego, .spowodowanej wydarzeniem najtragicz
niejszem w dzieja.ch nowożytnych. 

~ierwsze wiadomości przywiezione przez okręt 
"Carpathia" podajemy lUa inne m miejscu; przyczy
niają się one tylko jeszcze do zwiększenia powsze
chnego współczucia, przerażenia, przygnębienia. I 
potrwa jeszcze przynajmniej dni kilka, zanim ogól
ny ten nastrój tragiczny ;zaC'znie się uśmierzać i po
woli ustępować. W związku jed'nak jeszcze z tą ka
tastrofą obudzone już, ale w pierwszej chwili ogól
ną żałobą stłumione, inne uC'zucia i wynikające z 
nich akcye wtedy zajmą jego miejsce i szereg ty
godni albo miesięcy upłynie·, zanim Zl.l'Pełnie zble-
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dnie pamięć o strasznem tem wydarzeniu. Pod pew
nymi zaś względami stanowić ono raz na zawsze bę
dzie dla ludzkości pomnik, - tem poważniejszy, że 
zgrozą przejmujący - zwrotu z niebezpiecznego 
kierunku pewnej gorączkowej, więc chorobliwej i 
szkodliwej działalll10ści przemysłu i ducha ludzkie-

go. 
Z tych innych uczuć ludzkich katastrofą pobu

dzonych, a wprost ze współ0z1Lcia wypływających 
pierwsze łagodzą·ce promienie rzuci, - rzucać już 
zaczęło - miłosierdzie; miłols.ierćLzie okazywane 
rozbitkom okrętu, wdowom i sierotom, zwłaszcza 
pozbawionym żywicieli, ojców rodzin. Bohaterstwo 
tych ojców rodzin, z jakiem własne życie poświęci
li, by nietylko własne, ale i cudze życie i dzieci ra
tować, nie pozostanie bez nagrody; usprawiedliwio
nem będzie ich zaufanie, że znajdą się na ich miej
sce opiekunowie dalszego losu rodzin pozbawionych 
ojców i jeżeli nie zastąpią tych ojców w zupełności, 
to przynajmniej byt materyalny tym rodzinom za· 
bezpieczą. 

Naczelnicy rządów, kongresy, legi;slatury, -
ludzie fachowi, rzeczoznawcy, uczeni, - maryna
rze, przemysłowcy, budowniczy, - korporacye, cia
ła rządowe i stowarzy.szenia lub orgrunizacye, po o
bu stronach ~tlantyku domagają się obmyślenia 
środków zapobiegawczych, ofiar~ą swój współu

.dział i pO'części już występują z projektami. W pier
wSlzych dniach wszystkie te domagania się, propo
zycye i rady nieco chaotycznie się przedstawiają, a
le trudno wątpić o tem, że przyjdzie do wielkiej 
jakiejś rozumnej i skutecznej międzynarodowej ak-
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cyi, która pod tym względem pożądane wyda owo
ce. 

"Kompania winna I" - "Winna publicz-
" f" . nosc. - a nawet: "Kapitan był winien ", - dają 

się !Słyszeć głosy. Wyrobić sobie sąd o tem będzie 
można istotnie dopiero po przeprowadzeniu grun
townego śledztwa. 

Że część winy spada na ową "publiczność ", do'
magającą się jak iIlajwiększych wygód i komfortu 
najwykwintniejszej uSługi, a zarazem najśpiesz~ 
niejlszych podróży na oceanowych hotelach, trudno 
zaprzeczyć. Ale ta publiczność, skoroby tylko prze
iczuwała, ,że jakiekolwiek wypełnianie jej żądań 
połączone jest ze zwiększeniem niebezpieczeństwa 
jej życia, - niezawodnie wyrzekłaby się wszyst
kiego, co do zwiększania się tegoż przyczynić się 
może. 

Że część willly spada na firmę okrętową i to 
część główną, wątpić trudno, ale nie jest winną pe
wna specyalna kompaillia okrętowa, ,gdy wła&nie 
jej okrętowi wydarzy się nieszczęście, tylko wszyst
kie razem przez wzajemne prześciganie się w osią
ganiu rekordów chyżości ,podróży i przez jednako
we u wszystkich niedopatrzenie najważniejszych 
dla ratowania życia ludzkiego w chwili niebezpie
czeństwa urządzeń, jakiem jest np. za{)patrzenie o
krętów w dostateczną ilość łodzi r~tunkowych. _ 
Dziennik Chicagoski w Chicago. 

* * 
J es.t to pożałowania godnem, że publiczność 

tak lubi się spieszyć. Pociągi tunelowe pędzą bły-
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skawicznie; automobile przemykają po ulicach 
miast z szybkością mili w dwóch minutach, okręty 
morskie rozpruwają fale z szybkością "podbijania, 
rekordów." Tytanie pędził z szybkością 24 mil 
gdy" nastąpiło zderzenie od którego zatonął: . T~k 
wielkim i trudnym do kO!lltroli był ten okręt, 1Z Ule 
można go było zatrzymać w pędzie jazdy na długo
ści trzech mil. A mimo to przedzierał on się z szalo
ną szybkością wśród nocy przez masy "pól lodo
wych". Pasażerowie ponieśli karę tej szybk.ości. 
Nie można całej winy zwalać na kapitana SmItha. 
Nie wydaje się usprawiedliwionem przypuszczenie, 
iż kapitan Smith ryzykowałby nieoględnie własne 
życie i los przeszło dwóch tysięcy osób, oraz koszto
wny okręt jedynie' dla zdobycia sławy i zyskania 
rekordu światowego w tej pierwszej podróży mor
skiej nowego parowca. Bynajmniej; kapitan Smith 
jechał całą siłą pary, bo wszystkim było spieszno. 
ponieważ pasażerowie pragnęli jaknajprędzej wylą
dować w New Yorku. A szybkość ta była śmiercio
nośną. Straszną lekcyą jest ta katastrofa. Nie spie
szmy zbytnio, gdy to zagraża życiu. - Morning 
Telegraph w New Yorku. 

Ameryka może wydawać, jak to londyńskie pi
sma powiedziały, Zlbyt szybkie i często niesprawie
dliwe wyroki, lecz w wypadku z "Titanic'em" cie
szy nas, że komitet śledczy senatu Stanów Zjedno
czonych wziął się na sposób udania się na pokład 
Carpathii" zanim ten okręt przybił do portu.. W 

" 
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przeciwnym razie, kto wie jaka część prawdy o ka
tastrofie dostała.by się do szerszej wiadomości. 

2Jeznania świadków pouczyły nas, że nawet te
legrafia iskrowa, nadzwyczajny wynalazek ku oca
leniu życia ludzkiego zagrożonego katastrofą, może 
w rękach niewłaściwych sltać się środkiem eksploa
tacyi ludzkiego nieszczęścia kosztem ogółu. Przeko
naliśmy się, że ta nowa zdobycz musi być pod ści
ślejs,zą kontrolą, aby spełniła należytą służbę wobe3 
Ludzkości. - Chicago Evening Post. 

Większość ofiar ginęła bohatersko, poświęciła 
swe życie, aby ocalić kobiety i dzieci, aby ocalić 'Set
ki i tysiące tych, którzy jes:acze kiedyś zginąć by 
mogli. Zginęli oni za swych braci jak żołnierze, któ
rzy oddają życie w obronie swego narodu i świat 
nigdy nie powinien zapomnieć jak ci ludzie cier
pieli i ginęli w chwili :największego kryzysu i może 
to poświęcenie nauczy ludzkość rozumu. 

Jest to nader bolesnem , iż jedni muszą ginąć 
dlatego, aby drudzy mogli być ocaleni i aby przy
s'złe pokolenia miały z tego pożyteczną naukę. Ta
kie' jest jednak prawo tego dalekiego od doskonało
śd świata, prowadzącego pełną ofiar walkę przy 
zdobywaniu sobie lepszej przyszłości. Postęp rzad
ko kiedy może być uzyskany bez ofiar i bohaterów, 
których cierpienia pobud,zają umysły ludzkie i za
przęgają je do dalszej gorączkowej pracy zdobyw
czej. Jest to walka życia, jak powiedział Lincołn 
pod Gettysburgiem, w której wyradza się zwiększo-
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lila chęć poświęceń osobistych dla sprawy za którąJ 
poprzednicy Dasi zginęli. Bohaterowie ka;tastrod'y z 
Titanic 'em" nie zginęli na próżno, jeśli przez icb: 
poświęcenie niebezpieczeństwa jazdy morskiej w 
przyszłości będą zmniejszone, a nieostrożność, któ
rej, oni pailli ofiarą stanie się jedynie ,bolesnem 
wspomnieniem. - N ew York Tdbune. 

.. 
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ROZDZIAŁ XXIII. 

William Thomas Słead, uczony i wybitny dzienni
karz angielski. 

,w, liczbne nieszczęśliwych ofiar katastrofy, jak 
to już podlałem w innem miejscu, znajdował się tak
że William Thomas Stead, głośny publicysta angiel
ski, wielki przyjaciel klasy roboczej i wybitny mąż 
stanu. Poświęcam tu nieco więcej miejsca życiory
sowi postaci ze wszech miar na uwagę zasługująceJ. 

William T. Stead urodził się w Embleton, Nort
humberland, Anglia, dnia 5 lipca, 1849 roku. Ojciec 
jego był pastorem kongregacyjnego kościoła i czło
wiekiem biednym, mającym przytem 'liczną rodzinę. 
Chłopiec więc wychował się w niedostatklU i mł()l· 
dość jego była pod wielu względami nader prozaicz
na; mimo to odróżniał on się od :imnych członków 
rodziny nadzwyczajną żywością umysłu, darem spo
strzegawczym i pożąd'aniem wiedzy. Ujawniało się 
to w jego zamiłowaniu do książek, w wyborze któ
rych ojciec począ;tkowo Ibył chłopcu doradcą i po
niekąd nauczycielem. 

'Gdy chłopiec miał lat 14 dom Steadów nawie
dziła dotkliwa bieda. Aby ratować sytuacyę chło

piec musiał szuka c pracy i dopomódz do utrzymama 
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rodziny. Wkrótce dostał miejsce w biurze jedncgo 
kupca jako chłopiec do 'Posługi z pensyą 4 szylingów 
tygodniowo (Szyling równa się około 24 centom a
merykańskim). Wszystkie te pieniądze z wyjątkiem 
trzech pensów (około 6c.) szły na utrzymanie. rodlzi
ny, a 'Sześć centów tygodniowo pozostawało chłopcu 
na jego pOItrzeby. 

Młody Stead nie ulegał jednakże ciężarom ży
ciowym i nie ma;rtwił się niepomyślnym stanem rze
czy, lecz z nadzieją patrzał w przyszłość. Walczy'ć 
postanowił by zdobywać wiedzę, a nie mając nigdy 
większej sumy pod ręką, by kupić sobie książki, ja
kich potrzebował - oszczędzał. Niewielkie to były 
oszczędności, bo tylko centowe, ale dzięki tym Ol

szczędnościom kupował sobie od czasu do czasu ksią
żkę i pochłaniał ją formalnie, poświęcając na czy
tanie i studyowanie nieraz długie godziny nocy. 

Gdy miał lat 17 poraz pierwszy zwrócił na sie
bie uwagę świata dziennikarskiego. Wydawnictwo 
"The Bo.y's Own Magazine" ogłosiło konkurs na 
wypra,cowanie. Młody Stead skorzystal ze sposobno
ści i napisał pracę na temat Olivera Cromwell 'a. 
Przyznano mu nagrodę wysokości gwinei, nie dano 
jednakże pieniędzy, lecz książkę, mianowicie poezye 
James Russell LoweIJa. Na tej książce Stead ksztal· 
cił swe zdolności literackie i otwierał so.bie zwolna 
drogę do przyszłości dziennikarskiej i literackiej 
wogóle. ,Za tą książką poszły i inne, a po czytaniu z 
ciekawości, nastąpiły studya. Stead' zaczął pisać ar
tykuły do gazet g,dy chodził jeszcze w krótkich 
spodzienkach, a artykuły te, omawiające różne kwe· 
stye żywotne, były tak oryginalne i silne, iż zwra-
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cały zna<l!Zną uwagę. Dzięki tym artykułom Stead 
wyróżnił ,się o tyle, iż powołany zostal n~ red.aktora 
gazety No·rthern Echo, wydawanej w Darhngton. 
Było to około 1871 roiku i na stanowisku t~m Stead 
przetrwał około dziesięć lat. W t~~ ~zasle n~ an
gielskiej widowni publicznej zaJasmała gWla2!da 
Gladstone który ostro krytykował rządy lorda 
Beaconsfi;ld'a 'za zbyt przyjazne usposobienie ich 
dla Turcyi w sprawie prześladowań 'b'Ilłgarskich. W 
obronie prześladowanych chrześcian wystąpił tak
że energicznie William T. Stead, a pisał tak znako
micie iż zwracano na niego powszechną uwagę i u
waża~o go za człowieka o wielkiej przyszłości. 

W 1"0'ku 1880 J OM M{)rley, Qlbecnie lo:r:d M{)r
ley, zOtStał redaktorem PaU MalI Gazette, który na 
aJsystenta powołał p. Wrm. T. Stead. Pan M'orley w 
d'wa czy trzy lata ,potem 'zasiadł w parlamencie, a 
miej~ce jego jako naczełny redaktor zajął Stea,d. I 
tutaj geniusz dziennikarski Steada ujawnił się w 
całej sile. Wprowadził on gazetę na nowe tory da
jąc naukowy i źródłowy materyał redakcyjny. Oto
czył się nowymi współpracownikami, ludźmi głębo
kiej nauki i wybitnego talentu. W tych czasach wła
śnie 'artykuły owej gazety s,tały się :poniekąd wyra
zem OJpinii publicznej Anglii i spowodowały rekon
strukcyę angielskiej marynarki. Pismo bezwątpienia 
stało na czele na pO'lu nauk politycznych, socyal
nych i moralnych. Jakkolwiek miał Stead swój ob
szermy dział jako naczelny redaktor, to jednakże 
zwracał on baczną uwagę i na inne działy w swej 
gazecie czyniąc do wszystkiego dodatki, poprawki, 
które nadawały artykułom siłę i oryginalność. Nie· 
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które zapatrywania Steada w sprawach robotni
czych i politY0znych były nie na rękę właścicielom 
gazety i usiłowali oni ograniczyć swobodę redak
cyi. To spowodowało starcie pomiędzy Steadem i 
wydawcami i ostatecznie w 1890 roku Wm. T. S,tead 
zrezygnował ze staJ10wiska nie mogąc się zgodzić na 
żadne ograniczenie swobody swego pióra. 

Natychmiast niemal po ustąpieniu z PalI MiaU 
Gazette, Steaa przY'Stąpił do własnego ilustrowane
go' wydawnictwa Review of Reviews. Na skutek je
go propozycyi powstało ta"kże drugie podobne i pra
wie o takiej samej nazwie wydawnictwo w New 
Yorku, jakkO'lwiek wydawnidwo londyńskie nie 
miało nic do czynienia z N ewyorskiem. 

Stead był apostołem uc'zciwości i sprawiedliwo"
ści w życiu publicznem, w stosunkach społecznych 
i politycznych. W roku 1893 przybył do Chicago, a
by zapomnieć o troskach i kłopotach, ja,kie prze
szedi w Ixmdynie gdy rozpoczął wydawnictwo 
dziennika, który wkrótce upadł z braku dostate
cznych fundus'zów. !Zaznaczyć trzeba;, że Stea"d hył 
także twórcą i organizatorem ruchu zwanego w An
~lii "Civic Federartion", {),rgamizacyi łączącej w /lIQlbie 
różne stowarzyszenia, a mającej na widoku pracę 
nad podniesieniem kulturalnem społeczeństwa, wal
czył bowiem Stead zawzięcie przeciwko ,,ibiałemu nie
wolnictwu" i korup.cyi jaka wówczas w Lond'ynie 
wszechwbdnie panowała, zabierając tysiące ofiaT. 
Taki sam ruch zapoczątkował Stead i w Ameryce po 
swym przyjeździe do tego wolnego kraju, organizu
jąc tu National Civic Federation. 

W dalszej swej kary erze dziennikarskiej wystę-

226 



pował o,stro w obr-onie Boerów, gdy nastąpiła pa
miętna wojna Boerska i w czasie tym zraził sobie 
wielu przyjaciół, którzy pOlSądzali go o brak patrro-
tyzmu. Mimo to Stead zapatrywań swych nie zmieJ 

nil i z czasem przekonano <si~1 że myślał i radził do
brze. 

W roku 1907 był iW Stanach Zjednoczonych osta
tni raz i brał czynny udział w t. zw. Kongresie Po
kojowym. Był on także 'aJpostołem ,pokoju i z pod 
pióra jego wyszły specya'lne wydawnictwa pod ty,tu
łem: "Wojna przeciwko wojnie." 'Ganił ,ostro Wło
chy za samowolną 'konfiskatę Tripolis i agitował 
mocno w ,st'owa.r,zYSizeniach pokojowych za tem aby 
w sprawie tej wniesiono interpel!łlcyę przed trybUlIlał 
Haaski. 

Artykuły 'jego w sprawie stosunków politycz
nych w Turcyi w ostatnich latach obudziły takie za
interesowanie, iż rząd turecki zaprosił Steada do 
Eonstantynopol<a aby dopomógł rządo,wi turec-kiemu 
w przedłożeniu sprawy TUI"Cyi międzynarodowej ar
bitracyi. Był ,stead także zwolennrkiem s,zczerego i 
dobrego porozumienia dyplomatycznego pomiędzy 
państwem niemieckiem i Anglią. By dojść do tego 
celu prowadził 'zorganizowaną agitacyę pomiędzy 
dziennikarzami niemieck~mi i przyczynił się .do gro
madnej wizyty tychże w Anglii. Pozatembył aposto
łem silnej marynarki dla AIIlglii, dot~d przynaj
mniej dopóki lepsze i humanitarniejsze stosunki nie 
zapanują 'W świecie dyplomaJtyc.znym. Również wie
rzył w to, iż Stany Zjednoczone powinny posiadać 
silną marynarkę wojeruną tak dla własnego bezpie-
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cz.eństwa jak i dla utrzymania równowagi i spokoju 
mlędzynarodowego. 

W . życiu oprywatnem Stead odznaczał się nad
zw~czaJną prostotą. Był niezmiernie szczodrym dla 
~~dago, kto zdawał się być w biedzie, lub nieszczę
~ClU. Dobroć, łagodność i wyrozumiałość oto cechy 
J~gO charakteru. Był zwolennikiem nadania wszel
kICh praw kobietom w życiu społecznem i narodo
w~m .. Zasilał nie tylko własne wydawnictwo, ale 
w;ele ~nnych, a w tem i prasę codzienną. Do Sta
~ow ZJeQ'dnoc.zonych .jechał na "Tiltanic 'u" na wizytę 
J e~noty o odmową, plSZąC podczas podróży artykuły, 
ktore o~wrotną pocztą miał wysłać do Londynu po 
p~:ybyc:u d~ New York~. Niestety, do portu tego 
nl,:dy me dOJechał. Straclła Anglia wybitnego męża 
ktorego następca może nieprędko się znajdzie. ' 
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ROZDZIAŁ XXIV. 

Zestawienie głównych faktów i ogólny pogląd kry
tyczny w sprawie zatopienia "Titanic'a". 

Gdy tylko rozeszła ,się straszna wieść o kata
strofie morskiej z "Titanic'iem", w której zginęło 
1,517 osób, ze wszystkich stron zaczęto natychmiast 
domagać się śledztwa, któreby wydobyło na jaw 
wszystkie fakty w tej sprawie i pOZW'OmO pocią
gnąć winnych do odpowiedzialności. 

śledztwo przeprowadziła zarówno Ameryka, jak 
i Anglia, 'Oba państwa głównie w tym wypadku inte
resowane. 

Amerykańskie śledztwo rozpoczęło się w chwi
li, gdy okręt zbawc,zy "Gal'pathia" zblJ.iżał się d'O 
P'Ortu Newy'OJ:1s,kieg'O z ocal~)llymi. Senat Stanów Zje
dnoczonych zamian'Ował subkomitet z łona regular
nego K'Omitetu Handlu. W skład subk'Omitetu śled
czeg'O weszli senat'Orzy: Smi·th z MJi,chigan, Perkins 
z Calif'Ornii, Bourne 'z Oregon, Burton z Ohi'O, 
Fletcher z Fl'Orydy, Simmonds z Północnej Car'Oliny 
i Newlands z Nev3!dy. Komitetowi temu P'Olecon'O, 
aby zebrał wszY'stkie fakty w łączności z wypadkiem 
o ile tQ tylko jest możliwe. 
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Wf kilka dni potem minis-teryum angielskie za
mianowało także Komisyę Śledczą, składającą się z 
lorda Mersey, jednego z najwybitniejoszych żyjących 
angielskich! jurystów, oraz pewnej liczby fachow
ców i znawców, wliczając w to Sir Rufusa Isaacs, 
generalnego prokuratora,. 'Komisyi iej pole'OOIllo 
!przeprowadzić ścisłe i d'okładne śledztwo pod kie
rownictwem angielskiego moosteryu.m han,dlu. 

Senator Smith, prezes amerykańskiego komi
tetu śledczego os'O,biście kierował dochodzeniami 
śledczemi, przesłuchując urzędników firmy White 
Star Line, ocal'Onych czł'Onków załogi, paJSażerów, 

oraz oficerów i służbę innych 'Okrętów, które w 
chwili katastr'Ofy 'znajdowały ,się niedaleko zatopio
neg'O par'Owca. Senat'Or Smith wykazał żelazną wolę 
w przesłtuchiwaniu świaldków i zadawaniu ,pytań, 

k,tóre wielu os'O'b'Om były nie do smaku. Pierwsze 
przesłuchy rozP'Oczęto w New Yorku d'nia 18. kwie
tnia, a później całą akcyę śledczą przeniesiono do 
Washingt'Onu. Pan J. Bruce Ismay, prezes dyrekcyi 
firmy International Mercantile Marine Co. do której 
!firma White Star Line lIlależy, został powołany do 
zeznań. Czyniono z tego p'O'wodu kwestyę, czy nie 
powstaną jakie niep'Orozumienia dypłomatyczne po
między Anglią i Ameryką, 'zważywszy~ że Ismay 
jest Anglikiem, lecz w wypadku teg'O r'Odzaju niema 
wątrpliwości, iż senat amerykański ,był w zupełności 
w swem prawie p'Owołania do zeznań wszystkich in
teres'Owanych, którzy na lądzie amerykańskim się 

znajdowali. Pozatem p. Ismay nie dał niczem nawet 
P'O'znać iż pl'zesłuchom takim jest przeciwny, owszem 
wszelkie zeznania składał chętnie. 
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Stwierdzone zarzuty w sprawie katastrofy. 

PomJiJIno sprzeczności pewnych drobnych i ma
łoznaczących slZczegółów OIba komitety śledcze t. j. 
amerykański i angielski skQnstato.wały jedne i t e 
same fakty, na podstawie których możnaby dtecyzyę 
dyskryminującą wydawać. 

"Titanic" był zaopatrzQny w łQdzie ratunkowe, 
które mogły pomieścić zaledwie jeooą trzecią pasa
żerów znajdujących się na pokładzie okrętu; paro
wie.c jechał peIną szybkością w regionie "pól lodQ
wych", PQmimo trzech wyraźnych ostrzeżeń Qpie
wających, iż w !pobliżu znajdują ,się góry lodowe. 
Pozatem stwierdzono, że załQga ta nie była dQstate
cznie wyćwiczona, że wydział telegrafu iskrowego 
był licho uposażQny, QperatQrzy kiepsko. płatni i że 
nie był on bezustannie czyrune; że nie dokQnano ści
słej inspekcyi. szczelni QkrętQwych przed wyrusze
niem w podróż, że nie posiadano szkieł morskich w 
• ,gnieździe bQci'aniem" na wieży strażniczej ; że zbyt 
ślepo wierzono. - tak załoga jak i pasażerowie -w 
niemQżiiwość zatopienia okrętu. 

:Zarzuty te są strasznem oskarżeniem. 

Przebieg katastrofy. 

W chwili ~derze!D.ia pozycya "Titanic ~31", tak jak 
podlały depesze telegrafu iskrowego, ,była 41 stopni 
i 46 minut półno'Cnej s'zeł'okości, Qraz 50 stQpni i 1:4 
minut wscho:dniej długości. Znaczy 1\;0., iż Qkręt 

znajdował się w odległQści 16 mil na południe Qd 
głównej letniej linii mQrskiej okrętów jadących w 
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kierunku 'zachodnim. Raporty, o.piewające, iż "Ti
tanic skrócił drogę i zjechał dalej ku północy ku 
szlakowi zimowemu były mylne. W miejscu tern, od
ległem Q 1600 mil od New Y or ku przed samą niemal 
północą dnia 14. kwietnia parowiec zderzył się z 
górą lodową, zniesioną przez prąd 'La,br3ldorski ku 
południu. Wed'le opinii znawców nautycznych i in
żynierów, zgrupowanych przy wydawnictwie Scien
tific American i ,stosownie do wszystkich zeznań 
świad'ków w czasie śledztwa, okręt uderzył całą silą 
bokiem w ostro zakończony podwoooy wystający 
bokiem nos lodowca, który rozdarł bok okrętu ni,by 
os,tre narzędzie-płótno. Siłę zderzenia Qbliczają na 
milion sto tysięcy tQn, czyli na tyie, ile stanQwi siła 
uderzenia kul wspólnej salwy wszystkich armat pan
cerników amerykańskich pierwszej klasy "Dela
ware" i "N Qrth Dakota." 

Zatopienie i ocalenie . 

Natychmiast po zderzeniu i r02Jdarciu boku 
Qkrętu woda zaczęła gwałtQwnie dostawać się do 
wnętrza pal'o'wca, a w krótce po północy w przedzia
łach trzeciej klasy sięgała już do głębQkości jednej 
st()lpy. Dopier,o w godzinę po zderzeniu wJ'lSłanQ te
legram iskrowy z wQłaniem o natychmiastową po
moc do Ca'pe RlaCe i zaczęto. jednocześnie przygoto
wywać łodzie ratunkQwe ,do spuszc'zenia na wodę. 
Załatwiono się z tem prędko. Niektóre łodzie zabra
ły zaledwie jedną trzecią liczby osó'b, którą zabrać 
mQgły. ~arowiec zatonął czołową częścią najprzód 
około. godziny 2 miny t 20 po północy. Ci pasażero-
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wie i członkowie załogi, którzy Lillajdlowali się w 
łodziach ratunkowych, łub byli później z morza 
przez te łodzie wyratowani zabrał rano. o.kręt "Car
pathia" należący do. linii Cunard, który pospieszył 
nieszczęśliwym na pomoc natychmiast po. otrzyma
niu wiadomości '0 1 wypadku. Ocalono o.gółem 705 
osób, z ogólnej liczby o.koło 2,223, czyli liczba o.fiar 
wynosi około 1,518, licząc w to jedną osobę, która 
~marła po. wyratowaniu. 

GIdy stracono Wiszelką nadlzieję o:calemia res~ty 
!firma Whi,te Star Line wynajęła dwal parowce 
l\fuckiay-Bennett i MJinia i wysłała je na miejsce wy
p3!dku na wyłowienie ciał :ro.zbitków. WyŁo.wiono. w 
ten sposób przeszło dwieście dał, które przewieziono 
do Halifax. W liczbie ty'ch ciał znaj,dowali się Jan 
Jakób Astor, Isador Sitrau-s, Charles M. Biays i wielu 
inny'ch. 

!Szkodę sPo.wOldo:waną zatopieniem "Titanic'a" 
o()Ibliczają znawcy na $15,000,000 wraz 'z wartością 
okrętu, rzeczami pasażerów i towarem. Kilkanaście 
'!\odzin które potraciły krewnych w tym wypadku, 
'zatrudnionych na nieszczęsnym o.kręcie, wyto.czyło. 
firmie okrętawej proces~ o o.d\S~kodowanie, opiera
jąc się na angielskiem prawie o kompensacie robo.,t
ników, lub ich rodzin w ra:zie wypa.dku. Kompama 
okrętowa wystąpit3! z ostrym pro.testem, iż żadnych 
odszkod'owań nie myśli ,pł3!Cić. 

Kto jest odpowiedzialny? 

Plo zestawieniu tych wszystkich faktów nasu
wają się tu dwa ważne py,tania, a mianowicie: 
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1) Kto. powinien być pociągnięty do. odpo.wiedzial
ności z'a tę katastrofę i 2) jakie €;rodki powinny być 
przedsięwzięte, aby na przyszłość takim wYI~adko.m 
zapobied'z 7 

Czy można zrobić kompanii o.krętowej legalnie 
zarzut kryminalnej nied'bałości 1 N a to. o.pinia rze
czoznawców jUTystyk~ amJgielskiej i ame,rykańskiej 
odpowiada przecząco. Natomiast konstanto.wa.ne są 
trzy główne przyczyny katastrofy: wadliwy system 
regulacyi żeglugi morskiej, ,za który o.dpowiedzial
ność spada na rządy amerykański, angielski, nie
miecki i francuski; zwiękiszająca się do. monstrual
nych ro,zmiarów konkurencya pomiędzy wielkiemi 
firmami okrętowemi i mania ,szybkiej jazdy w połą
czeniu z wymyślo.ną wystawnością i wygodami pod
czas podróży, o.lropywanemi kosztem niedostatecz
nych śro.dków ratunko.wych na wyp'adek katastro.fy. 

Wolniejsza jazda, wię.cej łodzi ratunkowych. 

" 
Titanic" w chwili zderzenia pędził z szybko-

ścią 24 i pół mili na godzinę, pomimo. trzykro.tnych 
ostrzeżeń o bliskości gór lodowych i Po.mimo. wyraź
nych reguł obowiązujących stale i zawsze wszyst
kich kapitanów okrętów firmy White Star Liale, iż 
"bezpieczeństwo życia pasażerów jest główną pod
stawą i najusilniejszem pragnieniem ,firmy, aby zdo
być reputacyę naj bezpieczniejszej. " 

Jak często reguły tego. rod'z'aju są gwałcone sa
mowolnie przez jednostki z narażeniem życia tysię
cy osób ?! 

Pomimo., iż kontraktorzy okrętu wysilili się na 
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to, aby uczynić go jaknajbezpieczniejszym, jednakże 
wszelkie inne urządzenia wystawności, wygody i ele
gancyi zabrały tyle miejsca, i.ż zabrakł'O go na 
umieszczenie dostatecznej ilości łodzi ratunkowych 
na parowcu. Nie dopilnowano też należycie innych 
środków ostrożności, dzięki czemu parowIec "Tita
nic" znajduje się obecnie na głębokości dwóch mil 
pod: powierzchnią. Atlantyku. 

Rezultat dochodzeń śledczych. 

Rezultatem amerykań'S,kich dochodzeń śled· 

czych jest rekomendacya przeprowadzenia radykal
nych reform w ustawod-awstwie żeglugi morskiej. 
Rekomendaqe polecają, aby okręty morski c 
miały dna podwójne i zaopatrzone były w najnow
sze łodzie ratunkowe, 'Posiadające zapasy żywności, 
światła, dzwony alarmowe itp. Każdy parowiec po
winieu mieć dostateczną ilość takich łodzi, któreby 
mogły w danym razie zlibrać wszystkich pasażerów 
i całą załogę. Pozatem każdy parowiec ma miee re
flektory, strażnicy wszelkie najnowsze przyrządy 
ostrzegawcze, szkła i krótsze godziny pracy. Służba 
okrętowa ma odbywać stale i regularnie w pewnych 
odst\;pach. czasu ćwiczenia. akcyi ratunkowej wszel
'kiego rodzaju. Stacye telegrafu iskrowego mają być 
lepiej płatne i czynne bezustannie dzień i noc. Pe
wne ostrzeżenia mają być dane pasażerom w razie 
wypadku, podobnie mają być udzielane instrukcye 
pasażerom jak obchodzić się z pasami ratunkowymi, 
jak się zachować przy ładowaniu łodzi itp. Nastę
pnie wszystkie parowce powinny byc zmuszone do 
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jechania letnią. linią morską w okresie ,,lPól lodo
wych", a st'aJlowczo i pod wielką. karą ma być regu
lowana szybkość okrętów w czasie mgły lu.b w są
siedztwie gór lodowych. 

Służba telegra:fu iskrowego od·dała wielką. usłu

gę w wypadku z "Titanic'iem", ale wykazała także 
pewne wady i rozprzężenie, ,oraz hrak konkretności 
w systemie telegi'afii morskiej i z ty,ch względów po
winna być wzięta pod ściślejszą kontrolę rządów i 
lepiej uregulowana. 

Reformy już rozpoczę.te. 

Natychmiast po ukończeniu się dochodzeń śled
czych p. J. BI"Uce Ismay, jako prezydilnt iirmy White 
Star Line, ogłosił szereg reform obowiązujących 

okręty morskie tej linii, a między mnemi powiększe

nie i10' ci łodzi ratunkowych stosownie do liczby pa
sażerów. W sprawie ilości łodzi ratunko,wych wydał 
także odpowiednie zarządzenia amerykański wydział 
żeglugi morskiej. Zaraz po wypadku z "Titanic 'iem" 
różne firmy okrętowe skomunikowały się z amery
kańskiem biurem hydrograficznem i na podstawie 
informacyi tegoż wydały rozporządzen)a kapitanom 
swych okrętów, aby od tej chwili trzymali się ściśle 
południowej linii morskiej, oddalonej znacznie od są
siedztwa gór lodowych i zarazem dłuż'szej blisko o 
dwieście mM, lecz za to o wiele 'beZlpieczniejszej. 
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USZKODZENIE TITANIC'A. 

Ilustracya pOkazuje w jaki sposób ostro wystają.ca góra 
lodo~a rozerwała, bok okrętu 1 spowodowała jego zato'· 
pleme. 
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ROZDZIAŁ XXV. 
4 

BIALE WIDMO KATASTROFY. 

(Nowelka p. M. elew Garnet'a, w tłomaczeniu 
p. Jana Przyprawy z Buffalo, N. Y.) 

Uwaga. - W nowelce tej napisanej na 'kilkanaście 
lat przed 'katastrofą. z "Titanic'iem", autor - faktycznie 
wieszczym duchem wiedziony - opisał zderzenie się naj
większego i najbardziej kosztownego okrętu z ·górą. lodo
wą. i szerok.o a pięknie odmalował całą grozę położenia 
pasażerów na rozbitym oluęcie. Dziwnym zbiegiem oko· 
liczności, ,kazał autor stać się tej fikcyjnej :katastrofie 
prawie w .miejscu 'katastrofy "Titanic'a", bo tylko o 3 
stopnie różnicy jest w jednej, a 2 stopnie w drugiej danej 
zwykłych wymiarów< geograficzny,ch tj. długości i szeroko· 
ści. "Mmi,ral", ,bo tak się zwal roz'bity okręt, natrafia na 
g,órę lodową. i idzie na dno - p'odobnie jak "Titanic". O 
nowelce tej szeroko Ipisała .prasa całego świata, gdy roze· 
szla się ,straszna wieść o 2atopieniu "Titanic'a" i 1,517 
osób. 

Kapitan Brownson wyszedł na pomost. Godzina 
była poranna. Okręt pruł stalową piersią fale wzbu· 
rzonego oceanu, które piętrzyły się pod 43 stopniem 
północnej szerokości. S'łońce jeszcze nie wychyliło 
!Swego krwawego oblicza, leez J)omroka świtu 
wschodzącego dnia oświecała już wzburzone za okrę· 
tem fale, mówiła o wielkim obszarze wód już prze
bytych. Ludzie stojący na czatach słaniali się to w 
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jedną ~o w drugą stronę, a na twarzach ich widnia. 
ła ta osobliwa bladość, która cechuje oblicze po 
stracie pokrzepiającego snu nad ranem. Druga straż 
stała na posterunku. Oficer, widząc wchodzącego na 
pomost kapitana, pozdrowił go niedbale, wpatrujl}c 

. się dalej w szarą przestrzeń wód. 
,jCzy widać co" ~ - zapytał dowódca krótko. 
,;Nie, panie kapitanie, ale ja przewiduję, ja 

ezuję". " - odpowiedział sucho oficer, nie od
wracając nawet głowy. 

,,10'0'" - pyta kapitan Brownson. 
"Czy pan nie czuje nic 1 - Niebywałe zimno, 

dreszcz przejmuje, to jest lód - tak panie - lód, 
o ile ją cośkolwiek rozumiem". 

"Lód - szepnął kapitan. - Czyś pan oszalał 7 
Co się stało z panem"? 

"Nic, czuję się bardzo dobrze. - Pan pytałeś 
mię - ja odpowiedziałem. I tyle." 

Kapitan żachnął się. Wyjątkowo nie cierpiał 
tego drugiego oficera. Kompania nasłała mu tego 
nielubianego przezeń pana ,Smitha, na żądanie głów
nego zarządcy biur w Londynie. On zabierał zazwy
czaj swoich i sobie oddanych ludzi i zawsze opierał 
się temu, by jemu narzucono innych o!Eicerów z u
rzędu. W dodatku na pokładzie okrętu jechał jego 
kuzyn, również oficer marynarki, który nie miał 

'żadnego zajęcia. 

"Co się ci ludzie znają na człowieku! Na moje 
jedynie barki spada odpowiedzialność za niego. 
J\ftnie tylko przysługiwałoby prawo wyboru. Na 
mnie złożą całą winę za jakiś wypadek, a teraz tu 
nasyłają mi człowieka, którego ja nie znam i o któ. 
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rym wiem tylko tyle, że jest młody i silny. Będę 
miał na niego dobre oko, jeśli pozostanie służbie." 
Tak żalił się kapitan kiedyś do pana Wylie, głów
nego mata na okręcie. Wylie wysłuchał kapitana, 
zamyślił się i dodał od siebie: 

"Ależ rozumie się - odpowiedział, przytwier
zdając niejako kapitanowi - rozumie się." Tyle 
wszystkiego można się było dowiedzieć od pana 
Wylie. Nie był on zbyt rozmownym. Kiedy jednak 
lepiej zapoznał się ze Smithem, to po wypiciu wspól
nie paru szklanek grogU', na k,tóry zaprosił ich szef 
maszynistów Macdowell, opowiedział Smithowi tę 
rozmowę, jaką prowadził z kapitanem. Smith podzię
kował mu uprzejmie i poszedł SW{)ją drogą, robiąc 
dalej wszystko to, co uważał za najlepsze i jak mógł 
najlepiej. Nie zaniedbał on służby. - Wy1ie twier
dził, że kapitan miał zupełną racyę. Wszak on był 
odpowiedzialnym za wszystko, - wszak zawsze do
tąd zwyczajem to się stało, że kapitan dobiera so~ie 
swoich ludzi, o ile tylko może. A skoro się później 
jeszcze dowiedział, Że kapitan ma kuzyna swego na 
okręcie i nim chce zepełnić lukę, to uważał, że 
Smith był tam zupełnie niepotrzebnym. 

Smith jednakowoż obracał to wszystko w żart 
i uśmiechał się. Lubił Wylie. 

Brownson sapał, stojąc oparlty o balustradę na 
kapitańskim pomoście. Powietrze było zimne, ale w 
tej wysokości zawsze zimnem było powietrze, nawet 
w lecie. 

"W jakim kierunku płyniemy"? - zapytał 
oschle oficera, który stał przy kole. Ten odpowie-
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dział przez okno w budce pilota całkiem monoton-

nie: . ł 
,,1Zachodnia długość - trzy stopme pa po u-

dnie, panie kapitanie. ,,' . • 
To znaczy zachodnia długosc - Jeden stople~ 

" " d na południe, wecUug podstawowego czasu , -o -
rzekł Brownson. 

Tak panie - odparł Smith. 
" , dn' "Skieruj pan okręt o ,dwa sto~nie na ~o~u le 

według kompasu i zaznacz czas naJ dokładmeJ , roz
kazał Brownson. 

Okręt skręcił nieco. Potężna rala zimnego 
prądu powietrznego zawiała z północy. Wydawa~o 
się kompletnie, jakby ktoś nagle otw~rł olbrzY~lle 
drzwi lodowni i stamtąd powiał prąd zImnego -J~k 
lód powietrza. Lekka mgła zaległa wod! m?rs~le. 
Od boków okrętu odbijała się fala z ~uklem l.mkła 
w ,ciemności mgły, robiąc zaledwie klIka .potęzny.c~ 
zwałów. Mgła z każdą minutą zdawała SIę gęstmec 
coraz bardziej. 

Brownson stał się nerwowym. Wszedł do wnę
trza budki pilota i przyłożył usta do tuby, prowa
dzącej do oddziału maszyn. 

"Jak prędko płyniemy ~" 
Trzysta dziesięć - panie kapitanie. Nigdy nie 

płyn~liśmy wolniej - jak trzysta pięć - tak wska
zuje zegar. 

E okręt idzie szybko - zwolnij pan bieg d? 
dwu~tu', odpowiedział Brownson. Okr~t robi 2~ wę
zły - to jes~ szybko, za s~bk~, ': ~azdym, raZI? na 
taką pogodę. Niech robI dZleslęc węzłow az do 
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wschodu słońca, które nam ro'zproszy mgłę. Zwolnij 
bieg. 

Zwolniły w biegu maszyny. - Wibracye tych
że stały się rzadsze, a fala z mniejszym lizała boki 
szumem. Na morzu panowała martwa cisza. 

IUisza wzrastała coraz bardziej, czem dalej o
kręt rwał naprzód. 

Kapitan począł nasłuchiwać pilnie. Czuł coś. 
Goś jest rzeczywiście dziwnego w nat.urze, że 

doświadczony żeglarz odczuje bliskość niebezpie
czeństwa. Tego nikt nie może objaśnić, ale wszyscy 
wytrawni, rzeczywiście dobrzy marynarze czuli to 
nieraz. O tcm mógłby niejeden powiedzieć, gdyby 
chciał. Zdaje się, że to nieprawdą a jednak tak jest, 
jaki mówi biblia. Drugi oficer czuł niebezpieczefr
stwo w powietrzu, czuł je w swych nerwach. Prze~ 
czuł - pole lodowe. Niebezpieczeństwo szło! 

Smith stał na pomoście, obserwując mgłę, któ
ra zdawała się ~l'aczej gęstnieć, niż rozpraszać się, 
mimo że ranek szedł. Marynarze wyszli z kajut, 
ch,vycili za węże, rozpoczęli zlewać pokłady, a za 
nimi postępowali inni z trocinami. Dwa dzwony 
wybiły godzinę piątą. Smith pilniej jeszcze począł 
wpatrywać się. w gęstniejącą mgłę. Raz po raz ocie
rał szkła z rosy, którą zachodziły - parę znakomi
tych soczewek, które kupił za 50 dolarów i zawsze 
je z sobą zabierał, gdy wypadł nań czas służby. 

Schodami do góry wdrapał się jeden z załogi 
i zapytał: 

"Ozy mam przysłać tutaj panu filiżankę 'Ka
wy"? 
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"Tak, proszę mi przysłać - odpowiedział 
Smith, prawie szeptem. Nasłuchiwał czegoś, 

Glos jakiś zdawał się rozlegać z mgły. Był to 
straszny, wibrujący w uchu ton, rodzaj strasznego 
szemrania, miękki i łagodny jak zdala brzmiące to
ny harfy. - Znów cisza. Smith rzucił wzrokiem na 
kapitana, który stał w budce pilota, patrząc na lu
dzi uwijających się przy czyszczeniu niższych po
kładów. ~dawało się, 'że bawi jego ucho szum wody 
wypuszc-zanej z węża i wesoła rozmowa marynarzy. 
Mieli na nogach gumowe obuwie, stąd też nie sły
chać było ich kroków. Nagle kapitan kazał im ordy
narnie przerwać pracę· 

"Lepiej zwolnij bieg okrętu - panie kapita-
nie bo zaczynają się tu i owdzie pokazywać lody" 
_ 'odparł trwożnie na ten rozkaz drugi oficer. Mtv
ślał on o tych tysiącach ludzi, którzy teraz spali i o 
milionach, na jakie ceniono ładunek. 

" 
Kto dowodzi tym okrętem - ja albo pan ~" -

odsapnął ze złością Brownson. 
Było to coś niespodziewanego i nieoczekiwane

go. Smith to bladł jak chusta, to rumienił się· Rzad
ko ,bowiem kiedy odzywał się do niego kapitan ina
czej _ jak teraz. On to potrafi znieść jeszcze, ale 
skoro tylko okręt zawinie z powrotem do portu, to 
on poszuka sobie innej służby. Za ciężko dla niego 
tutaj, gdzie traktują go jak chłopca. Nie zwierzy 
się z tern nikomu, nie piśnie słówkiem. Wkońcu mo
żna by go posądzić o brak dyscypliny, ktoś mógłby 
to' jeszcze więcej ubrać, powtórzyć i tak myśląc, 
cofnął się od bałustrady, która ogradzała pomost 

kapitański. Był wściekły. 
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Pędź okręt na zgubę, blU'knął do siebie, gdy 
znów. wr~cił na dawne stanowisko i zaczął dalej 
bezwI~dme wp~trywać się w dal. Jego uwaga była 
czem lUnem zaJęta, przeszła, zupełnie. l\IoŻlla mu 
było teraz z armat walić koło ucha, a on nie dosły
sz~łby pewno wystrzałów. Tak wściekłym i zapa
n:Iętałym na wszystko stał się, widząc nieza.służoną 
mczem bezczelność swego dowódcy w traktowaniu 
go. 

l: kapitan jakby jeszcze bardziej, chcąc po
dwolC wyrządzoną mu niec1awną krzywdę, krzykn:}ł 
do tuby, prowadzącej do oddziału maszyn: 

"P'~łną parą naprzód! Niech idzie tak, jak tyl
ko moze. Jestem już zmęczony tem bieganiem na 
wsze strony tutaj od rana". ,Potem zadzwonił na te
legrafistę, nagle wibracye okrętu wskazywały że 
kolos został na dobre rozpętany. ' 

,,,Admirał" zaczął powoli rwać szybciej na
przod. Był to olbrzymi statek. Dosyć dużo trzeba 
był~ czasu, żeby w szybszy ruch wprawić potężny 
~adiUb okrętu. Lecz maszyny pracowały ze zdwo
Joną .szybkością i w paru minutach dała się uczuć 
zdWOJona. szybkość biegu. Statek robił 22112 węzła 
na godzmę - czyli około 25 mil. Biegł zatem 
tak szybko jak pociąg. 

, Je~en ze stewardów wszedł po schodkach na 
gorę, mosąc kawę. Smith chwycił nerwowo za fili
żankę i wypił ją duszkiem. - Cierpiał strasznie. 
D.o tej chwili nigdy nie sprzeciwiał się rozkazom ka
pItana, zajął znowu swe daW'lle miejsce i opa,rty o 
balustradę pomostu wpatrywał się bezwiednie w 
gęstniejącą mgłę. Nie widział nic - stał ,bez czucia 
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a jedynie dolegał mu straszny ból obrażonej ambi
cyi. 

"Niech leci ·do piekła ten okręt i z powrotem" 
- szepnął d9 siebie. 

Nagle zaleciał od strony oceanu jeszcze zim
niejszy prąd powietrza. Zdaje się, że zimno grobu 
rozpostarło się nad falą morską. Strażak w gnieź
dzie bocianiem wstał, ślepiąc bystro w mgłę, a w 
końcu krzyknął co sił: 

"Coś widzę na prawej stronie przed nami" --=
złowieszczy głos strażnika rozległ się jak huk działa. 

IBrownson właśnie w tej chwili chwycił za 
dźwignię, za pomocą której zamyka się kompal'ta
menty - potrząsnął nią parę razy i krzyknął co sił: 

"Stać! Stać natychmiast! Gałą siłą pary 
wstecz!" Głos jego rozległ się wraz i zamarł w ja
kimś jęku bezlitośnym, dzikim, który brzmiał nie
zwykle i grozą przejmował wśród tej bezbrzeżnej 
ciszy. Setki ludzi przysiadło, upuściwszy z rąk na
rzędzia pracy, jakby sparaliżowani dźwiękami gło
su, który zabrzmiał tak złowrogo z pomostu kapi
tana. 

Chwilkę jeszcze a nastąpiło zderzenie! 
S'traszny huk wstrząsnął powietrzem. Zdawało 

się, że tysiące ton żelaza zwałiło się na jedną bezła
dną kupę, gdy wspaniały okręt uderzył w olbrzy
mią górę lodową, która sterczała na przedzie nie
mo i wyniośle. Zanurzył się dziób i połowa kolosu w 
tym zwale lodów podbiegunowych. Wstrząśnienie 
było gwałtowne, a ogłuszający łomot spadających z 
góry lodów, łączył się z trzaskiem pękających sta
lowych płyt i łami~cych się grubych rej, tworząc 
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przepotężny chaos, wśród którego nikły głosy ludz
kie. 

"Admirał" to wzdrygał się, to rył, to przewa
lał z boku na bok, chcąc jeszcze tę straszną zaporę 
przebić, lub cofnąć się, ale cały przód jego kadłuba 
zarył się niebawem w ścianie białej i potężnej góry. 
Tysiące ton potężnych zwałów lodu zsuwało się z 
hukiem na pokład, łamiąc i druzgocąc wszystko, 
co napotkały po drodze, a następnie ześlizgiwały się 
na dół do morza, za tym tysiącem szedł inny tysiąc 
potężnych złomów z góry lodowej i spychał gwał
tem tamte do morza, wyrzucając wysoko strumienie 
wody w górę, które sięgały pomostu kapitana. Lu
dzie, którzy znajdowali się na przodzie okrętu zo
st~li .zmieceni natychmiast. Nikt już ich poten: nie 
wIdzIał. Kolos drgnął raz jeszcze, a potem po daniu 
kontrpary, stanął ostatecznie, podczas gdy jego 
prz.ód ,wbił się na setki stóp głęboko w ścianę lodo
weJ gory. 

Na okręcie zapanował popłoch. Zdawało się że 
z huki:m i strasznym wstrząśnieniem skończył' się 
zupełme posłuch dla żelaznej woli kap. Bronwson 
wył formalnie, wydając przeróżne rozkazy i skoczył 
na dół, ?y zmusić do ich wykonania. Pierwszy ofi
cer wybIegł na pokład w bieliźnie tylko, osłoniony 
p~aszczem i objął natychmiast władzę przy spuszcza
m~ łodzi. Tysiące pasażerów wśród nieludzkiej fu-
1'':1 tłoczyło się i przepychało w tłoku, torując so
bIe drogę kułakiem, aby czemprędzej wydobyć się 
na pokład. 

Jakiś mężczyzna, odziany tylko w nocny szla
frok, wyrwał się z tłumu i biegł pędem przez po-
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kład Mignęło tylko coś, gdy skoczył przez balustra
dę i znikł na wieki w otchłaniach morza. Widocznie 
dostał pomieszania zmysłów w ostatniej chwili. 

Brownson pociągnął na dół sznurek od syreny o
krętowej, a przeraźliwy, długi świst rozdarł po
wietrze. Wysokie tony syreny zagłuszyły jęki i na
rzekania pasażerów, oraz uwijających się w tłoku 
marynarzy; a wtedy kapitan ryknął do tuby, która 
łączyła serce okrętu z pokładem: 

"Czy maszyny pracują ~" 
"Woda wdziera się do wnętrza potężnym tune

lem" - brzmiała odpowiedź. "Dosięga już krat". 
To wszystko, co mógł usłyszeć. Odbiegł od tu

by i wybiegł na pokład. Zrozumiał, że przednie 
przegrody obrócone w niwecz; zostały pewno stło
czone, lub zupełnie zerwane przy pierwszym star
ciu się z górą lodową. Okręt szedł na dno. 

Brownson stał na pomoście i observvował kłę

biące się na dolnych pokładach ciała ludzkie któ-. ' re zdawały SIę przepływać i odpływać do jego stóp. 
Mężczyźni walczyli z furyą o miejsca w łodziach 
ratunkowych. l\fuszyniści ze spalonemi twarzami o
puścili swoje stanowiska, wyszli na pokład i zmie
szali się z pasażerami. Sadza na ich twarzy mogła 
zdradzać, że pochodzą z czeluści piekielnych, do 
których powoli wszyscy na statku zdążali. 

I oni rozpoczęli walkę o miejsca w łodziach. 
Jedni przerzucali słabszych pasażerów, którzy nie 
mogli dotrzeć do nich, drudzy pomagali kobietom 
do wsiadania. Jakiś mężczyzna porwał z sobą dwie 
kobiety i niósł je wysoko, rozpychając się, kopiąc i 
waląc pięścią na WSze strony, jak potężny lew. Był 
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to wysoki mężczyzna, ruda go zdobiła broda. 
Brownson szczególniejszą nań zwracał uwagę. O
ficer jednem uderzeniem pięści w głowę zwalił go 
na ziemię, gdy mimo wezwania nie chciał usunąć się 
z łodzi, do której siłą dotarł, a jego świadomość 
skończyła się teraz na zawsze. 

Załoga w całości zachowała się znakomicie. O· 
ficerowie i zwykli marynarze nie str,acili zimnej 
krwi i chcieli utrzymać choć trochę posłuchu dla 
siebie. W końcu sześć łodzi spuszczono na dół 
wzdłuż boków okrętu. Zaroiło się nagle na niższych 
pokładach od tłumu, z którego jedni skakali wprost 
do i tak przepełnionych już łodzi, inni rzucali się 
w morze i stąd wdrapywali się do nich po wysokich 
bokach. :Morze stało spokojne - jak jezioro; jedy
nie lekka fala lizała boki okrętu. Olbrzymie pole 
pływającej wokoło kry, która urwała się z góry lo
dowej, widne było daleko, a wszyscy ci, którzy do
stali się na powierzchnię morza, tu znajdowali na
tychmiast zimny grób. 

"Admirał" pędząc z szybkością 22 węzłów na 
godzinę, wbił się wprost w potężną ścianę góry lo
dowej, która rozpościerała się tak daleko, jak tyl
ko okiem można było ,sięgnąć w dal. Sterczała o
na najmniej 300 stóp w górę, a wiele głębiej sięga
ła jeszcze w morze - pół mili co najmniej, a mo
że jeszcze więcej. Była to kolosalna góra lodu, któ
ra oderwała się nagle od swej macierzy na północy, 
a płynąc z falą na południe, mroziła swym odde
chem ciepłe dni lata i topniała wolno, krusząc się 
coraz bardziej u podstaw. 

smith przeczuł ją, przewidział jej straszną 0-
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becność i nagłe zbliżanie się na dlugo przed zwar
ciem się z kolosem morskim. Przerażający chłód ']V 

powietrzu, to wewnętrzne, a tak zagadkowe odczu· 
cie niebezpieczeństwa, lodowe tchnienie śmierci -
wszystko to mówiło mu o niebezpieczeństwie, któ
re czyhało na nich tak z blizka. I wtedy Brownson 
jak na urągowisko, wpadł na niego, wySmlał gburo
wato jego przeczucie, intuicyę. Cała wina za tę ka
tastrofę musi spaść na barki kapitana, jeśli on -
poniewierany przez niego Smith - będzie chciał 

mówić, jeśli opowie tak nie dawną scenę z kapita
nem. 

Drugi oficer u.śmiechał się gorzko, gdy łódź 
jego oparła się o wodę morza·. 

"Uparty dureń!" - mruknął przez zarośnięte 
zęby Smith. "Co zrobił" - posłał przez swój upór 
na śmierć siebie i przeszło 1,500 ludzi". 

Smith z żelaznym hartem umiał owładnąć 

swoją łodzią i zaprowadzić na niej posłuch dla sie
bie. Jego ludzie ruszyli na swe stanowiska na pier
wsze wezwanie. Na pokładzie za.częło się kłębić nie
bawem, gdy odczuto pierwsze wstrząśnienie i gdy 
zaczęto spuszczać łodzie. Stał on tuż obok swej ło

dzi, bacząc pilnie na całą akcyę, zimny, nieu.gię
ty, hardy - tak ja,k stał wtedy hardo, oparty o ba
lustradę pomostu kapitańskiego, gdy dowódca je
go łajał go obelżywemi słowy. Kobiety miały pier
wszeństwo w jego łodzi. Mężczyźni ze łzami w oku 
żebrali u niego litości - ale na próżno . Jedna z ko
'biet, na wpółubrana, padła na kolana i wznosząc 
ręce do góry, modliła się doń, jakby do jakiegoś bó-
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stwa, od którego 1Y. danej chwili wszystko, bo 
śmierć i życie zależało. Odpechnął ją barbarzyńsko. 

Z odkrytą głową, bez surduta, z podartą koszu
lą stał na stanowisku i widział jak jego podwładni 
przerzucają szesnaście kobiet do jego łodzi; prze
rzucają je bez względu na wiek kondycyę, pięk
ność. Trzydzieści już było kobiet w łodzi, nim sko
czył on sam i rozkazał spuszczać ją na dół. Dwuna
stu mężczyzn chciało pójść w jego ślady, lecz jed
no spojrzenie jego wystarczało na to, by ci cofnęli 
się i poszli wprost w morze. Ludzie ujęli za wiosła 

1. odbili od okrętu na krótką 'Przestrzeń. 
Z klątwą, modlitwą i krzykiem na ustach rzu

cili się ocaleni na spód łodzi w jedno skłębione ciel
sko. Dziko zagrzmiał jego rozkaz, którym nakazał 
im pod groźbą śmierci zająć swe miejsca i usiąść. 
Jednego z mężczyzn, który trząsł się w febrycznym 
strachu i nie chciał słuchać jego rozkazu, zdzielił 
pięścią tak silnie w głowę, że ten padł bez przyto
mności. Jakaś z kobiet, która nie chciała siedzieć 

tuż obok boku łodzi, chcąc skryć się jak najdalej 
przed zimnem, które wiało z fal, uderzył pięścią w 
szczękę tak silnie, że padla wśród jęków na dno ło
dzi, płacząc i narzekając głośno. 

Klnąc siarczyście na niesforną bandę bezbron
nych pasażerów, którzy ciągle zagrażali całości ło
dzi, kazał wiosłować naprzód Co sił, a sam stał na 
przedzie i wpatrywał się w okręt. Po krótkiej chwi
li tłum na okręcie okazał się coraz bardziej rozpa
sanym, widać nie słuchali już rozkazów. Jeden 
Smith, czuł to, że on jedynie mógłby utrzymać na 
pokładzie ład i porządek bez uciekania s,ię do gwał-
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townych środków. Rozmyślał wla~nie nad tern, ko
goby należało przerzucić przez pokład, aby' ocalić 
resztę; ocalić ich od samolubnej walki o życie, od 
zmagania się przed ostatecznym końcem, który na 
wszystkich czycha. 'Zimnym był jak stal, twardym, 
niezłomnym. Ludzie jego znali go jako jednego z 
tych oficerów, Mórzy za nic w świecie nie potrafi
liby opuścić swego stanowiska, gotowi postawić 
wszystko na jedną kartę, stąd też pilnie baczyli na 
niego, chętni spełniać wszelkie rozkazy na jedno 
skinienie. Za nim poszliby w ogień bez naj mniejsze
go zastanowienia się. 

"Och potworny morderca - prawdziwy zbój" 
mruczał ciągle pod nosem, patrząc na idący wolno 
na dno okręt. 

Oczy jego skierowane były na pomost kapitań
ski. Tam wysoko, w górze stał Brownson, kapitan 
okrętu, który posłał swój parowiec na śmierć z set
kami pasa.żerów. 

Brownson stał jak posąg martwy i spokojny, 
patrząc na sięgającą coraz wyżej burtów wodę i na 
łodzie ratunkowe, jak gdyby szukał w nich jeszcze 
wolnych miejsc. Dwie 'Przepełnione rzeczywiście ła
dUJllkiem ludzkim łodzie kręciły się na miejcu i 
zdawały zanurzać się już pod nad miernym cięża
rem. Inne nie przystanęły, by zabrać z nich trochę 
pasażerów i ulżyć łodziom. Dosyć miały zajęcia, by 
myśleć li tylko o własnym ratunku. Okręt powoli o
padał na dno. To było już pewne. 1\fusiał on ude
rzyć tak nieszczęśliwie w górę lodową, zewrzać się 
f: nią tak potężnie, że nawet gdyby były ocalały 

przednie zagrody, to zostały one tak spaczone, że 
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hermetyczue drzwi na nic się już zdały. Szef maszy
nistów stanął za kapitanem i patrzył bezwiednie w 
dal. 

W tej chwili dał się słyszeć potężny huk, któ
ry rozdarł powietrze. Wierzchnia pokrywa okrętu 
wyleciała w górę. Nastąpiła - widać eksplozya 
kotłów. 1\fucdowell spojrzał na Brownsona. Następ
nie skoczył z pomostu i zbiegł do łodzi. 

Bronwson uśmiechnął się szatańs.ko . 

Oficer, stojący przy kotle, prosił o zwolnienie 
go ze służby. 

"J estem żon3lty" mówił z rozpaczą, - mam żo
nę, dzieci, teraz na nic już nie zda się może ta służ
ba. - Pu~ć mię panie kapitanie" - ciągnął dalej 
rzewnemi słowy. 

"Idź idź do stu dyaNów - odrzekł Brownson, 
jakby go to nic nie obchodziło. Na te słowa uciekł 
spiesznie proszący. 

Brownson nie wydawał już więcej rozkazów. 
Spoglądał niemo na kłębiącą się u stóp jego falę lu
dzi, obserwując i rozmyślając w duchu nad wszel
kiemi danemi, które ci nieszczęśliwi mają jeszcze, 
by uratować się z tej strasznej sceny rozpaczy i 
śmierci. 

Poklad ętawał się coraz bardziej stromym. Pa
rowiec przodem zapadał się coraz więcej i przechy
lał na prawą stronę . Skręcał się właśnie teraz, ła
mał na poły, każdy ruch jego powodował nowe osu
wanie się zwalów lodu z gÓi'y lodowej . Maszyny już 
dawno zamilkły. Kolos stał spokojnie, ujarzmiony 
w potężnej krze, a głową tłukł o ścianę lodową; ale 
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to już nie zdało mu się na nic. Zsuwał się wolno, po
woli do swojego zhnnego grobu. 

'Brownson popatrzył wstecz na pokład. Nie do
wierzał, by taki olbrzymi kolos, takie piękne dzieło 
rąk ludzkich, które tyle kosztowało czasu, pracy i 
nakładów, moglo tak prędko zniszczeć. l\Ialowidła 

jego tak były czyste i błyszczące, bronz tak lśnił w 
promieniach wschodzącego słońca. 'Cała budowa o
krętu była tak piękną, tak wykończoną w każdym 
calu, tak elegancką, że, nic jej zarzucić nie było 
można. Niepodobieństwo! On stoi na tym samym 
pomoście, na którym stał już tyle razy, a tu pod je
go stopami giną setki ludzi, giną jak szczury na
gnane w pułapkę. 

"Wielki Boże! - czy to jest prawda ?" 
Był pewnym, że jest na jawie, że śni jeszcze. 

Nie - to musi być sen. A potem znów przyszła nań 
ta straszna świadomość i dreszcz wstrząsnął calem 
jego jestestwem; krew ścięła się w żyłach. Serce bić 
przestało. - Nie - to rzeczywiście ginie jego wy
pieszczone dziecię, jego statek ulubiony, który on 
miał pod swoim dozorem, a wraz ze statkiem giną 
pasażerowie jego poruczeni pieczy. Nagle s'po
strzegł Brownson łódź, którą dowodził niecierpiany 
przezeń drugi oficer, widział t ego oficera stojącego 
w łodzi i wpatrującego się weń. 

Kapitanowi zdawało się, że wargi oficera poru- . 
szają się. - Chciałby wiedzieć, co on teraz myśli, co 
chcą powiedzieć jego nieme wargi. On obraził tego 
człowieka, wyszydził go i wystawił na błazna wobec 
jego podwładnych. Wiedział on dobrze, że drugi o
ficer świadczyć będzie przeciw niemu i powie , że 
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on ostrzegał przed zbliżaniem się do lodóW na pare
naście minut, nim okręt w górę lodową uderzył. 
Wiedział również i to, że sternik przy kole słyszał 
jego rozmowę, slyszał ją także stuart, który przy
niósł kawę do góry i kilku jeszcze ludzi, stojących 
w pobliżu. 

Nie, stanowczo nie może być żadnego śledztwa, 
któreby tyczyło jego - kapitana Brownson'a -
odpowiedzialności za to, co się stało. On nie zniósl
by tego. Wpatrywał się uproczywie w Smitha. Ofi
cer stał, zdala widny i :uporczywie patrzył na po
most kapitański, jakby chciał przeszpilić wzrokiem 
kapitana. 

Parowiec zmieniał nagle położenie, kłonił się 

coraz bardziej ku przodowi, zsuwał wolno do gro
bu, a po przodzie jego ślizgały się góry lodowe, osu
wając się na pokład i zmiatając wszystko do cna, 
co napotkały po drodze. Lody zaczęły lizać już śro
dek okrętu, dochodziły już do wzniesienia, na któ
rem stał Brownson i podmywały je zwolna. Mu,sami 
całemi przewalały się lodowce po pokładzie i sta
czały w dół po stromych burtach okrętu. Groźny 
szum jak z kamieni szlifierskich i chlust wody wy
wolały znowu 'Popłoch wśród pozostałych jeszcze 
przy życiu pasażerów i załogi. Z Iuryą maniaków 
rzucali się jedni przed drugimi, chcąc dotrzeć czem
prędzej do łodzi wydzierali sobie z rąk tratwy i in
ne przedmioty, na których mogli się ocalić. Znowu 
spuszczano dwie łodzie, przepełnione pasażerami. 

Szczęśliwi! Coś strasznego wisiało w powietrzu, ja
kieś straszne przeczucia dręczyły dusze, coś fatali
zmem tchnęło, mówiąc o nieszczęśliwym końcu tych, 
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co zostali na pokładzie, co nie mogli się uratować. 
A statek majestatycznie przewalał się na prawą 
stronę, a przodem szedł coraz bardziej na dół. 

Brownson stał dalej jak skamieniały na pomo
ście i oczy swe wlepił w drugiego oficera. 

W zrok Smitha spotkał się w tej chwili z wzro
kiem kapitana. Zatrząsł się ca,ły, zapomniał na 
chwilę i wznosząc ręce do góry, zawołał ochrypłym 
głosem: 

"Och - ty nędzny morderco, ty nikczemny ło
trze, ty przeklęty czarcie!" 

Brownson widział podp.iesioną rękę, wiedział, 

Lie to przekleństwo w jego rzucone stronę, czuł, że 

ta podniesiona dłoń grozi jemu strasznie. Nie sły
szał slów, nie mógł pojąć ich treści. 

Z tem większem zacięciem patrzył na oficera i 
podniósłszy swą pr3Jwicę do góry, groził nią długo 
i wściekle w odpowiedzi. Ten gest kapitana zoba
-czył Smith. Zdało się, że oszalał w tej chwili. Wy
grażał się jeszcze energiczniej w jego stronę, klął 
siarczyście, jak jakiś maniak, lecz Brownson nie sły
szał tych słów, które nań kaskady przekleństa rzu
cały. Widział on tylko żywą gestyfikulacyę ofice
ra. 

Nie mógł znieść tego widoku. Odwrócił oczy 
wstecz i jakby ostatni raz chciał jeszcze popieścić 
swe oko blaskiem odbitych w bronzie promieni 
wschodzącego z wolna słońca, jeszcze raz i ostatni 
zobaczyć tę tęczę grających w promieniach kolo
rów barw i ściennych malowideł. 

"Okręt idzie na dół. .. to i ja pójdę wraz" ... 
mruknął do siebie. 
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Powoli schodził z kapi1ań.skiego pomostu do 
wspólnej kajuty, otworzył szufladę i wyciągnął re
wolwer, który tam stale zawsze spoczywał. Stanął 
w otwartych drzwiach kajuty i pilnie obserwował 
broń. Otworzył magazyn i widział w nim kulę, któ
ra w jednej chwili mogła skrócić jego żywot. Wy
starczy pociągnąć za cyngiel. Zdawało się, że bawi 
się tym śmiercionośnym narzędziem - jak dziecko 
zapałkami, które nie zna' jeszcze strasznych ich sIm
tków. Stał długo w drzwiach.i nie mógł nacieszyć 
się widokiem kul, których stalowe końce tkwiły w 
lufie niewielkiego rewolweru. 

Kapitan drżał na calem ciele. Wszystko to, CO 
przechodził było tak niezwykłe. Nie mógł zapano
wać nad wzruszeniem. Znowu skierował wzrok na. 
drugiego oficera. Wiedzri.ał, że on obserwuje go, 
przeczuwał, że Smith nawet nie myśli o tem, by miał 
tyle jeszcze nerwów, aby zakończyć sprawę tu i w 
taki sposób. Ta myśl bawiła go poniekąd jes·zcze w 
tem przykrem położeniu. Dlaczego 1 On musi um
rzeć. To było pewnem. Nie mógłby po tem, co za
szło popatrzeć śmiało na swoją rodzinę i przyja
ciół. 

Czekać zaś na to, by przybył jakiś inny okręt 
z pomocą - wydawało mu się straszną niedorzecz
nością. 

Jakiś kształt niewieści zamajaczył w łodzi. Z 
dna łodzi 'Podniosła się kobieta, ta sama, którą po
walił silnem uderzeniem oficer Smith w swojej za
pamiętałości. Brownson zobaczył ją, ro,zpoznał w 
niej swoją kuzynkę, siostrę tego oficera, którym 
chciał zastąpić miejsce nielubianego Smitha. Obra-
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ził on Smitha jedynie ze względu na swego kuzyna; 
trosk d. o los siostrzeńca podyktowała mu te gru
biańskie słowa, które wypowiedział do Smitha, taż 
sama troska nie pozwoliła mu jasno patrzeć na rze
czy i ratować okręt w chwili, gdy go jeszcze można 
było uratować, bo Smith przestrzegał i słusznie 
przed niebezpieczeństwem. Spodziewał się bowiem, 
że Smith rzuci swe stanowisko i zrobi miejlSce dla 
jego krewniaka. 

Byłby to dziw, gdyby Smith o tem wiedział. 
Kapitan stał niewzruszony na tem samem miejscu z 
rewolwerem w ręku, chcąc zobaczyć choć jeden 
znak ze strony swegO podwładnego do niedawna o
ficera. Smith wpatrywał się dalej w furyi na nie
go, jakby nie zwracał uwagi na kobietę, którą do
piero co siłą rzucił na dno łodzi, domagając się od 
niej uszanowania ,swej władzy i zachowania po
rządku. Ona wstała. Smith w barbarzyński sposób 
zwalił ją jeszcze raz na dół. Jedynie krzyk pasaże
rów był odpowiedzią na ten krok oficera. - Brown
son odczuł teraz, że Smith wie o wszystkiem. 

Schował rewolwer do kieszeni. Nie czas jeszcze 
było pociągnąć za cyngieL 

Okręt konał wolno, zapadając się coraz bar
dziej w toń mo'rską. Wszystko, co żyło na pokładzie 
i co chciało się ratować, opuściło statek, kilku je
dynie zdeterminowanych na wszystko mężczyzn i 
kobiet, które nie umiały pływać i wiedziały bardzo 
dobrze, że rzucenie się w morze przedłuży jedynie 
ostatnią chwilę konania i że lepiej pójść wraz ze 
statkiem i szybko na dno, kupiły się tłumnie około 
balustrady, okalającej tył okrętu, sterczący je-
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szcze wysoko nad wodę. l\t.I!ogłyż one szukać ocale
nia w rzuceniu się do morza, mogłyż chwycić się 
ostatniej setki trupów pływających wokoło, tru
pów tych, co wcześniej poszli za tą samą myślą?! 
Szaleństwo! Brownson współczuł im serdecznie. 

Niektóre z tych kobiet mo.dliły się gorąco i tu
liły z płaczem ·do swych mężów, splatając się w o
statnim, śmiertelnym uścisku. Jakaś młoda kobieta 
uwiesiła się na szyi również młodego mężczyzlJ1y, 
oni nie odczuwali na pewno strasznej grozy poło
żenia. Na twarzach ich malował się dziwny spokój. 
Byli to narzeczeni, zadowoleni z tego, że los złączył 
ich razem i że razem umierać muszą; to dodawało 
im bodźca i otuchy w ostatniej chwili. Bl'ownson 
podziwiał ich. A byli młodzi, mieli dość sił by wal
czyć o życie. 

Przeraźliwy świst syreny ()k,rętowej rozdarł 
powietrze .i zgłuszył wszystkie krzyki. S'yrena za 
milkła wkrótce. Brownson wiedział co to znaczy. 
Woda wdziera się szybko i wypiera powietrze z pod 
spodu. Okręt utonie lada chwilę. ,znowu ujął za re
wolwer. J\1.lyślał o ostatniem w zanurzeniu się, o zni
knięciu w przestworzach oceanu. Ta myśl nurtowa
ła całe jego jestestwo i powstrzymywała go od o
statniego kroku. A ocean wydawał mu się więcej 
.błękitny - jak zawsze, tak czysty w tej chwili i 
bez -dna - jedna wieka masa wody. Rozwa2iał nad 
jego głębią tajemniczą, myślał w jakiem ciemnem 
łożu spocznie ten olbrzym, tak piękne dzieło tJiSięcy 
rąk ludzkich. A w końcu myślał i o swoim kresie w 
tych toniach. O swoim kresie ~ Co za nonsens! Nie, 
to jest nieprawdą. Śmierć była zawsze dla innych. 
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Nigdy nie zagrażała mu jeszcze. Widział nieraz 
jak inni ginęli. Ale teraz nie nadszedł jeszcze ko~ 
niec dla niego. On nawet nie przypuszcza, by to 
stać się miało. Nie - on obudzi się wnet, przetrze 
oczy i wypije poranną kawę, którą mu zaraz. stuart 
przyniesie. 

. . Zno~u skierował wzrok na Smitha, który da
leJ Jak wIdmo stal w \Swej łodzi, czekając ;na ko
niec statku. Serce zaczęło bić mu gwałtowniej, zi
mny pot wystąpił na skronie. Okręt zanurzał się 
coraz bardziej. Potężne zwały lodów zsuwały się 
g-wałtownie z góry lodowej i nurzały w wodzie ze 
strasznym chrzęstem. - ~rownson przyszedł do 
przytomności. Poczuł ją w tych przyspieszonych bi
ciach serca, wiedział, że trzeba przyspieszyć koniec. 
A potem jedna myśl, co też na to powie prasa, cze. 
piła się jego mózgu. Czy nazwią go nędznikiem 
który stchórzył przed rzeczywistością ! Przypu~ 
szczał, że nie. Tak źle nie wyrazi się o n~m prasa. 
Zresztą co go to może obchodzić, wogóle o czem on 
~y~li? Wszak on i tak wtedy będzie trupem. _ 
SWIadomość jego zginie zupełnie . Przestanie żyć. Co 
z~ :óżnica dla niego, czy nazwą go tchórzem, nędz
mkIem - czy też nie? Ludzie znali go i wiedzieli 
do 0zego był zdolnym. 

W chwili, gdy stał na pokładzie z takiemi my
ślami, które obsiadły go jak kruki, nerwy jego roz
luźniły się ostatecznie; zdawało mu się , że chwila 
t~ trwa już wieki. Uczuł nagle straszny ból w skro
l1lach i niezmierne zmęczenie. Zawrócił znowu i 
wszedł do wspólnej kajuty, obwieszonej mapami. 
Ulubiony jego kot wypełzał w tej chwili z któregoś 
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kąta i łasił się najprzód okolo jego nogi, potem 
wskoczył jak zwykle na sltół, a on uderzył go; rze
czywiście uderzył go bardzo silnie i zaklął nań slo
wy: "psiakrew jaszczuro!" 

Woda sięgała już górnych pięter, zalewała 

górne pokłady. 
Gwiazda jeszcze wysoko błyszczała w powie-

trzu. NiepodobieńSltwem już było utrzymać się na 
pokładzie bez trzymania się czegoś. Część pozosta
łych pasażerów została zmiecioną falą. Przeraźliwy 
krzyk zwiastował to. Wpadli do ciemnej jak lód 
wody, gdzie znale'źli grób. 

Brownson czuł, że i dla niego zbliża się ko
niec. Zawrócił znOwu z kajuty i przyszedł, słania
jąc się, do drzwi, przez które bystro zaczął wpatry
wać się w drugiego oficera. Smith znowu próbował 
uspokoić wzburzenie pas'ażerów w łodzi, które za
ClZęło rość przeciw niemu. 

Kapitalll schwycił się mocno filarów u drzwi 
i patrzał . .okręt począł coraz szybciej zapadać się· 
Nie mógł pójść za popędem serca i wskoczyć w mo
rze. - Smith wpatrywał się weń. 

Niepodobieństwem było myśleć o swem ocale
niu gdy setki ludzi zginęło już. Nie - on nie mo
że ~koczyć i popłynąć do tej łodzi, k~órą dowodzi 
nielubiany oficer. 

Jeszcze czas, by uskutecznić tę myśl. Straszne 
uczucie trwogi owładnęło nim teraz, uczucie, które
go zupełnie nie mógł zrozlimieć. Nie mógł po pro
stu patrzeć na tę olbrzymią toń, do której zs:uwał 
się zwolna, będąc zdrowym i w pełni swych sił, któ
re mógłby zużyć na co innego. 
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Wydawało mu się to całkiem naturalnem, że w 
ostatniej chwili on może się ratować. I gdy myśl ta 
coraz bardziej zaczęła nim owładać i gdy już miał 
odważyć się na ostatni ten krok, spojrzał w stronę 
Smitha, który dalej wygrażał mu rękoma i miotał 
przekleństwa. 

Mocniej ujął za rewolwer i podniósł do góry. 
Trupia bladość pokryła jego lice. Smith widział to. 
Przestał kląć, nie sierdził się już więcej na tego 
człowieka, który tyle wyrzą,dził szkody swoim upo
rem. W:zrok swój skierował tylko na rewolwer i po
dziwiał zimną. krew kapitana. 

- "Boisz się psie -. strach cię ogarnia, nie 
możesz tego uczynić, ty piekielny morderco!" -
zawrzeszczał. 

Wszyscy w łodzi skietl'owali wzrok swój na 
drzwi kajuty, - gdzie widniała postać ich dowód
cy. 

- "Chce się zastrzelić" - krzyknął jeden z 
wioślarzy. 

- "On się boi, on jest tchórz i nie zrobi tego!" 
- odpowiedział Smith. 

Brownson drgnął, jakby dosłyszał ten zarzut. 
Cisza zaległa znowu morze; milkły stopniowo wszel
kie krzyki, okręt tonął nagle. 

Brownson wpatrywał się dalej surowo -yv dru
giego oficera. 

Smith widział, jak kapitan podnosił w tej 
chwili rękę do góry, dostrzegł z dala sł1l'p niebie
go dymu, który wydarł się z lufy, widział jak kapi
tan skłonił się nagle, upadł twarzą. na pokład i bul
knął w wodę. Trzask °i łomot spadający lodów zmie-

262 



szał się z odgłosem fal, wdzierających się z hukiem 
do budki pilota. Okręt zaczął gwałtownie opadać i 
jak pion - prosto i wzniośle poszedł na dno ocea
nu Atlantyckiego. 

Smith wiedział, że kapitan znalazł już kres w 
toniach morskich, że w tej chwili zakończył życie 
ten człowiek. 

Stał niewzruszony, patrząc na olbrzymi wir, 
który powstał w miejscu, gdzie dawniej stał okręt. 

Rozbitki z jego łodzi patrzyli tam również. Wi
dzieli wszystko. 

- Patrzcie, pat'rzcie!" - krzyknął któryś z 
pasażerów. Kapitan się zastrzelił". 

- "Okręt poszedł na dno - krzyknął drugi. -
Ach, żal tego wszystkiego"! 

Smith nie odpowiadał zgoła. On jeszcze dalej 
błądził wzrokiem po miejscu, gdzie niedawno stał 

okręt i jakby dalej wpatrywał się w scenę, którą 
dopiero co widział we drzwiach wspólnej kajuty ó
ficerskiej. Nie zatarła się jeszcze w świadomości 
jego postać kapitana, który skończył samobój
stwem, skończył po bohatersku, jak na niego przy
stało. To złagodziło jego zawiść do niego, rozbroiło 
go zupełnie. Zimny ćkeszc2 przebiegł jego ciało -
dreszcz rozpaczy. 

"Lepiej rozejrzyjmy się, czy nie dałoby się ko
goś jeszcze uratować" - rzekł nagle jeden z ma
rynarzy, który trzymał ster. "Widzę jakąś kobietę 
pływającą w pobliżu". 

Smith nie odpowiadał. Zdawało się, że nic nie 
słyszy. Nagle ocknął się. Wszak on żyje , żyje po to , 
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aby patrzeć na tę scenę, na tę straszną scenę rozpa
czy. 

- "Gałą siłą wioseł naprzód! Skręć bokiem w 
lewo! Wymijaj wiry! Naprzód!" - zabrzmia~ 

groźnie rozkaz oficera. 
Smith rozglądał się po bezbrzeżnym oceanie, 

szukając wzrokiem innych łodzi. Zdala widną była 
łódź, którą dowodził pierwszy oficer. Była ona tak 
przepełniona pasażerami, że rzeczywiście za cud po
liczyć raczej należało, iż łódź ta jeszcze nie zatonę
ła z tylu pasażerami, którzy bili się o miejsca mi
:m;o zaklęć i groźb Wy'lie 'a. Smith wpatrywał się 

bystro w łódź. 
"Głupcy" - cisnął przez zaciśnięte zęby. -

Gdybyż to oni mogli choć na chwilę pomyśleć o 
czem innem, niż o własnej skórze. Nie oni tego ni
gdy nie uczynią, nie chcą" To jest tak na,turalne, a 
gdy przyjdzie jakieś niebezpieczeństwo, to walczą 
jak psy". 

Kazał skierować łódź swoją w odwrotnym kie
runku. Nie chciał widocznie wziąć ani jednego roz
b.itka w razie przewrócenia się łodzi pierwszego o
fICera. Zdawało mu się, że jego łódź dźwiga tylu 
pasażerów, ilu tylko pomieścić może. Łódź prze
chyliła się niebezpiecznie za najmniejszem porusze
niem się któregoś z rozbitków, którzy dalej mię
dzy sobą chcieli wieść walkę o lepsze miejsce. Bur
ty łodzi wystawały zaledwie parę cali nad wodę i 
lada cllwila łódź mogła się przewrócić. 

, . "Siadaj natychmiast" - krzyknął Smith gro
z~le .do jakiegoś starszego mężczyzny, który kręcił 
SIę CIągle, kłócąc się z jednym wioślarzem, który 
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uderzał go raz w raz wiosłem, nie zwracając uwagi 
na ból i rany, zadawane siedzącemu na przodzie. 

"Siadaj, aJbo wrzucę cię w tej chwili w mo-
rze! Czy słyszysz!" \. 

Mężczyzna mimo tej groźby kręcił się dalej, 
gdyż nie mógł wytrzymać dłużej uderzeń wiosła, 
chcąc siąść nieco wygodniej. Smith zbliżył się doń 
wściekły i wymierzył mu wiosłem potężny cios przez 
plecy. Uderzony staruszek padł na dno łodzi. 

"J eśli się jeszcze raz podniesiesz, to zabiję cię 
na. miejscu jak szczeniaka~ ty, ty ... " I tu: posypał 
się grad wyzwisk na nieszczęśliwego. 

Leżał on spokojnie, a jęki od czasu do czasu 
do czasu zwiastowały tylko straszną jego boleść. 
Jakaś młoda kobieta chciała strofować oficera za 
jego brutalność, wskazując na leżącego na spodzie 
staruszka. 

"Mów, ty mała głupia" - odrzekł krnąbrnie, 
"mów co ci się tylko żywnie podoba, ale nie wtrą
caj się do moich czynności, bo mogę ci za,raz skrę
cić tę piękną szyjkę ' '. 

"Pan jesteś wstrętnym" - odparło dziewczę. 
"Tak; l.ecz jeśli ja nie będę tego robił, to pani 

znajdziesz się wnet na dnie lodowatego oceanu, za
miast ocalić się i wrócić na łono swej rodziny". 

Dziewczyna zamilkła i wszczęła rozmowę z ko
bietą, która leżała na dnie lodzi, dwakroć tamże po
walona przez oficera. Była ona kuzynką kapitana 
Brownson 'a. 

"Nigdy nie widziałam na oczy podobnego 
brutala" - rzekła tamta. 

Miss Billings, zgodziła się na to w zupełności. 
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"Czy był brat pani na pokładzie 1" - zapytał 
panny Robertsl oficer. 

"Tak jest, był. Ja myślę, że on uratowruł się w 
łodzi pierwszego oficera. Dlaczego się pan o to py
ta ~" 

"Et głupstwo, myślałem o tem właśnie w tej 
chwili, ot i tyle. Czy to prawda, że on miał być dru
gim oficerem podczas następnej podróży na tym 
okręcie, gdyby się to było nie stało ~" - zapytał! 

Smith. 
,;Tak jeSlt, taka była propozycya gdyby nie 

to" - odrzekła dziewczyna. 
- Nie, zdaje się, że tak by nie było" - od

rzekł drugi oficer z jakimś smutkiem w głosie. Roz
mawiał dopiero po raz pierwszy od czasu, gdy zna
leźli się w łodzi i to bez złości. Myślał o sposobach, 
których używali oni, by odebrać jemu stanowisko, 
o obrazie, wyrządzonej mu przez kapitana, wogóle 
o całym przebiegu ostatnich chwil. 

"Nie, ja nie przypuszczam, byś pani mogła 
wiedzieć, w jaki sposób miało to być zrobione","
odezwał się p-rawie półgębkiem. 

Dziewczyna podniosła się. Zaprzestał'a już na
rzekać i płakać . 

Smith patrzał na nią przez parę minut, kieru
jąc przód łodzi w stronę zalegającej ocean mgły, za 
którą wiedział, że kryje się góra lodowa. Zaczął 
powoli rozmyślać o pięknej twarzy, pięknie za.okrą
glonej talii i cudnych czach. Teraz nagle poczuł żal 
niebywały, że dał się unieść złości i obszedł się w 
tak grubiański sposób z tą kobietą. Lecz nie czas na 
sentymenty. Ta łódź musi się uratować, on musi 0-
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calić swoich pasaże:rów. Co znaczy wobec tego ból 
i poniewierka tej dziewczyny. Ona mogła przez cią
gły niepokój łodzi narazić na śmierć życie tylu pa
sażerów. Jedynie silna dłoń może ocalić życie wszy
stkim. Mężczyźni ujęli silniej za wiosła, łódź pom
knęła szybko, a Smith kierował łódź wprost na gó
rę lodową. 

Nagle z za mgły wyłoniła się długa i wysoka 
ściana, która przeraziła wszystkich swym groźnym 
błękitem. Była to góra lodowa. Oficer skręcił łódź 
nagle w bok, tak, że ta nie mogła zderzyć się z gó
rą i opływał powoli boki wystającego olbrzyma. 

Wzrok obydwu młodych kobiet pTzykuł do sie
bie blady błękit góry, spowodowany topnieniem i 
marznięciem naprzemian wody, która spływała z 
góry lodowej . Był to wspaniały widok. Spiczasto 
zakończone wieżyczki jak stalagmity sterczały w 
górę - a białe te igiełki rozdzielały mgłę na tysiąc 
punktów. Wieżyczki te grubiały ku dołowi, gdzie 
lizał je już szumiący w głuchym pomruku ocean, 
pieniąc i hucząc dokoła. Grube zwały lodów zsu
wały się co chwila z olbrzymiej masy lodu i spada
ły z szumiącem na powierzchnię oecanu. 

Smith wprawną ręką kierował łódź i zawracał 
coraz bardziej od stromej ściany, z której wiało 
niebezpieczeństwo z dokuczliwym chłodem. Było to 
coś niezwykłego i malowniczego. Na prawo prze
walał się w morzu potężny zwał - który dopiero 
co oderwał się od macierzy. 

"Skręć na lewo" zabrzmiała gromko komenda. 
Łódź sprawnym ruchem uniosła się w żądaną 

stronę. Mgła, która zalegała wody oceanu, zaczęła 
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wolno przerzedzać się. Na przodzie przed meml z 
prawej strony widniało obszerne ruchome .po:e ~o: 
dowe, po którem pływała kra, jak ?lbrzym~e Jakles 
gnaty. Kra ta wypychała się nawzaJem,w gor~, t,:o
rząc mniejsze góry, to opadała na doł, znaJdUJąc 
wolne miejsce. Pole to rozciągało się hen daleko -
jak okiem tyłko sięgnąć, pewno na kilka mil. A da
lej za olbrzymiem polem sterczała wzniośle stroma 
i dzika góra lodowa, która musiała się oderwać od 
potężnego lodowca w okolicach podbiegunowych. 

,smith rozmyślał teraz w duchu nad tem fatal
nem położeniem. Nie chciał - patr.ząc n~ tyle, lodu, 
zwracać uwagi rozbitkom na mebezpleczenstwo, 
które czychało na nich. Pozostawać długo w ~obli
ŻI1 tych lodów było niepodobieństwem, bo mebez
pieczeństwo dla ocalonych rosło z każdą chwilą, od
płynąć zasię z okolicy tych lodów - znaczyło po
zbawić się słodkiej wody do picia. Wszak łódź 'Od
biła od okrętu bez joty żywności 111b wody do pi
cia, gdyż nie było już czasu myśleć o tych rze
czach. W'iedział on i to bardzo dobrze, że za parę 
godzin ludzie w łodzi poczną się na gwałt domagać 
wody do picia. Wodą co najmniej muszą gasić pra
gnienie, jeśli już nie mają czem zasilić głodu. 

Góra lodowa znajdowała się na prawo od tra
sy, którędy zazwyczaj biegną wszystkie okręty z 
New Yorku do Liverpool. Tu jedynie była nadzieja 
napotkania jakiegoś o'krętu. który nie wiedząc zgo
ła o katastrofie, pędzić będzie tąż samą drogą, któ
rą pędził przed chwilą "Admirał". - Prócz zwy
kłych potężnych parowców, które biegną tą drogą, 

w oznaczonych i jemu wiadomych terminach, idą tę-
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dy także i mllleJsze statki, które węsząc blizkość 
lodów, będą mogły przypuszczać jakąś katastrofę i 
mogą zahaczyć o nich. Jeśli zboczyłby z tej linii, to 
naprzód mógłby nie dostrzedz żadnego statku i na 
odwrót, a jeśli pozostanie dłużej w regionie ~odów, 
to lada chwila łódź jego mo,że zostać przez !ody 
~gniecioną. 

Po długiem wahaniu zdecydował się jednako
woż trzymać się w pobliżu góry lodowej i polecił 
żeglarzom ledwo dotykać wioseł, podczas gdy on 
opływał polę lodowe i wymijał je sprytnie, trzy
mając się zdala od kry, aby uniknąć niebezpieczeń
stwa zgniecenia łodzi przez napierające ciągle ka
wały 'kry. 

Słońce już dawno wstało. - Dzień robił się 
duży, a roz,bitków w łodlzi ogarniał coraz większy 
niepokój. Od kilku bowi-em godzin siedzieli skur
czeni na jednem miejscu, drżąc od zimna. - Wie
lu z nich było zaledwie na wpół tylko ubranych, a i 
reszta okryć przemokła niebawem w gęstej mgle. 
Zimno dokuczliwe, które spowodowała blizkość 10-

. dów, przejmowało do szpiku kości. Stary mężczy
zna począł uskarżać się na zimno. Wszystkie nieo
mal kobiety prosiły o wodę. Jedna z kobiet, matka 
trojga dzieci, błagała go ze łzami w oczach, by do
bił do kry lodowej i postarał się o kawałek lodu. 
którymby mogła ugasić pragnienie i swoje i dzieci. 
Smith wiedział bardzo dobrze, że zaczyna się teraz 
straszna chwila, że rozbitków pocznie trapić nieby
wałe pragnienie, które jedynie lodem ugasić mo
żna. 
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Skierował łód'ź swoją w stronę 0l-brzym1ego po
la lodowego. 

W olno wiosłować", wydał rozkaz maryna-
" ł . rzom, którzy trzymali z.a wiosła. ~ód:ź P?suwa a SIę 

wolno, raczej ślizgała SIę po powIerzchm morza, po 
którem przewalały się kry lodowe. 

Wyskocz - Sam" - krzyknął do jednego z 
" marynarzy, który siedział na przodzie - "i weź z 

sobą linę. Idź przynieś trochę lodu". Usłuchał roz
kazu marynarz i wskoczył w morze, ciągnąc za so
bą linę ponad wodą. 

Gdy łódź dobiła w końcu do potężnego złomu 
kry lodowej, zaczęli powoli wysiadać z niej wszy
scy, chcąc nieco rozprostować swe kości. Znaleźli 
się niebawem na krze, która wystawała około 10 
stóp nad wodą, na którą trzeba się było wdrapać. 
Zaczęto odbijać małe kruszyny lodu, aby zaspokoić 
swe pragnienie. Lód był jednakże tak slony jak wo
da morska, dlatego mimo rozpaczy musiał każdy 
czemprędzej lód wypluć z ust. Smith zabrał z sobą 
jednego jeszcze marynarza i ruszył wprost do góry 
lodowej, pozostawiając łódź na opiece czterech lu
dzi, którzy baczyli na to, by nie oddalić się zbyte
cznie od kry i nie pozwolili jej unieść. 

Nie upłynęło pół godziny, a cala gromada :roz
bitków mogła zaspokoić swe pragnienie słodką wo
dą, jedząc lód, którego im dostarczył Smith. Oficer 
trzymał rozbitków w pobliżu w łodzi, pilnie obs€r
wując wszelkie zmiany powietrza. Pozwalał odda
lać się tylko na niewielką przestrzeń,aby przez 
wspinanie się na złomy kry, mogli rozprostować 

Swe członki. .. 
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" 
Jestem zmęczona strasznie i dreszcz zimna 

przejmuje mię. Czy mogę wrócić do łodzi 7" - py-
tała się panna Roberts, która już od pół godziny 
błąkała się tu i ówdzie po krze lodowej. 

Smith-'popatrzył na nią uważniej. Teraz dopie
ro dostrzegł na jej twarzy ślady brutalnej swej rę
ki, gdy w złości rzucił ją siłą o dno łodzi. Zaw,sty
dził się. 

"Tak - pani możesz wejść do łodzi" - od
rzekł, a potem jakby chcąc się usprawiedliwić ze 
swego brutalnego postępowania, wyrzekł prawie 
półgłosem: "Pani musi zachwywać się spokojnie w 
łodzi - pani to wie. Nie można tam specerować, bo 
to grozi przewróceniem się łodzi i utonięciem wszy
stkich. Czy pani tego nie rozumie ~ " 

"Tak - odpowiedziało dziewczę - "i od tej 
chwi'li będę zupełnie spokojną . Puść mię pan do ło
dzi, .bo nogi !przymarzły mi do szczętu, zmallzłam do 
kości. " 

"To dobrze, ale pani nie gniewa ,się więcej na 
mnie i przebaczy mi to, żem brutalnie obszedł się z 
panią" - odrzekł Smith. "Musiałem tak postąpić. 
Tam nie było czasu na elegancyę i kUlltuazye wo
bec dam, gdzie popłoch, strach i niebezpieczeństwo , 
tam inne względy ustać muszą' '. Mówiąc te słowa, 
zbliżał się powoli do niej. Oczy jego zabłysły dziko, 
dziewczyna przelękła się i podała się mimowoli 
wstecz. 

"Nie sądzę, ze by teraz był czas na czułości ", 
odpowiedziała, cedząc powoli słowa przez zęby. 

"Och - ja nie chciałem pani obllazić" _ od-
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powiedział Smith, dotknięty ,dlo żywego lekceważ/}-
cem jej spojrzeniem. . 

"Sądzę" - odpowiedziała z pl'zeką,sem dZIew
czyna. 

Towarzyszka jej, panna Billings prosiła rów
nież, by pozwolono wejść i jej do łodzi. Smith zgo
dził się na to i przywołał łódź. 

Dwie dziewczyny wdrapały się pierwsze do ło

dzi, a starsze kobiety za'częły szeptać między so
bą, że oficer faworyzuje młode na niekorzyść star
szych. Smith usłyszał to i kazał im żamknąć buzie. 
Kobieta z trojgiem dzieci poszła również za przy
kładem dziewczyn i dostała się do łodzi, gdyż nie 
mogła już dłużej wytrzymać na Jodzie z dziećmi, 

które były boso. Zapomniała bowiem w ostatniej 
C'hwili włożyć maleństwom ,bucików. Kobiety w ło

zi były w większej części tylko do połowy ubrane, 
a dużo z nich nie miało zgoła obuwia. Na pierwszy 
alarm o zderzeniu się ruszono na pokład; nie było 
już czasu na. to, .by wrócić do kajuty i ubrać się , 
jak należało. Okręt poszedł na dno "v ciągu 15 mi
nut, od chwili zderzenia się z górą lodową. 

Smith przechadzał się czas jakiś po krze lodo
wej od początku do kOllca. Słońce wychyliło na ja
kiś 'czas swoje oblicze, zabłysło wesoło i znowu scho
wało swą twarz poza gęste chmury i mgłę. 

Łagodny wietrzyk zaczął wiać z południa, mgła 
rozstępowała się wolno. Smith odczuł niebezpie
czeństwo i natychmiast kazał rozbitkom cofnąć się 
do łodzi. Na rozkaz ten pospieszyli wszyscy z ra
dością - choć głodni, ale z zaspolkojonem na jakiś 
czas pragnieniem. 
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SIadów innych łodzi nie widziano długo. Smith 
wiedział bardzo dobrze, że najmniej dziesięć łodzi 
zostało bezpiecznie spuszczony'ch na powierzchnię 
morza,. Jego 'tlwagę jednak zajmowała. na,jwięcej 
łódź pierwszego oficera. Ohciałby widzieć tego czło
wieka, któit'y pośrednio spowodował katastrofę, 
chciałby pomówić z tym, którego Brownson gwałto
wnie pchał na stanowisko drugiego oficer3J. Fakt 
ten nabrał dlań prawd'ziwej barwy dopiero od cza
su katastrofy. D~tąd patrzył na niego jak na coś, 
nad czem nie warto się było zastanawiać. 

Smith płynął dalej naprzód, sprytnie wymija
jąc naciskające nań lody. Trzymał się jednak za
ws;ze blisko góry lodowej, która służyła za znako
mitą ochronę i przeciw wiatrom i przeciw falom 
morskim, które zaczęły się już piętrzyć. ~iebezpie
czeństwo' zwiększyło się znacznie z brzaskiem dnia. 
Łódź wprawdzie płynęła wolno zupełnie bezpiecz
nie od wody i lodów, ale obawa mimo to morzyła 
go, że gdy wY'Płynie na pełny ocean, to łódź nie 
wytrzyma naporu wiatru, zalaną zostanie przez 
wzbierające już fale morskie i musi pójść na dno 
wraz z wszystkimi rozbitkami, o ile wcześniej nie 
otrzyma znikąd pomocy. 

Wzmagający się wiatr :rozprószył zupełnie mgłę. 
Widnokrąg zolbrzymiał, ale na horyzoncie nie było 
widać nic, coby wskazywało na jakiś okręt. Smith 
wiedział, że mają płynąć na południe, aby wydobyć 
się z regionu lodów. Niebezpieczeństwo rosło z każ
dą chwilą. Morze zaczynało być coraz bardziej nie
spokojne, fala olbrzymiała coraz bardzie. Z góry 10-
do.wej o.suwały się z hukiem Po.tężne zwały kry i 
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wpadały w mo.rze, wydając przeraźliwy dla ucha 
,szum, który zd'awał się mięszać z pomrukiem nad
ciągającej burzy morskiej. 

Q godzinie 3 po. po.łudniu Smith zaczął się coraz 
więcej niepo.ko.ić. Lo.dy łamały się co.raz mo.cniej, 
a ogromne kawały kier zaczęły 'z większą siłą napie
rać na boki łodzi. Smith ro.zkazał wiosłować co sił 
starczyło., kierując łódź na południe, aby wypłynąć 
na wolną od lodów przestrzeń. 

W dwie go.dziny później, gdy już mrok z świa
tłem o lepsze bój to.czyć począł, wypłynął na pełne 
morze. Żywioły morskie rozpętały się na dobre. 
Łódź rzucana - jak łupina o.rzecha, przeskakiwała 
z fali na falę, woda burtów sięgać poczęł'a, a oficer 
polecił ,dwom ma,rynarzom utrzymywać balans rzu
canej 'z boku na bo.k ło.dzi. 

Noc zap3Jdała szybko.. Niebezpieczeństwo rosło 
z każdą chwilą. Smith wszelkich dokładał sił, by u
trzymać łódź z biegiem fali. Wyczerpanie i ogromne 
zmęczenie zaczęło. się wkradać w szeregi wiosłu
jących zapamiętale maryna,rzy. Niedługo opadną im 
ręce, za chwilę może być koniec. O go.dzinie dzie
siątej nie sposób już było utrzymać łodzi i kierować 
jej wraz z ralą. Łódź opadała coraz więcej, fala 
przewalała się już przez burty i zalewała spód tej
że. Nie wiele już Po.zo.stałQ d'o roboty, 'lecz jeszcze 
trzeba było próbować o.statniej deski ratunku. Nie
zmordo.wany oficer chwycił się ostatnieO'o ,sPo.sobu 
jaki mu pozostał. CI, 

W łodzi znajdowało się pięć wioseł. Z czterech 
wios.eł związał dwa krzyże, które przymoco.wał do 
łodZI z tyłu za pomocą zapasowej liny, jaką zna. 
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lazł w łodzi. K~zyże te - rodzaj balastu, obciążył 
jeszcze łańcuchem i zanurzył w wodzie. Wszystko 
to było rodzajem kotwicy, przy pomocy której łódź 
trzymała się lepiej w równowadze. 

I on czuł się już zmęczony i wyczerpany osta
~ecznie, głód dawał się mu we znaki, lecz mimo 
wszystko robił wszelkie wysiłki, by jak najdłużej 
utrzymać łódź na powierzchni. Ludzie przerażeni 
szalqną burzą rzucili się wś'ród klątw i modłów na 
dno łodzi i tam leżeli pokotem. Płacz dzieci, narze
kania kobiet, przekleństwa mężczyzn mięszały się 
wraz z potężnym rykiem fa.l morskich, które rosły 
i rosły bez miary. Jedni z pasażerów uspakajati pła

czących, inni zwątpili już w nadzieję ratunku. 
Smith walczył jak lew o ich życie, ale jednogłośnie 
nakazał spokój, w przeciwnym razie zagroził, że w 
zwykły swój sposób poskromi nieusłuchliwych . 
Dwie jedynie dziewczyny leżały spokojnie na dnie 
łodzi. Za dużo przeżyły strasznych chwil, by nie 
pokoić jakimiś 'zarzutami otficera. Leżały obok sie
bie, płacząc cicho i tuląc się jak siostry. Łódź to 
wznosiła się wysoko na grzbiet fali to zapadała sza
lonym ruchem w przepaść, aby znowu wznieść się 
wraz z powstającą falą napowrót. A woda raz po 
raz przelewała się przez niJskie boki, łódź zanurzała 
się coraz bardziej przybierając więcej ciężaru. 

Niepokój w łodzi wzrastał z każdą chwilą. Go
dzina za godziną upływała powoli. Było już koło 
północy. Nagle stało się coś niespodziewaneO'o nie-t> , 

oczekiwanego. Stary mężczyzna, z którym od sa-
mego początku miał najwięcej kłopotu Smith, sko
czył nagłym ruchem w morze. Rozpaczliwy krzyk 
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nieszczęśliwego dobiegł do uszu i skonał wraz z bul
kotem wody. 

Smith widział go. Próbował schwycić go wio
słem, ale starzec był już za d'aleko. Oficer skierował 
łódź w stronę unoszonego przez falę topielca wszel
kie jednak wysiłki nie zdały się na nic, gdyż ciem
ua postać 'Starca zamajaczyła parę razy wśród [al i 
przepadła w ciemności dla oka. Nagle zawołała pan
na Roberts z ogromnem współczuciem. 

"Och, jak mi żal tego starca" który zginąć mu
si tak marnie. Czyż nikt nie pospieszy mu na ratu
nek!" 

Na to odpowiedziała jej towarzyszka: 

"Tu niema ani jednego mężczyzny, który potra
fiłby co innego, jak poniewierać i obchodzić się po 
grubiańsku z kobietami. Gdyby w łodzi był choć je
den mężczyzna, to Illtożnaby go jeszcze ocalić. Ja
bym sama skoczyła na ratunek starca, ale nie u
miem pływać. To jest przecież straszna rzecz po
zwolić ginąć człowiekowi, lrtórego można wyrato
wać, bo znajduje się przecież tak blizko". 

Smith słuchał tych słów, skierowanych najwi
doczniej do niego, z pobłażliwym uśmiechem na u
stach. Był już tak zmęczony. - Zmęczenie fizyczne, 
głód, brak snu przez kilka nocy dawał się mu bar
dzo we znaki. Mimo wszystko uczuł jeszcze tyle sił 
w sobie, tak go widać zabolały słowa zasłyszane, że 
postanowił skoczyć na ratunek. Oddał wiosła, które 
dotąd dzierżył w SIwej ,ręce, najs,uniejszemu z ma
rynarzy, przewiązał się liną, włożył na się pas kor
kowy, leżący dotąd bez użytku na dnie łodzi i sko-
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czył w morze, przykazując marynarzom ci'1gnąĆ za 
linę, na pierwsze jego zawolanie. 

Wszystko to stało się tak momentalnie, że nikt 
nawet nie miał czasu. zoryentować się. - Zamaja
czyła znowu. postać starego. - Smith wałcząc z po
tężną falą, płynął w jego kierunku lecz słabym wi
dać był pływakiem, lub też zmęczenie przewyższało 
jego siły, bo gdy dopłynął wreszcie do starego, o
puściły go zupełnie siły. Zamiast ulżyć sobie w u
trzymywaniu s,tarca i przywiązać go do' liny, leży 
on wyczerpany na. powierzchni, stacrając się jedy
nie utrzymać swoją głowę nad wodą. Obie dziew
czyny z wielkim niepokojem śledzily walczącego o
statkiem sił oficera. Dwóch silnych mężczyzn uję
lo za linę i rozpoczęli ciągnąć ją, mim.o że nie sły
szeli żadnych sygnałów. Lina była słabą i starą; za 
wielki był to na nią ciężar, bo po pruru pociągnię
cia.ch pękła w środku. 

Smith poczuł to. Wiedział, co to znaczy. Pas 
korkowy utrzymywał go na powierzchni. Spoglądał 
z trwogą na łódź, która w ciemności nocy wyda
wała się być bardzo daleko, w w rzeczywistości była 
oddaloną o kilka tylko sążni. Ale i ta przestrzeń by
ła teraz dla niego za wielką, za wielką na jego si
ły, by przebyć ją z powrotem. Czuł zbliżający się 
koniec. Śmierć stanęła w oczach. 

Zebrał jeszcze raz wszystkie Swe siły i próbo
wał płynąć w kierunku łodzi, ale zmęczenie było sil
niejsze od wszystkiego. Były to zamiary nad siły, " 
fala niosła go coraz dalej i dalej od łodzi. 

W łodzi nie było innej liny, prócz tej, którą 
był przymocowany ciężar z tyłu łodzi. Ale i ta była 
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za krótką i za słabą. Pozbawić łodzi tego obciąże
nia któ.re tak wielce dopomagało jej do utrzymy-, 
wania balansu, znaczyło narazić wszystkich na pe-
wną śmierć. 

Panna Roberts prosiła ze łzami w oczach, by 
któryś z mężczyzn rzucił się na pomoc ofi:cerowi. -
Smith zdawał się słyszeć tę prośbę i rozumieć ją. 
Rozpoczął znowu walkę z falą, chcąc dobić do ło
dzi. Ale w niej nie znalazł się ani jeden z mężczyzn, 
któryby odważył się skoczyć wśród ciemności w 
morze i płynąć na ratunek. Nie pozostawało zatem 
nic innego do roboty; jak \~ylko obserwować zma
gającego się z falą oficera i czekać, aż sam dobije 
do łodzi. Parę minut walczył Smith rozpaczliwie. 
Widziano go. Widziano jak raz wraz zapadał się z 
falą, to znów był na jej grzbiecie, a lewą ręką coś 
trzymał, coś ciągnął za sobą. Pewno już trupa nie
szczęśliwego- starca. 

" 
To J'est straszne" - załkała panna Roberts. 

- "Czyż tu nie ma nikogo, ktoby ośmielił się pójść 
na ratunek ~" 

"Ja nie umiem pływać - pani" - odrzekł je
den z marynarzy, który siedział na przodzie. 

Ani jeden z tych ludzi nie ośmielił się pójść na 
ochotnika. Smith powoli znikał z widoku, ciemna 
plama na powierzchni stawała się coraz mniejszą, 
niewyraźniejszą, aż wreszcie przepadła dla oka i 
,;rozpłynęła. się w ciemności. 

"Brutal - nie przypuszczałam nigdy, ze do 
tego będzie zdolnym" - rzekła z pewną niechęcią 
w głosie panna Billings. 

"Nie - nie mów tego" - od'parła z płaczem 
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-W~I. J. DRYAX. 

'Wybitny polityk a.meryl<ailsl<!. który dnia 21. kwietnia. 
1912, wygłosił mowQ o katastrofie, j ej przyczynach, ISku t
liCaCh i nauce z niej na przyszłość W sali t ea tru n a Broad
way ulicy w N ew Yorku na. wiclkiem masowem zebranill, 
na którem przyjęto rezo1ucyę, domagającą, się l epszego za
bezpieczenia życia pasażerów na okrętacll. 
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panna Roberts. "Nie mów tak o człowieku, który 
zdobył się na to, czego byłyśmy świadkami. Ja prze
baczam mu wszystko, co mi tylko złego uczynił, 
przebaczam z całego serca ..• " 

Ranek wstawał powoli, burza zaczęła cichnąć. 
Bałwany z coraz mniejszym impetem u,derzały o 
burty łodzi, która spokojniej już unosiła się na fa
li. Blade białością płótna twarze marynarzy mówi
ły o gigantycznych zapasach życia ze śmiercią, jakie 
ostatniej stoczono nocy. Kobiety bez czucia prawie 
i wyczerpane do ostateczności łeżały bezmyślnie na 
dnie łodzi; nie cieszył ich już wracający spokój i 
nadzieje ocalenia. Około godziny dziewiątej ryk sy
reny rozd'arł powietrze. Znak, że jakiś okręt się 
zbliża. -Chwil parę, a przed sobą zobaczono potężny 
kadłu'b pal'owca., który powoli zb.liżał się do nich. 
Godzinę . p6niej siedzieli już wszyscy w ciepłych ka
juta.ch okrętu i płynęli w stronę New Yorku. Przy
bito za parę dni do brzegu. 

Łódź, którą dowodził pierwszy oficer, skiero
wała swój bieg na południe, gdy wydostała się z 
regionu lodów. Zapomniano zgoła o łodzi Smitha. O 
północy łódź ta znajdowała się zdala od łodzi d'l'U
giego oficera, który w tym czasie skoczył na ratu
nek starego mężczyzny. 

Gdy brzask dnia rozprószył ciemność, zauwa
żył Wylie ciemną plamę na horyzoncie. Po chwili 
kontury okrętu zaryS'owały się wyraźnie·j, a niektó
rzy bystrym wzrokiem obda;rzeni marynarze, zau
ważyli dym, wydobywający się z kominów. S-fatek 
płynął. - Otucha wstąpiła w serca rozbitków. Sil
niej ujęto za wiosła, kobiety zmieniały zmęczonych 
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mężczyzn, łódź popłynęła szparko. naprzód, aby zbli
żyć się, o ile można najwięcej do okrętu. Parę go
dzin trwała niezmożona praca i łódź przebyła w 
tym czasie mil parę. Statek widniał coraz bliżej. 
Jednocześnie zauważono z rana łódź Smitha, która 
znajdowała się tylko o kilkaset sążni na przo.dzie. 
Dostrzeżono, że łódź płynie bez wioseł, a jedyna jej 
podporą jest sztuczna kotwica. 

Oficer Roberts, kuzyn ka:pitana Bironwsona, 
siedział tuż obok dowódcy łodzi. Wyręczał go w 
wielu raza<lh podczas fatalnej nocy. 

Zdaje mi się, że moja siostra znajduje się w 
tej łodzi - ozwał się nagle, pilniej obserwując u
noszoną falami łódź. 

"Wygląda zupełnie na to, że to jest łódź dru
giego oficera" - odparł Wylie. 

Skierowano swoją łódź w stronę łodzi Smitha 
i rozpoczęto silniej wiosłować, dając jednocześnie 
znaki okrętowi, który zbliżał się bardzo szybko ze 
wschodniej strony. Nim jednak dojechano do ło
dzi, zauważył Wylie, że okręt dosięgnie ją wcze
śniej i zaprzestano później gonitwy unoszonej bez
władnie przez fale łodzi Smitha. 

,,<Coś pływa po morzu z prawej strony" - po
wiedział jeden z ma.rynarzy, który siedział na przo
dzie. 

Roberts popatrzył we wskazanym kierunku i 
rzeczywiście zobaczył jakiś ciemny punkt, który 
podrzucała fala. 

"Skręć łodzią w bok" - krzyknął do pierwsze
go oficera. 

Roberts przechylił się mocno, chcąc czemprę-
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dzej rozpoznać pływający przedmiot, gdy łódź zna
lazła się w pobliżu. Niepokój ogarniał go coraz bar
dziej. Naraz zobaczył coś, o czem nawe~ mu się nie 
~niło. Fala podrzuciła bliżej ów nieznany punkt i 
Roberts mógł teraz rozpoznać kto to był. Wprzód 
już zauwa.iył, że jest to jakiś mężczyzna z pasem 
korkowym w jednej ręce, a 'YV. drugiej trzymający 
za kołnierz jakiegoś trupa. 

Fala unosiła trupa wysoko, a ręka Smitha za
stygła w śmiertelnym uścisku w fałdach jego su
kni. Lewą iI'ęką. trzymał pas korkowy, a palce ner
wowo zaciskały się koło niego. Leżał na wznak na 
fali, a twarz jego wykrzywił strasznie nadmierny 
widać ból. 

"Nieba! Toć to sam Smith" - wykrzykną.ł na
gle Roberts. Uchwycił za kawałek liny i przycią.
gnął go do łodzi przy pomocy jednego jeszcze męż
czyzny. 

"Tak - to w rzeczywistości nieszczęśliwy 
Smith - dodał Wylie. Wszystko powiedział im pas 
korkowy. Wylie zrozumiał, co się stało. 

"To się słusznie jemu należało! Dobrze, że nie 
dostał się cało do brzegu. On winien był całej tej 
katastrofie - odll'zekł oficer Roberts. "Człowiek, 
który rozbił oln-ęt, posłał tysi<!ce na śmierć, musi 
pozostać tutaj. Czy mamy go tu pozostawić ? " 

"Nie - gdybym ja to wiedział" odparł Wylie 
z jakiemś ciepłem w głosie . 

W kilkanaście minut później siedzieli już bez
pieczni na pokładzie statku, płynąc wraz z innymi 
rozbitkami do cel. przeznaczenia. Główny kierow-
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nik tej ~inii pozdro:wił nader uprzeJmIe Robel'tsa, 
gdy ten pan stanął w parę godzin przed nim. 

,;Mocno żałuję - panie Roberts - że nie dali
śmy panu zajęcia podczas tej nieszczęśliwej tury o
krętu, odezwał się doń manażer, gdy &ciskał za rę
kę oficera. "Nie chcę źle mówić o człowieku, który 
umarł, lecz przecież Smith pełnił służbę w chwili 
gdy okręt najechał na górę lodową. To wszystko, co 
my dotąd wiemy. 

"Spodziewam się, że pan przeznaczy mię zaraz 
na inny okręt" - zapytał Roberts. 

"Tak - pan może zgłosić się zaraz do kapita
na Wlilson'a, który panu da miejsce na swym. o
kręcie. Jak się ma pańska siostra 1 Czy wyleczyła się 
już z tej fatalnej przejażdżki łodzią!" 

"Nie - nie zupełnie, ciągle bowiem wspomina 
oficera Smitha, który umiał wywrzeć nad nią sil
ny wpływ, podczas gdy w jednej z nim znalazła się 
łodzi. On nawet uderzył ją silnie, powalił na dno 
- szczeniak ! Jak to do brze, że oficer ten nie wróci 
już więcej ... " odparł gniewnie Roberts. 

"Głupstwo, wyleczy się z tego wszystkiego i 
będzie wszystko w porządku Smith znany był z 
gburowatości; lecz o ile my mogliśmy go poznać, 

był to człowiek nadzwyczaj gorliwy w służbie, pier
wszej klasy marynarz, wyborny kierownik okrętu; 
nikt z nas nie może sobie tego wyjaśnić, jak on -
Smith - mógł wpędzić okręt na górę lodową, gdy 
dzień już świtał. Dowiedzieć 'się prawdziwego sta
nu rzeczy jest niemożliwem. Dla BroWllsona mu
siał to być shraszny cios, skoro zdobył się na ostatni 
bok i popełnił samobójstwo. Nie mógł - widać -
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przenieść tego wstydu, jaki spadał nań, niezasłuże
nie za winy podwładnego oficera. Brownson był za
wsze uczciwym człowiekiem i eleganckim wobec 
podwładnych. Przypuszczam, że Browlltson dla tero 
nie chciał wejść do łodlzi, bo' uczynił to przed nim 
Smith. On był kapitanem, na niego mogla spaść od
powiedzialność za katastrofę. Niektórzy z załogi 
twierdzą, że Brownson zastrzelił się dopiero wtedy, 
gdy wystrofował za tę zbrodnię Smitha. 

- Tak, tak. O tem wspominała mi siostra -
odparł nagle zamianowany co dopiero drugi oficeil', 
twieil'dząc, że Smith z Brownsonem wymienili parę 
ostrych zdań, gdy okręt szedł już na dno. 

I tak Wilhelm Smith - drugi oficer "Admira
ła " poszedł w zapomnienie. Nikt nie wspomniał je
go nazwiska bez pewnego zastrzeżenia .się w kołach 
żeglarzy. Lecz żyją jeszcze ludzie, którym wrył się 
zawsze ob['az "Billa" Smitha w pamięci, obrez ofi
cera, który walczył ostatkami sił, by ratować życie 
starca, który stał przy kole kierując w krytycznej 
chwili statkiem i zniósł w milczeniu obelgi, rzucone 
nań przez kapitana za to tylko, że ostrzegał na czas, 
że był nielubiany, że stał się zaporą w objęciu posa
dy przez kuzyna, a teraz znalazł swój kres na dnie 
morskim w pobliżu Wielkich Ław Nowej Funlan
dyi. ·Zawsze im stoi ów pas korkowy w pamięci, 
który widocznym był na falach morza. Ci nie robili 
żadnych komentarzy. Ci ·znali go. Komentarze były 
dla nich zbyteczne. 

284 



ROZDZIAŁ XXVL 

o wybitniejszych osobistościach, które ltIatonę.ły 
wraz z "Titanic'iem"-słów kilka. 

W TDzdziałach pDprzednich pDdałem dDŚĆ Db
szerne n{)tatki D maj DrZe Butt i pobieżną monDgra
fię angielskiego. dziennikarza Williama T. Steada. 
Tutaj zaś daję krótkie wzmianki D różnych wybit
niejszych pDstaciach, które w wypadku tym zto
żyły życie na Dłtarzu ludzkiej niedDli i zaparcia 
się s·iebie. 

Izydor Straus i Ida Straus. 

Do. tej kategDryi ofiar n3!leży bezwątpienia Izy
dDl' Straus i pani lda Straus. 

KtokDlwiek pisze o IzydDrze Straus, niewątpli
wie pamiętać musi i o pani Idzie S traus , bo oba te 
duchy szlachetne złączyły się w herDicznem poświę
ceniu i ciała ich we wspólnym pDległy grDbie. 

O ile Izydor Straus 'był wielkim kupcem, wiel
kim filantrDpem i zdolnym ekDnDmistą Draz dziel
nym obywatelem tego. kraju, o tyle pani Ida Straus 
była Iszlachetną kDbietą o d.zielnej duszy i czułego. 
r:~ J1iedD~ę ludzką serca, a pDzatem łagDdną, przy
WIązaną. l Ikochajl}lcą żonę, Dra,Z dobrą matką. 
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Izydor Straus bezwątpienia był wybitną siłą w 
życiu społecznem i handlowem, pani Straf\lss zaś w 
życiu towarzyskiem i rodzinnem. 

Izydor Straus zginął bohaterską ŚIilliercią, pani 
Straus zginęła raum z nim jako heroini. Ozterdzie
ści lat żyli z sabą. - i dotrwali razem do tragicznego 
zgonu. Jedno z nich mogło się o{lal,ić, woleli jednak 
że śmierć niż rozłąkę. 

.strausowie Ibyli Izraelitami i w gronie tychże 
po 'stracie tego męża największy żal dał się o.dlc2JUć. 

Dr. Samuel z New YQII'ku tak wyraża się o 
Strausie: 

"Znalem go od czternastu lat. Był to czł{)wiek 
wielkiego ducha, delikatnego sumienia, wrażliwego 
serca, oddany swym 'bliźnim i lojalny obywatel Sta
nów ZjednDczonych - wielki człowiek. 

"DrDgi bDskie - nie są nas'ze drDgi." Przeto. 
nie pDwinniśmy kwestyonować motywów boskich w 
tak tragiczne.m przecięciu pasma życia tego. wielkie
go. człowieka. Bóg w swej nieDgraniclZonej mądrości 
czasami wybiera jedlne~ człDwieka i poświęca go., 
aby ludzkDŚć o nim dłulgD pamiętała. Przy zakDńcze
niu. Wojny Domowej wydawało. się każdemu, iż ży
cie Abrahama Lincolna stało się wykDńczDnym roz
działem w historyi. WieJ.kie dzieło D,drod'zenia i zje
dnDczenia kraju było p'l'ze-z niego dDkonane. A je
dnak Bóg przeznaczył inaczej. PDtrzeba było jeszcze 
jednej rzeczy alby imię i d'zieła. tego <lzłowieka 
uwiecznić. I oto nastaje tragiczny jego kDniec, który 
szarpnął sercami mmonów i głDśnem echem Ddbił 

się w całym świecie. 
"Izydor Btraus był wiełkim żydem; tradycya 
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jego ludu była drogą jego sercu. W przes'złości mo
glibyśmy mówić, że Żydzi są wielkimi filantropami. 
Tecraz, gdy nas się kto zapyta, "czy żyd może boha
tersko zginąć" - od'powiedź znajdzie powyżej. 

Bankier Izydor l::lt'l'aus był bratem znanego fi
lantropa, Natana Strausa i ambas'a.dora amerykań
skiego w Turcyi, Oskara Strausa. 

Major Archibald BuU. 

W ,d'oda:tku do wzmianek poprr.tednich podaję 
jeszcze słów parę o majorze Archibald Butt wraz z 
krótkim życiorysem. 

Major Butt 'był ta'kże dziennikall'zem, gentle
manem pierwszej wody, żołnierzem z krwi i kości, i 
człowiekie.m p·rawym i szlachetnym. Znamionowała 
go wybitna męskość, lwia odwaga i pogarda śmierci. 

I byłoby nawet rzeczą wprost niezrozumiałą, 
gdyby człowiek tego pokroju nie znalazł się na liście 
bohaterów w katastrofie jaka się wydarzyła. 

Major Butt urodził się w stanie Georgia; po
chodzi ze starej ary<s1okratycznej rodziny. Na po
wierzchnię życiową wypłynął dzięki usilnej pra'Cy 
nad sobą i dzięki 'zwycięskiemu zmaganiu się z lo
sem. Był synem ukochanego przez siebie Południa 
-kochał cały kraj. Jako korespond~nt pism z Wash
ingtonu zdrobył sobie wielką popularność i zwrócił 
na siebie UlWagę świata dziennikarskiego i politycz
nego. Gdy nas,tąpiła wojna hiszpańsko.amerykańska, 
w'stąpił na ochotnika do armii i dostał stopień ofi
cera. Jako doradca i pomocnik osobisty dwóch pre
zydentów w Białym Domu zdo.był sobie pełne ich 
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zaufanie i sza·cunek, a więcej nawet niż io, bo 
szczerą serdeczną przyj.aźń. 

Nie zawiódł do ostatka. W naj straszniejszym 
momencie swego życia nie zapomniał o losie innych, 
o który'Ch ratowaniu pomYśllał najpierw - i dla 
których własne poświęcił życie. 

Milźoner Jan Jakób Astor. 

Nazwisko AstOTÓW od stu łat przewij1a się niby 
nieprzerwana wstęga w historyj rumerykańskiego 

życia handlowego i towarzyskiego, a obecnie za1bły
snęło szlachetnością, niby gwia~dal spadająca, cią
gnąca za sabą świetlną smugę. Z gwiazdą takiej 
sławy s'zlachetnego ducha zeszedł do grobu ostatni 
męski potomek noszący w prostej linii nlłz.wisko tej 
rodlziny. 

Milioner Jan Jakób Astoor~ był dobrym żołnie
rzem i miał rangę pułkownika. Był ma.rynarzam, 
wynalazcą dość znacznego talentu, fundatorem 
gma,chów publicznych, autorem i szczodrym na spra
wy publiczne obywatelem. Był jednym z li0zby tych 
bogaczy, który bogactw swych chętnie udzielał 
na potrzeby kraju. Wystawił on własnym kosztem 
jedną boteryę artyleryi i śmiało uwijał się w gra
dzie k'lll his~pańskich pod Santiago. 

W amerykańskim świecie towarzyskim .był je
dną z nader wybitnych postaci. Ożenił się niedawno 
z .młodą i piękną dziewczyną z ubogiego domu, co 
niemałą sensacyę stanowiło dla chciwych wiadomo
ści re~o-rteró.w pism, upatrujących nadzwyczajność 
w takIm zWlązku. A związek ten był rzeczywiście 

288 



oparty na sz.czerem uczuciu mimo różnicy wieku i 
to szczęście dtopiaro co rozpoczętego życia małżeń
skiego czyniło nagłą rozłąkę tem okropniejszą. 

Gdy jednak przyszła chwila decydująca, w 
Astorze odezwał się duch żołnierza i jako żołnierz 
bez protestu - zginął. Biedna małżonka znajdzie 
pociechę w tej ist{)tce, która ojca i męża długo przy
pominać jej będzie. 

Jerzy D. Widener. 

Rodzina W~dener'ów z Philadelphii także się 

uwieczniła na kartach historyi tej tragedyi. Boga
ctwo nie spowodowało w niej widocznie zniewie
ściałości ducha. Jerzy D. Widener, mężczyzna 'S-il
ny, odważny i szlachetny nie zawachał się nawet co 
ma czynić, gdy oświad'czono że dla ratowania ko
biat i dzieci mężczyźni muszą zostać na hoku-swo
jemU! własnemu losowi oddani. I nietylk{), ustąpil 
on na bok ze swoją osobistością, lecz był jednym z 
tych, którzy w ostatniej chwili siły swe na ratowac 
nie słabszych poświęcili. 

Benjamin Guggenheim. 

Benjamina Gu~genheim3J Iporównywała prasa 
do Napoleona, przytaczając dla przykładu obrazek 
wyd8!rzenia następującego: 

Gdy Napolaon siedział na swym koniu i obser
wował oddzia'ł wojska, walczą-ce'go rozpaczliwie z 
nacierają'Cym niep,rzyjacielem, zwrócił uwagę gene
rałów na jednego żołnierza, który z wY'blaodłą od 
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International News Service. 

ŚWIADKOWIE I BOHATEROWIE TRAGEDYl 
MORSKIEJ 

U góry: Prezydent Ismai i uczony angielski Wrn. T. 
Stead (zginął). U dołu milioner Jan J akób Astor (zgi
nął) i jego ocalona małżonka pani Astor. 



zmęczenia, i upływu krwi twarzą stawiał silny opór 
nacierającym. Napoleon wyraził się o tym żołnie

rzUJ: 
- Oto jest odważny człowiek; wia on dobrze co 

mu grozi a śmiało niebezpieczeństwu czoło stawia. 
Sprawozdania o śmierci Guggenheima bynaj

mniej nie konstatują, iż był on bla:dy na twarzy w 
chwili okatastrofy, natomiast stwierdzają fakt, iż 
był on jednym z nielicznej kaDstki tych pa.sażerów 
na Titanic 'u, którzy o rozmiarze katastrofy i rodza
ju niebe2Jpiaczeństwa dobrze wiedzieli. 

Zbliżająca się śmierć, którą czuł, widział i na 
minuty nadchodzenie jej mógł obUczać, nie ustra
szyła tego człowieka, ani nie zbudziła uC2JUJcia lęku 
w jego duszy; nie osłabiła nawet jego woli o tyle 
aby na chwilę myślał o własnem ocaleniu, widząc, 
że ratunek il1J.lych sł~oozych j BEt pilniejszy. Do 
Johnsona, stewarda, który mu usługiwał i który 
ofiarował się mu dopomódz do ocalenia, powiedział: 

"Mam poważne obawy o to, że mężczyźni nie 
zdążą się wyratować. Powiooz mojej żonie, że wy
trwałem na mojem stanowisku mężnie do ,końca. 
Mój obowiązek tera,z polega na niesianiu wszelkiej 
pomocy, fizycznej czy moralnej kobietom i dzieciom, 
które jeszcze na pokładzie zostały. Powiedz jej, Że 
przyjmuję z rezygnacyą osobistą wlSzystko co los dla 
mnie zgotował w tern przekonaniu, ża ona czyn mój 
!l'zna za dobry." 

Inne osobistości które zginęły. 

Henry HarrilS należał do najwybitniejszych 
!Im ery kańskich dyrektorów teatrainych. 
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Clarence Moore był pow..tgą w s'Prawach spor
towych. 

Francis Millet był wybitnym artystą mala·rzem 
i krytyki~m artystycznym, oraz dyrektorem muzeum 
w Washingtonie. 

Roebling był prezesem Tow. budowy mostów. 
Benjamin Guggenheim był jednym z siedmiu 

braci, dzierżących w swych rękach handel miedzią 
w Stanach Zjednoczonych. 

'J acques Futr~lle był znanym powieściopisa

rzem amerykańskim. 
Charles Hays był prezesem firmy kolejowej. 
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ROZDZIAŁ XXVII. 

Historya tlTitanic'a" i katastrofy w streszczeniu. 

Rok 1908. - W jesieni tego roku powstał pro
jekt w gronie dyreMorów fi,rmy White Star Line zbu 
dow,ania największego na świecie parowca, irtóryby 
pod ka~dym względem podbił wszystkie rekordy w 
żegludze morskiej. Projekt przyjęto i postanowiono 
nietbawem w czyn go wprowadzić . 

1909 - Położono spód okrętn w zakładach IIar

land & Wo'lff w Be1fa€'cie. 

;; ;; 

1911 - 31 maja, okręt spuszczono na morze i 0-

chrzcono imieniem "Titanic " . 

* "" 

1912 - UltOllczono -go i wyekwipowaJlo go ko
sztem około $8,000,000. 

;; 
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10 kwietnia, w połUJdnie wyruszył w pierws.zą 
"dziawiczą" podróż z Southmapton do New Yorku 
via Cherb01.1Tg. 

14 kwietnia, otrzymali ostrzeżenie o pobliJskie;h 
górach lodowych przy Grand BanksI, koło Nowej 
F\mlaDldyi. 

* '*' * 

14 kwietnia, godz. 11 :40 w nocy Titanic naje
chał na górę lodową pod 41 :16 stopni szerokości 
północnej i 50 :14 długości zachodniej. 

* * * 

14 kwietnia, o północy Carpathia i inne statki 
llsłys.zały wezwanie o ratunek. 

* 

15 kwi'e1mia, ,godz. 12 :27 po północy. Telegl'a,f 
iskrowy Titanica przestaje a.zia~ać i ostatni sygnał 
donosi, że okręt tonie, kobiety zaś i dzieci odpływa
ją na łodziach ratunkowych. 

* * "* 

15 kwietnia, oko10 1 godz. w nocy. Pierwsza 
wiadomość o katastrofie przyszła do Stan. Zjedn. 
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drogą biura linii AHan, w illontl'eal; Virginia dono
si, że Titanic najechał na górę lodową· 

* 

15 kwietnia, około 2 :30 w nocy, Titanic zatonął. 

* 

15 kwietnia, 3 w nocy. Depesze iskrowe ze sta
cyi Gape Race wysłane do Associatec1: Press, dają 
pierws.ze informacye o poważnej katastrofie. 

"" 

15 kwietnia, 5 rruno; piel'v"si rozbitkowie dosta
ją się na pokład okrętu Cal~pathia. 

* 
15 kwietnia, od godz. 3 do 10 rano, niema żad

nych wieści. 

'" 

. . 15 kwiatnia, w południe, pogłoska kr~ży, że Ti
tamc ,stałe u.trzymuje się na powierzchni i że wszy
scy uratowani. 

... ... 

294 



15 kwietnia-, 7 :30 rano; -bi/lll'o White Star po
twierdza, że olgromna liczlJ.a osób straciła życie. 

.. 
16 kwietnia, Carpathia wysyła depeszą iskrową 

hstę uratowanych, zamilczając o 1,517 zatopionych 
pasażerruch, między którymi znajdowali się naj,bo
gatsi i najwybitniejsi ludzie. 

17 kwietnia, nadzieja, że inne okręty ocaliły tak
że rozbitków, zniknęła. 

18 kwietnia, dwa dni upłynęły, bez bliższych 
szc,zegółów katastrofy. 

'*' '*' 

. 18 kwietnia, o-koło godziny D. wieczór; Oarpat
h13 pl'zypłynęła do portu nowoyorskiego, z 705 oso
!bami uratowanemi z Titanica.; potwierdza śmierć re
sztę pasaże!l'ów. 

* '*' * 

30. kwietnia. - Okręt ,kablowy "Mackay-Ben
llett" ,przybija d'o portu HaHfax, N. S. p'l'zywiózbszy 
na. pokładzie 205 ciał ofiar katastrofy. 

* 

Co na mm si~ znajdowało? 

"Titan.ic" był prawooiwem "miastem pływają
cem", musiał więc ~aJbrać na czas podróży odpowie
dnią ilość artykułów żywności. W chłodnicach więc 
jego umieszczono: 

świe'żego mięsa 75,000 funtów, świeżych ryb 
11,000 funt., świeżego masła 6,000 funt., wędlin 2,-
500 funt., CUl'ku 10,000 funt., kart'oili 80,000 f t., ja
jek 40,000, a prócz tego tysiące funtów jarzyn, mą
ki, lodu, wY~'obów cukiern~czych itd. 

Kredens olhrzyma za:wierał 21,000 talerzy i pół
misków, oraz kilka ton na,kryć stołowych. 

Długość koryt,al'zy i miejsc spacerowych na po
kładach wynosiła 2 mile ang. 

Każdy z 4 kominów "Ti.tanica" , położony pozio
mo, mógłby być zamieniony na salę jadaInądJa 50 
osób. 

NajdroŻJszy przejazd na tym okręcie wynosił 
$4,350, za CD podróżny otrzymywał apartament, zło
żony z 2 pokojów sypialnych, garedroby, ła.zienkj. 
salonu, po'koju dla służby i oddzielnego miejsca spa
cerowego, z utrzymaniem całod'ziennem. 

Najtańszy przejazd w klasie trzeciej kosztował 
$35.00 z utrzymaniem. 

Pod'róż okrętami tegO' ty.pu z Southamptonu dO' 
Nowe-go Yorku trwa zwykle sześć dni. 

"" 



Pochodzenie nazw)'. 

"Titauil(l " , który stał się ofiarą llajstraszliwszej 
katasirofy morskiej w cZfuS8Ich nowożytnych, chociaż 
IZ dUi!ll1!- uważano go za absolutnie ubezpieczon'ego 
przeciw zatonięciu, obrał s()bie także i nazwę nie
szczęliwą ... 

Od wieków "Tytanami" na,zywan() ludzi, którzy 
o'bdal'zeDli nadQudzką prawie siłą fizyczną lub umy
sło~ą, pych~ , u~iesieni, boskiej potędze urągając , 
samI za. bogow SIę poczytując, usiłowali lruJb usiłuj ą 
walkę wypowiedzieć 'lłZnanej przez ludzkoś& Naj
wyższej Istocie, ale podjąw.szy się tej wałki, pioru
nami ·bootwa rażeni, giną w przepaściach wiecznego 
potępienia .. 

Wedle legendy starogreckiej, Tytani dzieci 
boików UI'anooa (nieba) i Gaji (ziemi) , ol'brzymy, 
chcą~ zawładnąć niebem, pnętl'zyli góry na góry 
(Pehon na Ossę) i po nich 'wspinali się do OIbjęcia 
władlzy najwyższej. Rajził ich piorunami Zeus., a po
sławszy ich do Ta'rtal'u (piekła ) , .sam został najwyż
szym bogiem. 

Było to tylko pogańskie wyobrfuŻenie o ,dziejach 
przedludzkich, o których czytamy w Objaśnieniu 
św. Jana. 

"I stała się wiełka bitwa na niebie. Michał i a
niołowie jego walczyli ze smokiem i smok wallczył i 
aniołowie jego. 

"I nie mogli, ani mieJsce ich dalej znalezione 
jest na nieb~e ... 
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I Zl'zu:con jest on smok wielki wąż starodawny: " . którego zowią dyabłem i s,zatanem, który ZWOdZI 
wszystek świat i zrzucony jest na ziemię, i aniołowiE: 
jego z nim są zrzupeni". (Apo'k. XII. - 79). 

Ale i w dlziejach ludzkości przerażające wyda
rzenia ana.logiczne zapisały kroniki. 

Po potopie, który niejako stanowić miał karę 
dla pychą U!Diesionych ludzi, otrzymał Noe obietnicę 
Pana.: "Żadną miarą więcej nie będę przeklinał zie
mi dla ludzi: zmysł bowiem i myśl serca człowie
cz~go skłonne są do złego od młodzień·ca swego; 
przeto też nie pobiję więcej wszystkiej duszy żyją
cej jakom uczynił ' '. 

W ed~e podań starogreckich Tytan był starszym 
bra.tem Saturna, który przeciwko niemu walczył i 
został osta;tecznie pokonany p'rze,z Jupitera. Tyta
nami nazywailli są także w. podaniach 'Wszyscy ci, 
którzy dopomagali Tytanowi w walce legendowej 
przeciwko Saturnowi i Jupiterowi. 

W czasach obecnych "Tytan" jest wyobraże
niem potęgi, lub siły. 

Dzwony nad grobem poległych. 

Pru'owiec kanadyjski "Montenaquy " przybył 
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do. portu ~Ialifax, N. S. dnia 24 maja. Pastor S. Ę 
Prmce, ~tor~ znajdował się na pokładzie teg,o okrę
tu, opOWIedZIał następujące zajście: 

,jGdy dnia 9. maja rano przejeżdżaliśmy na;d 
grobem "Titanic'a", wskutek kołysania odezwał się 
nagle dzwon okrętowy. Przez piętnaście minut 
dzwon odzywał się w 'równych odstępa;ch czasu. 
Zdawało się, jakby żywjoły same chciały nas zmusić 
do, uczczenia ofiar katastrofy". 

·Zwłok ża,dnych nie znaleziono. 

Góry lodowe. 

. Pływagące w porze wiooennej, na północnej po
łac~ Atlantyku, góry lodowe i kry, pochodzą z lodo
wc~wGrenl.~ndyi, a nie z OceanU! północnego, jakiby 
mozna sądzIc. Lodowce g.renlandzkie, podobnie, jak 
w epo:e. lOdowej.' nal:astają przez .zimę do ogromnej 
gruboscI, wędDuJąc sIłą swego ciężaru w dół ku ior
dom ,grenl.an-dJzkim. Wędrówka ta odbywa się bar
dzo powolI, z szybkością, zaledwie 56 stóp na dl b 
l b 

o ę, 

a e za to ' ez przerwy. Dostawszy się na wodę lod -. , ' o 
wc~" maJącc meraz ,po 984 stopy grubości, płyną 
naJ~Ierw dro.gą Dawlsa ku północy, dopóki nie na
tl'afI~ n~ prąd a<rMyczny, który zawraca je ku po
łudmowl wzdłuż brzegów nowofn'l1la.ndlzkich na At
lantyk. Takie jest pochodzenie tak zwanych gór 
lodowych": pływa,jących po Oce,anie, Natomiast"kry 
Iodow~, ktore takze często za' , Jają ogromne prze
strzeme woay, pochodzlj z Morza Arktycznego (t,d . 
. l'd . l ' ,'" Zle 

SIę. o y <l\lą~ e łamIą i z pl'cldami zimnemi na połu-
dnle spływaJą. Kry takie. nieraz ~.'ównież ogromnych 
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rozmiarów i grubości, są tak'że dla żeglugi bardzo 
niebezpieczne, nie w tym stopniu jednak, CQ gren

landzkie góry lodowe .. 
Zwiastunem 21bliżania ,się tych zlowieszczych l{)

dów jest nagłe obniżenie się tempeI'atury powietrza 
i wody. Doświadczeni marynarze twierdzą nawet, że 
lody te mają specyalny zapach6 który nos takiego 
starego wilka morskiego poczuje ju·ż z daleka. Pew
niejszym jednak od nosa, marynarskiego instrumen
tem, wskazującym zbliżanie się lodów, jest termo
metr, który za pomocą odpowiedniego przyrządu 
.zapuszcza S[ę do wody. Z wahań temperatury wody 
można z wielką nawet ścislością oznaczyć oddalenie 

gór lodowych. 
Najnieoezpieczniejszą jednak właściwością pły

wających po morzu gór lodowych jest to, że przeł. 
wytwarzane przez nie ogromne obniżenie tempera
tury, powstaje do ,kola nich bardzo gęsta mgła, 
która w najwyższym stopniu utrudnia oryentowanie 
się. To też okręt, znalazłszy się w pobliżu ,gór lodo
wych w mgle, powinien 'bao:dzo zwolnić biegU! i jak 
najpowolniej posuwać się naprzód. Przy małej bo
wiem szybkości okrętu, zderzenie jego z górą, gdy
by nawet nastąpiło, bardzo niebezpiecznem nie bę-
dzie. 
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ROZDZIAŁ XXVIII. 

Telegrafia iskrowa-a katastrofa z Titanic'źem. 

Telegrafia iskrowa, epokowy wynalazek M.aroo
niego odgrywała decydującą l'olę w wypadku z Ti
tanic 'iem i gdyby nie ona, ani jedna żywa dusza z 
katastrofy tej by nie uszła. Wszy,stkie inne środki 
sygnalizacyjne zawiodły. 

Aby dać czytającym wyobrażenie jakie usługi 
oddał telegraf Marconiego w tej. tra,gedyi morskiej, 
podaję ważniej,sze depasze iskrowe, które także pe
wne światło rzucą illa, cały przebieg wypadku. 

'*' '*' 

W trzecim dniu podróży po wyruszeniu z SOUfth
ampton operator telegraficzny lIla Titanlcu dostał o
strzeżenie o 'bliskości lodowców. Było to około po
łudnia. Depesza wysłana była z okrętu "Baltic", na
leżącego do fiIrmy "White Star Lina" w chwili gdy 
linia morskiej jazdy Titanica miała się znajdować w 
odległości zaledwie pięciu mil od pierw1szych lodow
ców, 

Parowiec "Baltic ", 14. kwietnia, 1912. 

Kap. Smith, Titanic. . ' . 
:Mieliśmy umiarkowane zmie·rune wIatry l pIę~ 

kną pogodę od chwi!li wyruszenia w podróż. Grec-kl 
parowiec AHlinai raportuje, iż wymmąJ góry !odo
we i rozlagle pola lodowe dzisiaj na, północneJ sze~ 
rokości 41. 51 i zachodniej dłu:gości 49. 52. ZeszłeJ 
nocy rozmawialiśmy z niemiec'kim olejowy.~ p~row
cam "Deutschland", Szczecin do Filadelfll, me bę
dący pod kontrolą z powodu bra,kul węgla; sze:ro
kość północna 40. 42, długość zacllOldnia 55. 11. . 

Życzy sobie by.ć ra.pQ\I'towa~y :'1 ~e~ ~{)rku l 

innym parowcom. Zy0Zę Panu l TItaD1C OWI powo-
dzenia 

Komendant. 

'*' 

Drugi telegram otrzymał Titaruc od parowca 
Galifornian, należącego do Leyland Line około 5 :35 
po połudn1u, czas NewyoJ:1ski, w nied~ielę po ~ołu
dniu raportujący iż ,góry lodowe znaJdowały SIę w 
odie~łości 19 mil od linii morskiej jazdy Titanic 'a. 
Dep:sza ta 'była .·brzmienia następuj~,ceg,o: . 

Szerokość 43.3 północna; dlugosc zacl1'()dma 49. 
9. Trzy wielkie lodowce 5 mil na p<JłlUldnie od nas 
Pozdrowienie. Lord", 

• 
Trzeci telegram posłany był z ,parowca Amari

lm przez pośrednictwo Titanic 'a do Cape Race i do 
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b~U1ra hydro.graiicmlego w Washingtonie, D. C., ra
portujący lodowce w odleglości 19 mil od linii ja
zdy morskiej Titanie 'a. Depooza ta 'brzmiała: 

"Pa,rowiec Amerika" via Titanic i Cape Raca, N . 
H. 14 kwietnia, 1912. Biuro hydrograficzne w Was
h:iJngton, n. G. 

Amerika wyminęła, dwie wielkie 'góry lodowe 
na północnej szerokości 41. 27 'i zachodniej długości 
50.8 dnia 14 kwietnia 

K.~. U. T. 

Depeszę tę otrzymano w Washingtonie w bi'llrz!t 
hyd'rograficznem o godzinie 15 :51 wiecz'Orem, 14 
l~wietlllia. 

* * 

Ozwar-ta depesza wysłana 'była do Titanic 'a o 
godzinie 9.05 wieczorem, czas New Yorski w nie
dzielę dnia 14 kwietnia, przypuszcza1nie na godzinę 
przed katastrofą (}piewała ona jak następuje: 

"Jesteśmy zatrzymani i otoczeni p.rzez lodow
ce l"~ 

Na t() operator z Titanic 'a odpowiada: 
"Bądźcie cicho. Jestem zajęty. Rozmawiam z 

Cape Raee ". 
Była to ostatnia depesza wysłana z Californian 

~a ~itanic i operator na parowcu Californian jeszcze 
Jakls czas trzymał słuchawki telegraficzne na uszach 
i s'}yszał rozmowę Titanic 'a z Cape Race. Na kilka 
minut przed katastrofą ods.tawił na bok telefon, 
zdjął Uibranie i poszedł spać. 
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Operator z parowca Baltic przejął w niedzielę 
rozmowę pomiędzy Titanic'em i parowcem PrillZ 
Friedrich Wilhelm, oraz parowcem Amerika, pocl
czas gdy Cari"laJthia przejęła ro.zmowę o lodowcach 
pomiędzy parowcami Carpathia i Parisian. 

'" * 

Depesze zawiadamiające o niebezpieczeństwie 
Titanic 'a otrzymano w Cape Race wieczorem okolo 
10 :25, czas New Yorski, wraz z raportami, że Tita
nic uderzył w górę lodową. W tymże czasie depeszę 

przejął p,rzypacliww(} parowiec Mount TempIe) który 
natychmiaJSt zawrócił IV stronę Titanic 'a w d'wie, lub 
trzy minuty póniej otrzymano na tym parowcu de
peszę z parowca Frankfurt. W dziesięć minut potem 
parowiec Car,pathia przypad'kowo usłyszał sygnały 
iskrowe Titanic 'a "C. Qj. D." i natychmiast skomu
nikował się z Titanic 'em i pospieszył mU! na ratu
nek. Parowiec Frankfu'rt nie pod'a,l swego położenia 
geograficznego na morzu i po 20 minutach czekania 
zapytał "Titanic'a" Co się stało. Operator Titanic'a 
odpowiedział mu, ze jest glupL 

Z tego można wnioskować jak na swe obowią:lJki 
zapatrywał się ów operator, któ,ry powinien był 
przecież w 0h'\"ili wypadku korzystać 'Z każdej oka
zyi otrzymania pomocy. 

Parowiec l\Iount TempIe przejął !rozmowę i ra
portował "nasz kapitan pojedzie d'o walS". Komuni
kacyę telegraficzną, nawiązano z parowcami Olym
pic, Baltic i Ca'ronia, ten ostatni odległy o 800 mil 
na wschód, posłyszał G. Q. D. z Titanic 'a. 
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Depesze iskrowe 'ritanic "a były częściowo ~' a
portlQwane .przez s'tacyę Gape Race i przez parOWIec 
..\Iollnt TempIe, a także przez Baltic. Parowiec 
Mount Tem/ple ostatni raz miał po wYPlł1d'ku wiado
mość z Tytnic 'a o god'Zinie 11 :47 wieczorem czas 
~ew Yorski. Baltic i 'Carpoathia straciły połączenie 
z Titanic'em w tym samym mniej więcej czasie. O
statnia ich depesza brzmiała , .wydział maszyn zala
ny". Virginian 'słyszał ostatnie sygnały z Titanicoa o 
godzinie 12 :27 czas New Yorski, były one niejasne i 
niedokończone. 

* 

Pierwszy raport do prasy. 

Pierwszą informalCyę w rodzaju raportu otrzy
mało Stowarzysze.nie Prasy z Cape Rruce i zaraz po
dano depeszę do wiadomości publicznej, a także wi
ceprezydentowi White Star Line FTankłinowi. De
pesze .te podawane w ·krótkich od:stępach czasu 
brzmiały: 

'*' '*' 

Cape' Race, Nowy BrUlns,wik~ 

Niedziela w nocy, 14 'kwietnia 1912 

O go'dzinie 10 :25 dzisiaj, wieczorem parowiec 
Titanio z firmy White Star Line sygnalizował C. Q. 
D. do stacyi tele:gil'aficznej l\'Iarconiego tutaj i d:o-
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nosił o zderzeniu się z .górą lod'Owl}!. z' parowca ra
portowano, że natychmiastowa p<>moc jest potrze
bna. 

W pół godziny potem IlIlł1deszła druga depesza, 
opiewająca, że parowiec tonie przodem najpierw i że 
kobiety i ,dzieci umieszc'zane są w łodziach ratunko
wych. 

Depesza opiewała, że pogoda była dobcra, lecz 
chłodno ; powietrze czyste. Titanic znajdował się w 
pozycyi 41.46 północnej 'Szer,okoŚ'ci i 50.14 zachodniej 
długości. 

Stacya Marconiego z Cape Rape zarwiadomiłoa 
paro'wiec Virginian 'z li.nii Allan i radziła kapitano
wi tego okrętu spieszyć natychmiast na pomo,c toną
cemu okrętowi. 

Około północy parowiec Vil'ginirun znajdował 
się w odległości 170 mil od Titanic 'a i miał nadzieję 
być na miejscu katastrofy o godzinie 10 rano w po
niedziałek. 

Godzina 2 w nocy w poniedzi'ałek. 

Parowiec Olympic ,dodnia rano w poniedziałek 
znlł1jdował się na 'szerdkości półnoCil1ej 40. 32. i dłu
gości zachodniej 16. 18. Był w bezpośredniej komu
nikacyi telegraficznej z Titanic 'em i spieszył ku nie
mu z pomocą. 

Parowiec Baltic także rSJpontował, i,ż znajduje 
się w odległości 200 mil na WIschód od' Titanic 'a i 
całą siłą m'aszyn spies'zy na, miejsce wypadku. 
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Ostart;nie sygnały z Titanic 'a słyszane ,były przez 
pliIl'o.wiec Vil"ginian o godzinie 12 :27 po północy. 

Operator telegraficzny 'na parowcu Virginian 
po,wiada, że depesze te były już niejasne i nied'okoń

czone. 

K1apitan RostJron z Ip8JrOW0a, Carpart;hia, na Po.
k1ad którego za'brano ocalonych p3isażerów z Tyta
nic 'a, porozumiał ,s,ię z pa:rowcem Calid'ornian, także 
przybyłym na miejsce wYP8Jdku, na mocy ,czego. ka
pitan parowca Calirornian zOlbowiązał się przeszu~ 
k'ać okolice katastrofy i w danym razie wyratować 
rozbitków jeśli się jacy znajdą. Natomi'ast parowiec 
Carpathia ruszył dalej w drogę, a mianowicie do 
portu Newyorskiego, Q czem kapitan Rostron po
wiwdomił telegraficznie' biura firmy okręto.wej w 
New Yo.rku jak następuje: 

"New York, SZerokość 41. 45, d1mlgość 50. 20. Je
stem wdrod:ze do New Yorku', cby ha, że 'każecie 

zmienić kierunek jazdy; mam o.koło 800 oCaJlonych. 
Odbyłem naradę z panem Ismayem. :Mając taltie 10-
do'wce wokoło. do New Yo.r'IDu .mam najdogodtniej. 
Wielka liczba gÓlr lodowych i 20. mil pól lodowych 
z wielu górami lodowemi". 

'*' 

Bar,dzo wiej e de.pesz oficyalnego cnarrukteru da
nych 'było operatoro.wi parowca Carp8Jthia w ponie
działek rano. dnia 15 kwietnia 'z wYll'aźnemi instruk-
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cyam.io.d kapitaua by wysłał je natychmiast i jeśli 
'Potrzelbne posiłkował się drugimi okrętami. 

Oto. 'co. w tej materyi sprawo.zdał kapitan Ro
&tro.n: 

"Od samego początku wziąłem w swe ręce cał
kowitą władzę i wydawałem rozkazy, że każdy wy
syłany telegram ma być mi raportowany i ża,dna ,de
pesza nie była wysłana bez mojej wiedzy. Moje roz
kazy były: wysła.c najpierw dwie urzędowe depesze, 
jeduą do Cunard Co .. drugą d,o White StM' Line w 
sprawie wypadku z zawiadomieniem jaką przYIPU
szczalną liczbę pasażerów wyratowałem i że powra
cam do New Yorku, gdyż mV8Jżałem, że najdogo
dniej będzie do tego portw jechać. 

"Gdy te diwie depesze były wysłane, posłałem te
legram prasowy do Stowa,rzyszenia Prasy, prawie zu
pełnie taki sam, jaki pos<łałem do dwóch kompanii 
okrętowych z podaniem mego podpisu pod każdym. 

"Te były trzy pierwsze depesze p!l'zezemnie wysła
ne. Po tych depeszach zaczęliśmy wysyłać nazwiska 
o.calonych pasażerów pierwszej klasy. Było to T()bio
ne przy Po.mocy parowca Olyill[pic w poniedziałek 
wieczorem. Zdaje lSię, że pierwszą i drugą klasą na
zwisk pasażerów podaliśmy przez pośrednictwo pa
rowca Olympic. PÓ'źniej straciEśmy połączenie. 

"Kontrolowałem absolu,tnie wszystko i 'wydawa
łem o.dpowiednie rozkazy. Powiadam jeszcze raz że 
najpierw kazałem wysłać ,depesze urzędowe, póź~iej 
prasy, a później nazwiska pasażerów, po tych na
zwiska załogi,!iL do.piero. po.tem kazałem posyłać 
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wszystkie prywatne depesze. W depesza,ch tych nie 
l'o'biliśmy żadnych wyjątków, ani specyalnych U!

względnień' '. 

Ponieważ powstała kwesty a <lO d{) tego, czy ka
pitalll R{)stron ma tak SZeroką władzę w kontrolowa
niu służby telegraficznej, przeto prezes swbkomiteltu 
śledczego senatu posłał kapitanowi Rostronowi de
peszę na'stępującą: 

* '*' '*' 

New YOl'klll, 4 maja, 19 1912. 

Do kalPitana Rostrona 

Parowiec "Carpathia" z linii CU'Ilard, Gibraltar. 

Oryginalną depeszę iskrową wysłaną przez p. 
Bruce Ismay, adresowaną Islefrank, New York, na
tychmiast gdy wszedł on na pokład okrętu Carpa
thia w poniedziałek rano, dnia 15. kwietnia, zawie
rającą te wyrazy: z głęb(}kim ża:lem donoszę, że Ti
tanie zatonął dzisiaj rano po kolizyi z lodowcami, 
czego rezultatem wielka strata w ludziach. Dalsze 
.szczegóły później' '-otrzymałem; podJpisano Bruce 
Ismay - pod przysięgą wydał sekret i ja pragnę 
wi3ldomości ()d ;pana zawierająCej brzmienie 
tej depeszy i wszelkie notatki jej dotyczące, wy
kazujące dzień i godzinę wys'łania jej przez ope
ratora ,,'Carpathii" i za po'śrec1nictwem jakie
go o'krętu, lub nadhrzeżnej stacyi. Również 

czy była podawana za pośrednictwem innych 
okrętów. Równie'ż czy operator miał wzbrooio-
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ne przez pana podawać takie depesze, hllb inne de
pesze przez pośrednictwo parowca Californian, lub 
Olympic. Również czy operatorowi pan niedozwalał 
wysyl'ać tej depeszy, lub jakiejlkolwiek innej, doty
czącej wypadku. Telegrafuj na .mój koszt do Wash
ingtonu. 

Wmiam AMen Smith, 

Prezes subkomitebu Senatu. 

Na to kapitan Rostron nadesłał tak~! odpowiec1ź : 

* * 

GLhraltar, maj 18, 1912. 

Senatool' William Alden Smitli , 

Prezes subkomitetu senatu, Washingoon:-

Telegram Lsmaya brzmiał: Islefrank, New 
Y.ol~k; z głęboo:iem żalem donoszę, że Titanic zatona l 
dzisiaj rano dnia 15 po kolizyiz górą .1odową z rezul
t~t,e~ .wielkiej straty w Ludziach; dalsze szczegóły 
pozllleJ. Bruce Ismay, Exe. (koniec). Operator zapy
tał o pozwolenie wysłania tej depeszy, którą dałem. 

Ponieważ 'była to oficyalna depesza Ismya 
bY'ł chory wówczas, przeto operator spytał Igo czy 
ma doc1ać osbatnie trzy wyrazy. ,Swble Isla,nd 17 
kwiet,nia. Dapesza d3JIla' operatorowi po południu 
15; wziął on ją do operatora Oottama osobiście i dal 
moje po'zwolenie wysłania jwknajplrędzej. Nie za:bra-

310 



niałem przekładania depesz na jakikolwiek okręt. 
Przeciwnie s,pecyalnie ,napominałem by czyniono 
wszystko co jest moMiwa, aby urzędowne depesze, 
nazwiska ocalonych, następnie depesze tychże wy
słano najlepszą dro,gą. Przez Olympic były posłane 
moje depesze przezemnie podpisane do Cunard, Li
verpoll i New Yorku, White Star, i prasowa depe
Sl:e, Ismaya, niemal identycznie z mymi. Używali

śmy Olympic dopóki było możliwe. Jedyne depesze 
jakie były wstrzymane to dalsze depesze prasowe. 
Pragnę do'kładnago śledztwa w sprawie mego postę
powania'. 

Rostron. 
10.40. p. m. 

Pomimo 'wyraźnych ins.trukcyi danych przez ka
pitana operatoro'wi telegraficznemu rano dnia 15. 
kwietnia w sprawie przesyłania depesz Ismaya do p. 
Franklina w New Yorku, świadectwo wykazuje, że 
wzmiankowana depesza nie zostala otrzymana przez 
p. Franklina aż dopiero okolo 9 godziny w środę ra
no, dnia 17 kwietnia. OTyginalna dapesza w posia
daniu komitetu wykazuje, że była posłana przez 
Carpathię, dnia 17 ,kwietnia przez Halifax. Nasze 
śledztwo (lsułYkomitet<U. senatu) stwierd"a fakt, że ·ta. 
depesza wręczona 'była p. Franklinowi w New Yor
ku zara:z ,po jej otrzyma~ill przez Postal Telegraph 
& Gabla 00. 

Depesza o której mowa brzmi jak następuje: 

* 
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Parowiec CfU'palthia, 17 kwietnia, 1912 (via Ha

lifax) "Islefrank, N. Y. O.: 
,,'Z .głębokim żalem donoszę, że TitalDic. zat~ął 

dzisiaj ra:no po kolizyi z lodowcem, powodThJąc WIel
ką stratę w życilu. Dalsze szczegóły później. 

Bruce Ismay. 

'fen telegram ot·rzymał p. Frankilin w New Yor
iku około 9 ,godziny rano dnia 17 kwiet<nia. 

Poinformowanie ogółu. 

Protokół dalej wykazuje, ,że pierwsza Uirzędowa 
informacya -dotycząca katastrofy, zakomunikowana 
ogółowi przez Thl'zędn:iJków firmy White Star Line, 
była otrzymana !przez kapitama Haddoek z parowca 
Olympic o godzilllie 6 :16 po południu w pO!lliedzirułek 
15 klWietni'a i była jak następruje : 

Canpathia dojechała do miejsca krutastrofy z 
Tita~ic 'em do dnia rano. Znaleziono tylko łodzie i 
szczątki okrętu. Titanic 'zrutonął około godziny 2 :20 
rano w miej,scn 41. 16 północnaj szero'kości i 50. 14. 
zachodniej długości. Wszystkie łodzie okrętu znale
ziO!lle. Około 675 osób ocalonych, załoga i pasażero
wie, z tych ostatnich prawie same kobiety i dzieci. 
Parowiec firmy ILeyland Lilie Californian pozostał, 
aby e'zynić poszru.kiwania dalsze w sprawie katast~
fy. ,Oal"pathia powraca do New Yorku z ocalonymI. 
ProslZę poinformować Cooall'd. -

Haddock". 
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Pomimo ted informacyi znajdującej się w posia
daniu urzędników taj firmy telegram 'był posIany do 
kong.resa:nana J. A. HlUghes, HUlJltington, W. Va., da
towany w New Yorku dnia 15 kwietnia 1912, 
brzmiący jak następuje: 

"Titanic jedzie do HaEfax. Pasażerowie praw
dopodo'bnie tam wylądują w środę wszyscy ocaleni. 

White Star Line. 
:8. 27. !p. p. 

Komitet śledczy senatu nie ,był w możności zba
dać kto wysyłał ten telegram. Dowiedziano się jed
nak, że ~legram ten był doręczomy w biurze filii 
Western Union, w tym samym budynku, w którym 
mieszczą się biura White Star Line, 11 Broadway o 
godzinie 7 :51 po południu w tym dniu, lecz niema 
żadnej pewności co do osoby nadawcy, która tele
gram wysłała, lub calu auto,ra w wysyłaniu takiego 
telegramu. Ktokolwiek wysłał ten telegram w podo
rbnych warunkach zawinił i postępo,wamie jego jest 
wysoce na'ganne. 

W da1JSzym ciągu ustępy z; protokółów ,gubko
mitetu senatu śledczego czerpię następujące notatki 
zaslugują 'ce na uwagę: 

Komitet nie wiarzy 'W to, iż operator telegrafu 
iskrowego na parowcu Carpathia wykazał właściwą 
czujność w wykonywaniu ważnych obowiązków ja
kie nań przypadały po tym wypadku. Informacye 
dotyczące katastrofy na morllu były używane przez 
operatora telegraficznego jeszcze przed tem wyda
rzeniem i dla własnej korzyści. Że taka ,procedura 
była do,zwolona przez firmę Marconi Co. mogło to 
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mieć wpływ i w tym razie. Uspos,obienie llrzędnikó,w 
Marconi Co. by pozwalać na ;takie rzeczy i fakt, że 
J.'eprezentanci firmy tej czyniE !przylgotowania do 
sprzedania doświadczeń operatorów na Carpatllii 
i 'l'itanic 'u, pozwala' na surową krytkę, aby takie 
praktyki w przyszłości były zabroniOllla. Komitet z 
przyjemnością notuje, że p. JY~arconi pod.ziela w Zl]I

pełności to zdanie. 

* 
Oto jest mniej więcej w stresz·czeniu his-torya 

działa:lności telegrafii iskrowej w czasie ka.t'astrofy 
morskiej z Titanic 'em. A teraz wyobraźmy sobie w 
jakiem położaniu 'byłby Titanic i jego pasażerowie 
gdyby tego cudownego wynalazku "rozmawiania 
przez przestworza" nie było. Ooto Titanic wraz z 
wszystkiem co na nim bylo zgillląłby bez wieści i ,do
!piero może w parę -tygodni po tem wyłowione przy
padkowo ciała ofia.r przyniosłoby światm wieść, eo 
się z okrętem i ludźmi ·stało. 

Depesze iskrowe. 

Heilllrich Hartz, Niemiec, uczynił o ile się zdaje 
pierW1Szy kro.k, który utorow,ał drogę telegrafii i
skrowej, dowiódł on -bowiem, że fale alektryczne ma
ją charakte'r zupełnie podobny do faJ świetlnych; 
wykazał on także w ja.ki sposób mo·żna p'l'Ol(hikowac 
te fale tak by je dostrzegać ,środkami fizycznYlmi. 
Biorąc to za główną podstawę do dalszych badań 
Mlarconii w l'~ku 1896 poraJz pierwszy skonstruował 
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pierwszy telegraf iskrowy. Pracował nad jego udo
skonaleniem kilka lat i w roku 1901 udoskonalił go 
o tył <li, iż posłał pierwsze sygnały swych apartów 
przez Atlantyk. 

Pierwszą depeszę z okrętu na morzu przesłano 
dnia 15-go listopada, 1899 ro,ku, kiedy w stacyi te
legraficznej Needless aparat zaczął powtarzać: "St. 
Paul, St. Paul". Ze sta,cyi lądowej nie widziano o
krętu Sto PaUlI z powodu /bardzo gęstej mgły. Ale 
dano odpowiedź telegrafam iskrowym. Kilka razy 
p'owtórzono wyraz: Tak! 

- Gdzie? - zapytano się z trwałego lądu po 
Taz drugi. 

- 60 mil morskich od brzegu! - b'l':omiała od
powiedź okrętu. 

Od tego czasu rząd Stanów Zjednoczonych ka
zał zaopatrzyć każdy okręt w apal'lat telegrafu i
skrowego. Na wielkich jeziorach wszystkie parowce 
mają telegraf Ibez drutu. Na brzag3Jch mor·skich, lub 
na niebotycznyc<h gmachach w portowych miastach 
wznoszą się wJlsokie szkieletowe wieże, a na nich 
znajduje się przyrząd, który z·biera depesze wysła
ne przez okxęty na morzu:. 
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