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PODRÓŻ AEROSTATYCZNA W CHAMBÉRY 

Prospekt wyprawy aerostatycznej w Chambéry (Prospectus d’expérience aérostatique 
de Chambéry)1 jest bardzo cennym dokumentem z historii nauki i  techniki; zawiera 
opis projektu jednego z pierwszych lotów montgolfierą, czyli balonem wypełnionym 
gorącym powietrzem. Tekst łączy wątki naukowe i  techniczne (szczegóły konstruk cji 
balonu) oraz filozoficzne, literackie i  dydaktyczne (realizacja przez człowieka mitu 
Ikara). Mimo iż tekst przeznaczony był dla szerszej publiczności, zawiera dosyć szcze-
gółowy opis konstrukcji montgolfiery i całego przebiegu lotu. Prospekt zapowiadał lot, 
natomiast relację z pierwszej próby poderwania montgolfiery oraz z drugiej, tym razem 
udanej, zawiera dołączony w drugiej części przekładu anonimowy List. Jego autorem 
jest Xavier de Maistre.

Prospekt został opublikowany anonimowo w Chambéry w 1784 roku, w  imieniu 
pierwszych subskrybentów. Jednym z autorów tekstu był Xavier de Maistre2, a drugim 
jego brat Józef3. Adresowany był do społeczności lokalnej, zaś jego cel był podwójny: 
1) Zaprezentowanie mieszkańcom Sabaudii wielkiego wydarzenia, jakim miał być lot 
balonem4. 2) Zebranie od abonentów środków finansowych na realizację przedsięwzię-
cia. Pomysłodawcą przedsięwzięcia był energiczny i powszechnie lubiany Chevalier de 
Chevelu5. Kierownikiem technicznym został młody inżynier Louis Brun6, natomiast 
wspomniani Xavier i Józef de Maistre wzięli czynny udział w przygotowaniach do lotu. 
To dzięki zapałowi braci i ich dużej aktywności społecznej promującej projekt udało się 
pokryć koszt budowy balonu. Pierwsza próba lotu wyznaczona została na 22 kwietnia 
1784 roku, czyli pięć miesięcy po pierwszym na świecie swobodnym locie balonem 
z załogą ludzką7. Próba była nieudana, monfgolfiera z inżynierem Brunem i Chevalier 
de Chevelu nie oderwała się od ziemi. Prospekt był zapowiedzią tej pierwszej próby. 
Jednak porażka nie zniechęciła organizatorów i  kolejny lot wyznaczono na 4 maja 
1784 roku. W  międzyczasie Józef de Maistre udał się do Genewy, by przedyskuto-
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wać kwestie techniczne z fizykiem Horace-Bénédict’em de Saussurem8. Ostatecznie, 
ze względu na złą pogodę lot wystartował 6 maja tego samego roku. W  tej drugiej 
wyprawie nie wziął udziału Chevalier de Chevelu. Zabronił mu tego surowo ojciec. 
Jego miejsce zajął Xavier de Maistre, aczkolwiek nauczony doświadczeniem przyja-
ciela, zataił przed swym ojcem charakter udziału w przedsięwzięciu. Ostatecznie balon 
wystartował z parku zamku Buisson-Rond w Chambéry, a po pokonaniu odległości 4 
km wylądował na bagnach Challes-les-Eaux.

Przekład na język polski dopasowałem do pisowni i stylu języka współczesnego. 
Kierowałem się przy tym charakterem tekstu – co podkreśliłem w pierwszym akapi-
cie wprowadzenia – który ma wartość zarówno naukową, literacką, jak i dydaktycz-
ną. W warstwie technicznej i naukowej przekład jest dosłowny, wierny duchowi nauki 
i techniki końca XVIII wieku.

PROSPEKT WYPRAWY AEROSTATYCZNEJ W CHAMBÉRY 
(JÓZEF DE MAISTRE, XAVIER DE MAISTRE)

opublikowany 1 kwietnia 1784 roku, bez nazwiska autorów,  
w imieniu abonentów.

Piękną dla ludzkiego ducha była epoka, w której dokumenty publiczne podawały: 
„Człowiek może wreszcie wznieść się i  utrzymać w  powietrzu”. W  pierwszej chwili 
zaskoczenie i podziw nie zostawiły nam dosyć zimnej krwi, abyśmy mogli rozważyć 
zastrzeżenia. Myśli w głowach gotowały się: widzieliśmy tylko balony i rozmawialiśmy 
jedynie o balonach. Każdy chciał puścić swój balon, począwszy od tytularnego fizyka, 
aż do najprostszego rzemieślnika. Nawet dzieci uczyły się wymawiać słowa: „aero-
stat”, „gaz”, „błona” itd. A kiedy sława sprawiła, że w Europie publikowano każdy 
nowy esej aerostatyczny, to pewien uroczy naród, wielbiący wszystko, co do niego na-
leży, a który nie przejmuje się, czy w narodach sąsiedzkich znajdą się niedowiarkowie, 
wygłasza apoteozy nie szczędząc wynalazcom wszystkich pochlebstw, jakie tylko może 
wymyślić zachwycona opinia publiczna.

Oddajmy sprawiedliwość pierwszym widzom tych niezwykłych doświadczeń: być 
może nigdy entuzjazm nie był bardziej wybaczalny. Maszyna aerostatyczna wydaje 
nam się ze wszech miar godną fanatycznej czci i być może nie jest w mocy ludzkiej 
podchodzić do niej „na zimno”. W tym doświadczeniu, niezależnie od wszelkiej idei 
użyteczności, jest coś ważnego, co urzeka zmysły i wzbudza podziw. W naszych cza-
sach sztuka nawigacji oraz wznoszenia się w powietrze uważana była za chimerę, któ-
ra podobnie jak perpetuum mobile, była rozrywką kilku próżnych umysłów. Nic bar-
dziej nie zdawało się przekraczać ludzkie siły i sama próba rzuciła na śmiałków pozór 
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śmieszności. Opinia publiczna, którą determinował los wszystkich dawnych Ikarów, 
czyniła im honor umieszczając ich nieco wyżej od szaleńców.

I oto nagle, wbrew powszechnemu oczekiwaniu, w głębi prowincji i bez respektu 
dla obliczeń tylu wielkich ludzi, którzy dowodzili szaleństwa przedsięwzięcia przez 
a mniejsze od x, panowie Montgolfier opracowali wynalazek, a swym płótnem i opa-
rami wzbudzili zazdrość.

Przenieśmy się w myślach do château de la Muette, w tym momencie, w którym 
dwóch nie zrażających się trudnościami mężczyzn (a których niesprawiedliwa opinia 
nie wynosi być może wystarczająco nad ich następców) wypowiadało po raz pierwszy: 
„Przetnijcie liny!”. I pierwsze z nich, zwisające z delikatnej maszyny, uniosły się nad 
głowami tysiąca wzruszonych widzów. Wszystko wybaczy się pierwszym porywom po-
dziwu.

Wielki filozofie! Którego oko jednocześnie przeszywające i  surowe dostrzega 
wszystkie ludzkie słabości i  nie wybacza żadnej, zechciej zmarszczyć dumną brew, 
przynajmniej na widok balonu. Pomyśl czasem, że poddałbyś się entuzjazmowi pu-
blicznemu, gdybyś sam stał się jego przedmiotem i pamiętaj, że duma narodowa jest 
jak miłość ojcowska: trzeba umieć wybaczyć jej niektóre głupstwa.

Ale do czego służą balony? Posłuchajcie dostojni krytycy! Nie wiemy, ale po to 
właśnie je budujemy, by się tego dowiedzieć. Współcześni kloszom elektrycznym, 
niewątpliwie radzilibyście je potłuc, tak jak chcielibyście teraz spalić nasze balony. 
Elektryczność bowiem, która zaprowadziła nas do piorunochronów oraz pięknych 
doświadczeń panów Cavallo, Ledru, Quinquet, Bertholon itd.; ta elektryczność, która 
zwiąże się wnet z  innymi fenomenami i być może odkryje większe tajemnice natury, 
przez długi czas była jedynie jałowym cudem. Generalnie, każde odkrycie, które uczy 
człowieka niepodważalnych faktów lub w  które wkłada on nowe siły, powinno być 
przyjmowane z zachwytem. Z tymi bowiem siłami lub wiedzą może on podróżować 
przez nieznany poprzednim pokoleniom region. Dla niego szczytem lekkomyślności, 
a nawet śmieszności jest powiedzieć: „Nie chcę wcale zwiedzić tego kraju, nie ma tu 
nic do zobaczenia”, nie wiedząc nawet, że można tam szukać i jeszcze mniej, że można 
znaleźć nie szukając.

Powyższe refleksje skłoniły nas do otwarcia subskrypcji, której celem jest dostar-
czenie publiczności doświadczenia aerostatycznego. Balon, który tworzymy, a  któ-
remu postanowiliśmy nadać formę doskonale sferyczną, pomieści trzy osoby. Jego 
średnica będzie wynosić 55 stóp. W konsekwencji będzie wypełniony 87,143 stopami 
kwadratowymi rozrzedzonego powietrza i będzie przenosił wagę 7,625 funtów powie-
trza atmosferycznego (pomijając nieznaczne ułamki). Nie mówimy nic o sile, z  jaką 
wzniesie się balon, zakładając, że nasze idee na temat wagi całkowitej, którą go obcią-
żamy, nie są jeszcze dobrze sprecyzowane. Ale siła (pomijając wagę) wynosząca 3,812 
funtów pozwala nam sądzić, że dysponujemy wszystkim, co potrzeba.
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Maszyna zostanie zbudowana i  obciążona według zasad wynalazców. Wyższa 
hemisfera zostanie pokryta siatką przymocowaną na biegunie balonu. Wszystkie oka 
w niej zostaną związane wokół mocnego olinowania, które posłuży za pas kulisty lub 
ekwator: doświadczenie pokazało, że ta część nie musiała być wcale utworzona z drze-
wa i że generalnie należało uniknąć materiałów stałych w tworzeniu balonów, których 
doskonałość polega głównie na mocy swobodnego posłuszeństwa naciskowi unoszą-
cego je fluidu. Inne olinowanie na jednym krańcu przymocowane jest do pasa kulistego 
i dochodzi do drugiego łącząc się z galerią wiklinową. Ta ostatnia będzie dodatkowo 
trzymana przez przedłużenie unerwienia balonu, rodzaj lin wtopionych w klin, a które 
pną się na powierzchni maszyny tak jak południki na kuli ziemskiej.

Nasz aerostat, na tyle, na ile możemy dziś stwierdzić, wyruszy między 18 a  20 
dniem bieżącego miesiąca, zakładając, że na przeszkodzie nie stanie zła pogoda, któ-
rej dzisiejsze anomalie nie mają sobie równych. Wyruszymy z  centrum posiadłości 
Buisson Rond, w  której mamy zapewnione wszystkie konieczne ułatwienia, a  którą 
użyczyli na ten cel czcigodni właściciele. Uczynili to z całą życzliwością, która okazję 
do przyjścia z pomocą traktuje jako dobrodziejstwo.

Sądzimy, że nie ma potrzeby zagłębiać się w drobniejsze szczegóły związane z me-
chaniczną stroną naszego doświadczenia, które publiczność ujrzy na własne oczy. Mo-
żemy ogólnie zapewnić, że skrupulatna uwaga, jaką poświęca się wszystkim częściom 
konstrukcji, zapał osób, które nadzorują budowę oraz znakomita jakość materiałów 
powinny przekonać najbardziej wstrzemięźliwe umysły. Mamy więc nadzieję, że na-
szemu przedsięwzięciu nie staną na przeszkodzie, ani nie uczynią go nieprzyjemnym, 
próżne obawy, które nie wytrzymują najlżejszej próby.

Wydaje nam się, że każdy amator i nawet każdy dobry obywatel powinien zain-
teresować się realizacją tego pięknego oraz interesującego przedsięwzięcia. Zamiast 
podchodzić na zimno, czy deprecjonować, bardziej godne prawdziwych filozofów jest 
powtarzać postępowanie, badać je z wszystkich stron i – by tak rzec – oswoić się z nim.

Każdego dnia pada pytanie: Czy uda się pokierować balonem? Niewątpliwie doj-
dziemy do tego, w mniej lub bardziej doskonały sposób. I według wszelkiego prawdo-
podobieństwa problem zostanie rozwiązany przez kogoś, kto nigdy nie złożyłby dekla-
racji: „Rozwiążę go”. Ale czy dociekając nad pulpitem dojdziemy do udoskonalenia 
użycia balonów? Pozwólcie nam w to wątpić. Chwała teorii! Jeśli jednak nie opiera 
się ona na doświadczeniu, to staje się podatna na dziwne upadki. A  jeśli nie należy 
jej dowierzać, to w tym zakresie, w jakim człowiek nigdy nie spróbował swych sił; bo-
wiem nie działał jeszcze na powietrzu, w powietrzu. To nie tak, że tysiąc uczonych nie 
pokazywało nam sprawnie przy kominku domowym tego wszystkiego, co jest i nie jest 
możliwe w tym rodzaju, co musi się wydarzyć itd. Zostawmy te wypowiedzi i budujmy 
balony: praktyka nauczy nas rzeczy, których nie objawią nam nigdy nawet najgłębsze 
medytacje. Musimy absolutnie przyzwyczaić się wchodzić do balonu, jak do berlinki. 
A to, co ludzie o złym usposobieniu nazywają niepotrzebnym powtórzeniem, szalonym 
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wydatkiem itd. jest jednocześnie jedynym środkiem, aby dotrzeć do celu, w kierunku 
którego zwrócone są obecnie wszystkie oczy. W powietrzu, autorzy tylu okazale za-
tytułowanych pamfletów, jak np. Sposób kierowania balonami, w następstwie wstydu 
nabraliby być może skromności. To w  powietrzu zdobywamy pewność, czy możemy 
wykorzystać działanie powietrza, co jest mocno wątpliwe, czy tylko działanie na powie-
trzu, co jest bardzo prawdopodobne. To w powietrzu uczymy się korzystać z tej ostat-
niej siły. Wreszcie, doświadczenie sześciu tysięcy lat przekonało nas wystarczająco, że 
w przypadku odkryć bardzo mało zawdzięczamy wcześniejszym dociekaniom. Mądrze 
jest więc, zachowując skromność, wyruszyć w drogę podejmując ryzyko.

Jeśli chodzi o nas, to nie mamy żadnej śmiałości, by mówić o sposobach kierowa-
nia. Być może śnimy o tym piękny sen. Ale nie wspominając naszych prób ogłaszamy 
tylko, że włożono największy wysiłek w celu pokazania korzyści, jakie można wycią-
gnąć z maszyny panów Montgolfier; jest ona obciążona tak, aby bardzo długo mogła 
utrzymywać się w powietrzu. Ma to przekonać publiczność, że jeśli dotąd maszyna 
osiągnęła kilka dwuznacznych sukcesów, to należy przypisać je jedynie błędom kon-
strukcji lub innym przyczynom, nad którymi nie warto się rozwodzić.

Stwierdzamy nawet z prawdziwą satysfakcją, że balon z Chambéry będzie nowym 
hołdem złożonym panom Montgolfier, o których opinia publiczna rozprawiała każde-
go dnia, nie nudząc nas nawet przez chwilę, ponieważ nie mówiono o nich nigdy nie 
wspominając jednocześnie o ich skromności.

Ale w sposób szczególny, dzięki porywającemu spektaklowi, pragniemy wzbudzić 
smak nauk, a zwłaszcza fizyki eksperymentalnej. Chcemy w naszej ojczyźnie fawory-
zować i przyśpieszyć pewien ferment, który da się wyczuć we wszystkich umysłach, 
a który wydaje nam się, że jeśli nawet jest trochę spóźniony, to jest tak samo intere-
sujący. Wierzymy bowiem, że to późne dojrzewanie zapowiada mocny temperament. 
Pragniemy, aby każdy młody człowiek, widząc, jak ta imponująca masa rozpościera 
się pompatycznie i unosi w powietrzu, powiedział sobie, że może dążyć do podobnej 
chwały; że jego wysiłki otworzą przez nim taką samą karierę; że należy wystrzegać się 
mówienia: „Wszystko zostało wynalezione” i że inteligencja, w swym nieskończonym 
locie, obawia się tylko jednej przeszkody: lenistwa.

Wynalezienie balonów jest wciąż pięknym przedmiotem rozmyślań i zachęty ludzi 
wszystkich klas ze wszystkich krajów. Natura jest wspaniała w  rozdzielaniu darów! 
Z  jaką uwagą ta dobra matka uprzedza nas stale, że nie wydziedzicza żadnego ze 
swych dzieci! Kiedy geniusz fizyki chciał wreszcie nauczyć człowieka, że mógłby stać 
się rywalem ptaków, to nie przyszedł wcale do was, panowie z Londynu i Paryża. Przy-
szedł do przeznaczonych, aby zdziałać swój cud. Gdzie? Do Annonay!

Dziwna rzecz. Jeśli spogląda się na wielkie wynalazki, owe cudowne działania sztuk, 
które podporządkowały nam świat, to dochodzimy do wniosku, że uczonym tytularnym 
nie zawdzięczamy nic lub prawie nic. Zbierają się najczęściej w wielkich miastach, otoczeni 
wszystkimi pomocami, takimi jak: instrukcja, sztuka, ambicja, a przede wszystkim całe bo-
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gactwo, jakim obdarzają geniusz. Wyjaśniają, poprawiają, analizują, udoskonalają. Ale nie 
potrafią nic dodać do ludzkiej mocy. A kiedy w Akademiach dumna teoria kalkuluje lub śni 
dokument, to w tym samym czasie doświadczenie, daleko od stolic i ich szkół, rodzi cuda 
u skromnego i zupełnie nieznanego amatora, zanim ten nie zdobędzie sławy.

Wydaje się, że opisywane przez nas odkrycie zostało dokonane szczególnie w tym 
celu, aby upokorzyć uczonych Europy. Czego brakowało im, aby do niego doszli? Ni-
czego. Ponieważ wszyscy nasi fizycy z opasłymi księgami znali podstawową własność 
gazu. Wszyscy widzieli chmury płynące w powietrzu i płomień unoszący się w ich ko-
minkach. Wszyscy mogli czytać Borelliego, który wyraża się na temat żeglugi powietrz-
nej, jak panowie Montgolfier, kiedy zdali relację ze swej działalności. Wydaje się nawet, 
że w ostatnich czasach przeznaczenie, które droczyło się z niektórymi z tych panów, 
postawiło rzecz tak blisko ich oczu, że nie mogli jej zobaczyć. A kiedy do ujrzenia jej 
wystarczyło – by tak rzec – pomyśleć o niej, wtedy nie tak nieszczęsna ręka, ale równie 
niewzruszona, co ta, która przeraziła króla Asyrii, napisała na ścianach ich laborato-
riów: „Wynalazłem lekkie”.

Oddajmy się więc z ufnością fizyce eksperymentalnej, jedynej prawdziwej i poży-
tecznej. Nie zaniedbujmy obliczeń, uczonych teorii, ale poznajmy również cenę pew-
nej praktyki badawczej, która nie zaniedbuje niczego i nigdy we wszechświecie; która 
zatrzymuje się przed najmniejszymi przedmiotami, porusza, ciąży, rozkłada wszystko, 
co może poznać; a biorąc rozum za rękę wciąż po omacku szuka światła w ciemno-
ściach. Połączmy nawet dociekania z  postępowaniem w  sztukach i  nie wierzmy, że 
ujmę przyniesie nam to, że czasem zostawimy formułę algebraiczną, by wziąć do ręki 
pilnik i hebel.

Nie będziemy tłumaczyć się brakiem pomocy, oddaleniem od wielkich miast, ma-
łością prowincji. Takie okoliczności nie powinny nas wcale zniechęcać. Niewątpliwie 
talenty wydają się rodzić i gromadzić w stolicach. Ale talent pojawia się, by komento-
wać geniusz, który rodzi się wszędzie.

Nasze refleksje, które przenikną abonentów, bez wątpienia wywrą to samo wra-
żenie na ducha młodych współobywateli. To z korzyścią dla nich, w miejsce zimnych 
opowieści i martwych gazet, chcemy dostarczyć tych samych wrażeń, które tak bardzo 
poruszyły naszych sąsiadów. Bylibyśmy szczęśliwi, gdyby pompatyczny spektakl jed-
nego z największych cudów fizyki współczesnej mógł, przechodząc z oczu do umysłu, 
rozgrzać ich duszę, rozwinąć zarodek wielkich rzeczy i dać im żywą, przeszywającą 
ideę radości oraz chwały, jakie potrafią zapewnić nauki.

Takie są motywy, które zasadniczo zadecydowały o  przedsięwzięciu, a  które na 
pierwszy rzut oka są czymś bezużytecznym.

Jednocześnie, trzymając się z dala od próżnego szarlataństwa, nie ukrywamy wca-
le, że składając hołd naukom, bardzo liczymy na aspekt rozrywki. Niewątpliwie, nauka 
jest piękna:

Ale uwierzcie nam, przyjemność ma swą cenę!
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Rozważając rzecz z  punku widzenia samego spektaklu, możemy zadać pytanie, 
cóż innego może być porównane z wielkim aerostatem, który wznosi się i leci majesta-
tycznie, zabierając kilku pasażerów? Człowiek jest spragniony żywych wrażeń. Otóż, 
przygotowujemy dla publiczności coś zupełnie nowego, co dotychczas nie było znane. 
A jeśli do naturalnej korzyści wynikającej z przedsięwzięcia dorzucimy płynącą z niej 
ogromną przyjemność, co łatwo przewidzieć, to zgodzimy się ze stwierdzeniem, że 
dzień doświadczenia powinien zostać zapisany pośród tych, w których sztuka potrafiła 
najbardziej zabawić nasze istnienie.

Wszelako idea planowanego spektaklu prowadzi nas przez niezwyciężoną skłon-
ność do tego, co musi utworzyć główny ornament. Nie możemy więc zakończyć, nie 
składając wcześniej piękniejszej części społeczeństwa szczególnego hołdu z okazji na-
szego przedsięwzięcia. To głównie kobietom dedykujemy ten spektakl. To ze względu 
na nie podejmujemy wszelkie środki ostrożności, aby przyjemność doświadczenia nie 
została okupiona nieszczęściem, ani nawet najmniejszą niedogodnością. Możemy je 
zapewnić, że doświadczenie aerostatyczne zostało wykonane ostrożnie i nie pociąga za 
sobą żadnego ryzyka; że przeraża tylko oczy i że jeśli złośliwy sylf pojawi się w powie-
trzu i przewróci ogrzewacz, to balon będzie wciąż parasolem o średnicy 55 stóp, który 
bezpiecznie sprowadzi podróżników.

Skoro jednak ważne jest, aby zawczasu powziąć środki ostrożności przeciwko nad-
miarowi uczuć, tyle samo godnych kobiet, co zniechęcających powietrznych nawiga-
torów, to prosimy je, aby od czasu do czasu rzuciły okiem na nasze prace, których 
najważniejsza część nie miałaby lepszych sędziów. Potrafią one połączyć cechy, które 
uprzyjemniają życie towarzyskie z cechami kobiety mocnej. Dlatego nie będziemy do 
nich mówić w zupełnie niezrozumiałym języku, kiedy zwrócimy się do nich z proś-
bą, aby przyszły podziwiać siłę naszego kremowego płótna, równość i wielość połą-
czeń krawieckich, okrągłość rąbków; i nasze ogromne kliny połączone zygzakowatym 
ściegiem, rzucające na zewnątrz dwa szerokie zakłady, które połączą się, aby przyjąć 
i umocować pod równym szwem liny miękkie i mocne, dumne ze wsparcia tej tryum-
falnej galerii, w której człowiek, zagubiony w chmurach, jednym spojrzeniem kontem-
pluje wszystkie byty, których geniusz uczynił go królem.

Po zapewnieniu tylu środków ostrożności mamy prawo oczekiwać, że podróż po-
wietrzna wznieci w  naszych damach miłe emocje, które jeszcze bardziej przyozdo-
bią ich piękno. Wszelako absolutnie nie chcemy ani krzyków, ani zamroczenia, ani 
omdleń: te oznaki wielkiego strachu wzburzyłyby zbyt okrutnie wytwornych fizyków; 
a trzej podróżnicy, którzy opuszczając ziemię nie stracą z oczu tego, co nosi na sobie 
najbardziej interesującego, będą niepocieszeni, jeśli trzy lunety achromatyczne, wyce-
lowane w posiadłość, natrafią na jakąś ładną, lecz spiętą twarz.

Współcześni Astolfosi, uzbrojeni w głośny róg, ale o zupełnie innym przeznacze-
niu, zadmą weń żegnając ludzi; potem wykrzykną mocno i donośnie: „CZEŚĆ KO-
BIETOM!” Jednak trochę sobie pochlebiają, że to zawołanie z  dawnych turniejów 
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doprowadzi do radosnej ceremonii kończącej te wspaniałe święta; a z kolei na ziemi 
nie będzie się im szczędzić uścisków.  

Czy surowi ludzie przeklną nas za stracenie z oczu fizyki oraz odkryć, aby kontem-
plować tak długo istoty, które nie mają nic wspólnego z balonami, a tylko wywołują 
zawroty głowy? Z pewnością nie. Obawiamy się jednak, że w całej naszej kurtuazji 
dostrzega się tylko zręczną politykę, która zmierza do celu błędną drogą i chce przy-
ciągnąć do nas jedną z wielkich mocy wszechświata. W głębi jedno przyciąganie warte 
jest drugiego; i w szlachetnej ambicji, która skłania nas do faworyzowania smaku nauk 
wszystkimi możliwymi środkami, dlaczego nie mamy korzystać z łask części Muz?

LIST PANA S. DO PANA HRABII C. OFICERA W L... DES C...9 
ZAWIERAJĄCY RELACJĘ Z DOŚWIADCZENIE AEROSTATYCZNEGO 

W CHAMBÉRY10 (XAVIER DE MAISTRE)

E sale inverso il ciel, via piu, leggerio Che ’l girifalco a cui lieva  

il cappello II mastro a tempo, e Jà veder l’augello.

ARlOSTO, Orlando furioso, IV, 4G.

Mój drogi hrabio, śpieszę, by położyć kres alarmowi, który z pewnością pan usły-
szał, a który wywołano w związku ze sprawą naszego biednego balonu. Po niepowo-
dzeniu 22 kwietnia (1784 roku) z niecierpliwością czekałeś w swym cichym zamku na 
wieści o bardziej szczęśliwej wyprawie; ale zanim podzielę się naszym sukcesem, to 
wcześniej muszę wrócić do tego smutnego dnia 22. Mówiono, że nasz balon został 
źle skonstruowany. Mówiono, że nigdy nie dało się go napompować. Mówiono, że 
ignorując podstawowe zasady rachunku, nakazaliśmy mu dźwigać trzy, cztery, pięć, 
aż do siedmiu osób. Mówiono... Ech! Czegóż to nie mówiono? Skoro kłamano w po-
siadłości Buisson Rond, to można wierzyć, że prawda nie została uszanowana rów-
nież dwadzieścia lub trzydzieści mil od nas. Zresztą pozwól, że podam Ci krótko kilka 
szczegółów o tym przykrym wydarzeniu. Myślę, że będziesz zadowolony.

Wpierw obiecaliśmy sobie samym, że balon zostanie skonstruowany, uruchomiony 
i puszczony przez obywateli. W konsekwencji, specjalnie odmówiliśmy pomocy kilku 
zagranicznym ekspertom, którzy oferowali nam bratnią pomoc. Podziękowaliśmy im 
za ich dobrą wolą, nie chcąc z  niej korzystać. Co więcej, wśród tłumu robotników, 
artystów oraz amatorów, którzy wymyślili przedsięwzięcie, tylko jedna osoba widziała 
wypuszczany balon z załogą ludzką. I ta sama osoba nie mogła uczestniczyć w drugiej 
próbie. Tak, iż naraziliśmy się dobrowolnie na niezliczone trudności, jakie pociąga za 
sobą niedoświadczenie. Zrobiliśmy to jednak, by poczuć przyjemność przezwyciężenia 
ich. Ta cecha próżności narodowej (na marginesie, jedyna pozytywna) kosztowała nas 
jedno małe, przejściowe upokorzenie. Najbardziej przemyślana teoria nie mogła uzu-
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pełnić w pełni braku doświadczenia. Niektóre z naszych założeń okazały się błędne: 
olinowanie było dużo cięższe, niż to sobie wyobrażaliśmy; liczyliśmy, że waga galerii 
wyniesie 250 funtów, a ważyła dwa razy tyle. To nie wszystko: podniesiony balon zo-
stał napompowany za szybko, w dziesięć minut. To był nasz największy błąd. W zbyt 
dużym pośpiechu rozrzedzenie powietrza nie przebiega dobrze; trzeba było na nie 
czekać z większą cierpliwością. Jednocześnie, znużona długim oczekiwaniem publicz-
ność, nazbyt spragniona spektaklu, domagała się podniesienia. Na nasze nieszczęście, 
niedobra atmosfera zawładnęła widownią. Aby dopełnić tego nieszczęścia, robotnicy 
zabrali się za spożywanie obiadu. Mieliśmy nadzieję, że mimo trudności i popełnio-
nych błędów galeria wzniesie się. Wreszcie odpowiedni ruch powietrza pozwolił nam 
wierzyć, że uda się wystartować.

Otoczyliśmy galerię, podnieśliśmy ją siłą ramion, kabel został odrzucony. Przenieś-
liśmy maszynę na skraj przygotowanej estrady: inny błąd, który nam potem wyrzu-
cano. Niewyjaśniona gorączka dotknęła wszystkie głowy: podniosło się naraz tysiąc 
głosów; przez chwilę nie słychać było już nic... Na próżno pan Tiollier, którego zapał 
dorównuje talentom, uprzedzał nas, że wszystko stracimy... W pewnym momencie, je-
den z robotników krzyknął w stylu, który nie da się oddać słowem pisanym: „Zrzućmy 
dolną część! Być może wystartuje”. Ta dobra rada została wysłuchana: niestety, nie-
szczęsny balon, zamiast zostać wypuszczony, przechylił się i upadł na łąkę, u stóp wi-
downi, wierny świętym prawom grawitacji. Upadając trafił jeszcze na ogromny gwóźdź 
wbity nieostrożnie w maszt. Gwóźdź zagłębił się w olinowaniu i zrobił dwadzieścia 
dziur. Zamarliśmy na chwilę, bo w następstwie upadku galerii po skosie jeden z pa-
sażerów znalazł się pod ogniskiem. Na szczęście nie stało się nic strasznego. Pomoc 
była natychmiastowa i liny zostały zręcznie przecięte. Pozbawiony ciążącego osprzętu 
balon, wzniósł się sam i wkrótce odwrócił się pod wpływem ciężaru olinowania. W tej 
zabawie utracił tylko połowę papieru i część dwu lub trzech klinów nadpalonych tuż 
pod ekwatorem.

Mój drogi przyjacielu, osądź teraz doskonałość tylu lodowatych epigramów ciska-
nych przeciwko balonowi z Chambéry! Pomyliliśmy się w kilku punktach, to wszystko: 
zobacz wielki cud! Zrobiliśmy równie dobrze, a nawet lepiej niż lis La Fontaine’a:

D’abord il s’y prit mal, puis un peu mieux puis bien,                                                 
Puis enfin il n’y manqua rien.

Po nieszczęsnej porażce pierwszego doświadczenia, pomysłodawcy, dalecy od 
zniechęcenia, postarali się o znalezienie koniecznych środków do naprawienia aero-
statu. Obiecali sobie, że dobrze wykorzystają wiedzę zdobytą na błędach, dzięki czemu 
osiągną sukces. W rezultacie, pierwszym krokiem było przecięcie olinowania pokrywa-
jącego wyższą półkulę balonu. Okazało się, że oszczędność na wadze była znaczna, 
ponieważ ta ciężka „czupryna” nie ważyła mniej niż 180 funtów. W celu uzupełnienia 
olinowania, podwojono unerwienie, co zwiększyło ilość lin do liczby 48. Zapewniło to 
siłę wystarczającą do utrzymania kuli i zapobiegnięcia ekspansji fluidu wewnętrznego. 
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Następnie pomyślano o galerii: w czasie pierwszego doświadczenia, ważyła około 500 
funtów, przez co nie miała wystarczającej siły. W celu uzyskania jednocześnie większej 
solidności i lekkości skonstruowano duże drewniane koło z jesionu o średnicy otworu 
balonu i przymocowano do niego, w równej odległości, dwa rodzaje koszy utworzone 
z resztek starej galerii. Kosze, dosyć podobne do dwóch trybun, miały 11 stóp długości 
zewnętrznej i tylko 9 wewnętrznej. Naśladowały formę koła i podzielono je, trójkątami 
z żelaza, na trzy równe pola, z których środkowe zostało przeznaczone dla podróżni-
ka, a dwa pozostałe na zapas. Całość wraz z okuciem ważyła około 300 funtów. Jeśli 
chodzi o kształt balonu, to nie chcieliśmy nic w nim zmieniać, ponieważ w rezultacie 
kształt sferyczny jest niepodważalnie najbardziej korzystny. Nie uwierzysz, jak nas szy-
kanowano w tej kwestii. Z wszystkich stron przytłaczały nas złowrogie przepowiednie 
i  używając pięknych argumentów dowodzono nam, że okrągłość doskonała balonu 
sprzeciwia się jego wznoszeniu. Jeśli wydarzenie nie zwalniało nas od odpowiedzi 
tym panom, to radzilibyśmy im zbudować niezwłocznie aerostat w formie wrzeciona 
o długości 20000 stóp, którym mogliby łatwo przebić powietrze, wzbić się prosto do 
księżyca i odkorkować jedną z butelek wypełnioną ogniem Astolfa.

Jeśli wszystkie kształty byłyby obojętne, wtedy zawsze należałoby opowiedzieć się 
za formą sferyczną, zważywszy na jej wewnętrzną doskonałość; zresztą, tak bardzo 
wychwalaną przez starożytnego uczonego:

Arystoteles, panie, w dziele Meteory powiada słusznie...
Bardzo proszę, nie mów do mnie tak, jak Dandin Racine’a:
Uważam, że Arystoteles nie jest tu wcale autorytetem.
Tym gorzej dla ciebie, mój drogi, jeśli nie szanujesz starożytnych. Uwierz, że za 

każdym razem trzeba tam dojść. Jeśli pragnę wyłożyć wam ideę filozoficzną Stagiryty, 
to dlatego, że autorytet perypatetyka dowodził, iż forma...

Jednocześnie, jeśli nudzi cię ta erudycja, to jestem gotów skończyć. Ale nie wierzę, 
że nie doceniasz świadectwa tego wszystkiego, co starożytność wytworzyła najlepsze-
go. Nie mówię tylko o Arystotelesie; ale również Tales, Pitagoras, cytowani w bardzo 
grubych księgach, Ptolemeusz, Kleomedes, Cyceron, Plutarch, Alfarage, jednym sło-
wem, wszyscy zgadzają się, że okrągły kształt jest czymś cudownym. Wszyscy oni obie-
rają ją jako symbol doskonałości, a boski Platon potwierdza w Timajosie, że nie można 
nic porównać do tej zadziwiającej formy, która zamyka w sobie wszystkie inne formy.

Widzisz więc hrabio, że niezależnie od każdej innej racji, już sam zwykły motyw 
szacunku wpłynąłby na naszą decyzję o wybraniu tej właśnie formy. Ponadto, myśle-
liśmy, że:

– Wszystkie części balonu sferycznego były powtórzeniem unikalnego modelu, co 
bardzo ułatwiło nam pracę, która po kilku dniach stała się dla robotników operacją 
mechaniczną; nie obawialiśmy się wielu błędów;

– W kulistej formie masa wzrasta w większej proporcji niż w innej; nie było więc 
w tym względzie wahania;
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– Łatwiej było jednorodnie napompować balon i żadna forma nie faworyzowała 
z góry działania jakiejkolwiek siły równo rozłożonej we wszystkich częściach masy;

– Najmniejsza wysokość balonu i zbliżenie do centrum grawitacji czyniły go mniej 
podatnym na niebezpieczne drgania.

Zakładając, że te ostatnie racje nie wydają się być przekonujące, to łącząc je z po-
przednimi robią duże wrażenie. Nabierają zresztą pewnej mocy przez samo wyda-
rzenie. Balon bowiem o długości 55 stóp we wszystkie strony, który dźwigał galerię 
o wadze 300 funtów, ognisko o wadze 80 funtów, dwoje ludzi oraz 300 funtów zapasu, 
a który w rezultacie nie mógł wystartować 6 maja w obecności nieba, ziemi i księcia Sa-
baudii. Wierzymy więc, że możemy wymagać od naszych przeciwników, aby zadowolili 
się tą demonstracją faktów, którą uznajemy za dobrą oraz w ich zasięgu.

Powróćmy do mego opowiadania. Jak już wspomniałem, śpieszyliśmy się z napra-
wą balonu i zniszczeń wywołanych przez ogień, przy czym noże ratowników balonu 
narobiły innych szkód. Ale zapał abonentów oraz aktywność robotników, którzy pra-
cowali dzień i noc, pozwoliły zapowiedzieć wylot na wtorek czwartego maja. W re-
zultacie, doskonale zreperowany balon znalazł się na miejscu w wyznaczonym dniu. 
Niestety, wiatr wiejący bez przerwy z północnego wschodu nie pozwolił wykonać do-
świadczenia. Zniecierpliwiona publiczność, która spędziła dwa smutne dni wpatrując 
się w estradę, rozeszła się. Wreszcie, o wschodzie słońca zauważyliśmy, że wiatr osłabł. 
We środę wieczorem, jeden z pracowników ogłosił przez tubę, że z rozkazu kierowni-
ków przedsięwzięcia balon zostanie wzniesiony następnego dnia o szóstej nad ranem.

Dużą ciekawość publiczności wzbudzało poznanie jednego z podróżników, któ-
ry jak dotąd w ogóle się nie pokazał. Początkowo, aerostat miał zostać wzniesiony 
przez Chevaliera de Chevelu, który był motorem i naturalnym szefem przedsięwzięcia. 
A publiczność, która go bardzo kocha, pragnęła, aby to on kontynuował swój pro-
jekt. Ale czułość ojcowska sprzeciwiła się ogólnemu spojrzeniu. Miłość fizyki nie prze-
szkodziła wcale zaalarmowanemu ojcu zabronić swemu synowi wstępu do nowego 
rodzaju pojazdu. Obawy ojca oraz posłuszeństwo syna są godne szacunku. Niemniej, 
z największym żalem spoglądaliśmy na odejście tego drogiego i kochanego Chevalie-
ra, któremu ze swej pracy oraz niewyobrażalnych wysiłków został owoc nieudanego 
doświadczenia. Mamy przynajmniej nadzieję, że nowy sukces będzie dla niego pełnym 
pocieszeniem.

Czujecie dobrze, że nasza żarliwa młodość dawała tyle samo podróżników, co 
głów. Ale by uprzedzić nieprzyjemności, które mogły wyniknąć z konkurencji, drugim 
wybranym podróżnikiem, który pozostał na miejscu, był pan Brun, młody i niezwykle 
utalentowany człowiek. W wieku dwudziestu czterech lat ma bardzo rozległą wiedzę 
matematyczną. Wkrótce idzie na służbę u Jego Wysokości króla Prus. Bardzo gorąco 
życzymy sobie wszyscy, aby ten pierwszy krok był dla niego drogą do szczęścia.

Pan Brun, pozbawiony pierwszego współtowarzysza, bardzo chciał, aby w  po-
dróży powietrznej towarzyszył mu Chevalier de Maistre, ochotnik pułku Piechoty 
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Morskiej, który ze swej strony umierał z chęci wzięcia udziału. Jednak wyprawa pułku 
została wyznaczona dokładnie na tę samą godzinę, co doświadczenie. Do tego oba-
wy rodzicielskie skomplikowały sprawę jeszcze bardziej. De Maistre zaczął od próby 
pokonania pierwszej przeszkody, która okazała się sukcesem: otrzymał pozwolenie na 
wyjazd dopiero po kolacji i dołączenie do korpusu w Montmélian. W obawie o gwał-
towną reakcję ojca (w co jednak było można trochę wątpić) uznał, że wystarczyło mil-
czeć, a z wyprawy zwierzyć się dopiero w momencie powrotu. Ostatecznie więc projekt 
został zatwierdzony we środę wieczór. Z całej rodziny podróżnika, tylko jedna osoba 
dowiedziała się o tym przez przypadek.

Robotnicy spędzili przy balonie noc ze środy na czwartek. O trzeciej nad ranem za-
częto go pompować na lekkim, lecz stale podtrzymywanym ogniu. Wydaje się nawet, 
że to stopniowe rozrzedzanie było w znacznym stopniu przyczyną sukcesu przedsię-
wzięcia. O szóstej nad ranem publiczność pojawiła się w posiadłości Buisson Rond. 
Wszystko było gotowe do wylotu. Ogień trzaskał w  piecu i  zawiązane w  supeł liny 
mówiły: „Wszystko pójdzie dobrze”.

Pan Brun, ubrany w koszulę stał na widowni i wydawał rozkazy. Widziano tylko jed-
nego podróżnika. Chevalier de Maistre, w mundurze, skrzyżował ramiona i nie zdradzał 
żadnego zamiaru. Wreszcie pan Brun wskoczył do swego kosza, a jego współtowarzysz 
podróży, robiąc koło wokół balonu, zbliżył się do swojego i zaczął się rozbierać. Trzeba 
zaznaczyć, że ze względu na swe rozmieszczenie, publiczność zajmowała jedynie dwie 
strony posiadłości. Kosz przeznaczony dla anonimowego podróżnika został umieszczo-
ny w przeciwnym kierunku do tego, w którym znajdował się tłum. De Maistre mógł więc 
wskoczyć do niego, niemal niezauważony. I zamiast stać, położył się i przykrył płótnem. 
W tym momencie, jedna z lin podtrzymujących jego kosz pękła niespodziewanie. Balon 
zaczął wznosić się niezauważalnie, a lina, która nie była dokładnie wyrównana w sto-
sunku do innych, okazała się zbyt krótka i trzymała cały ciężar. Podróżny upewnił się, że 
pozostałe liny są w porządku. Uznał, że nie należało tracić czasu na niepotrzebne napra-
wy i być może wzniecić wśród ludzi alarm. Jego brat, który był na widowni, dotknął lin, 
pożegnał go lakonicznie i zmieszał się z tłumem. Wreszcie nadeszła upragniona chwila. 
Kabel znikł, a idealnie napompowany balon gotów był do lotu. Wiele serc zabiło mocno 
i wiele okularów spojrzało w powietrze.

Poproszono o ciszę. Pan Brun odwrócił się i strzelił z pistoletu. Był to znak umow-
ny. Puściliśmy wszystkie liny i nic już nie trzymało balonu. Opuścił widownię. Jego 
ognisko odbijało się we wszystkich oczach; był w powietrzu.

Nie odważę się, by odmalować Ci wywołanego wrażenia! Tylko anioł lub głupiec 
mógłby to uczynić. Ale Ty, mój drogi hrabio, który do wielu posiadanych talentów do-
łączasz i ten malarstwa, na tak wysokim poziomie doskonałości, posłuchaj mnie! Ro-
zetrzyj farby! Weź płótno i pędzle: chcę Ci ofiarować godny Ciebie model. Spójrz na 
posiadłość, a tam na młodych ludzi, który utkwili wilgotne oczy w balonie, a który po-
mknął jak strzała. Namaluj mi to! Pozwól mi zobaczyć na tych twarzach blady strach, 
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ekstazę podziwu i czuły uśmiech. Oddaj mi uczucie, które wstrzymuje ich na zajmo-
wanych miejscach oraz odruchowy gest, który szuka balonu w powietrzu, podtrzymuje 
go, kieruje nim i chroni przed upadkiem na skały. Dalej, mój drogi przyjacielu, odwagi! 
Bądź szlachetny, bądź sobą! I niech twój obraz mówi, jak twoje modele: „Tam jest mój 
brat!” Ale powiesz mi, że nie jesteś ani aniołem, ani głupcem. Kontynuujmy...

Po wzniesieniu się o kilka sążni, pan Brun odwrócił się w kierunku posesji i po-
zdrowił zebranych zachowując zimną krew. Jego współtowarzysz czując, że najwyższy 
czas, aby opuścić swą kryjówkę, podniósł się, wziął tubę i wierny obietnicy Prospektu, 
ze wszystkich sił wykrzyknął: „Cześć kobietom!” Ale tam, z wysokości, jego okrzyk był 
już prawie niesłyszalny. Zresztą, na ziemi, można było powiedzieć prawie dosłownie:

Bóg, chcąc zostać usłyszany, grzmiał nadaremno.

W tym momencie, przez szczęśliwy zbieg okoliczności, pułk piechoty morskiej ma-
szerował wzdłuż murów Buisson Rond, który jak wiesz, graniczy z główną drogą pro-
wadzącą w kierunku Piemontu. Balon przeleciał dokładnie nad batalionem. Zaczęto 
bić w bębny.

Tymczasem kula wznosiła się z cudowną prędkością, ale prawie prostopadle, ku 
wielkiemu zadowoleniu podróżników. Bardzo żałowali jednego z  porywów wiatru, 
który przeszkadzał nam wcześniej. Po tym, jak osiągnęliśmy bardzo dużą wysokość, 
od strony de Challes uderzył w balon lekki powiew i pchnął nas w kierunku północ-
no-wschodnim od miejsca wylotu. Mimo niekorzystnego spokoju, który trwał dwana-
ście minut oraz słabości pojawiającego się wiatru, dobry stan maszyny oraz doskonałe 
bezpieczeństwo podróżników pozwoliło im przewidzieć z  niczym nieporównywalny 
sukces. Jednak w  tego rodzaju przypadkach zawsze popełnia się jakiś błąd, co jest 
związane z brakiem doświadczenia. Pomyliliśmy się odnośnie ilości koniecznego pali-
wa: 180 funtów drzewa wydawało się być wystarczającym zapasem. Byliśmy w błędzie 
i ten błąd sprawił, że nasze doświadczenie stało się dużo mniej okazałe.

Podróżnicy zabawiali się wpierw rozmową i kontemplacją piękna spektaklu, jaki 
rozpościerał się przed wzrokiem. W tym czasie ogień zmniejszał się i balon opadał. 
Wierzono nawet w posiadłości, że dotknie ziemi. Ale podróżnicy spostrzegli schodze-
nie w dół. Zwiększyli ogień i wkrótce znowu zaczęli się wznosić. Najwyższe wzniesie-
nie, jakie zauważyli obserwatorzy, wynosiło 506 sążni. Niemniej (oprócz całej dumy), 
Argonauci powietrzni mają pewne wątpliwości odnośnie dokładności szacunku. Oczy-
wiście, nic nie równa się wzniosłości rozważań będących wyznaniem wiary w kąto-
mierze oraz tablice sinusów. Ale kiedy pomyślą, że ustalone znaki mające wyznaczyć 
moment, w którym mieli być lornetowani, w ogóle nie zostały zauważone; że jeden 
z obserwatorów musiał patrzeć prawie prostopadle w niewygodnej pozycji; kiedy przy-
pomną sobie, że pod sobą widzieli Dent de Nivolet, de Granier oraz skałę de Chafar-
don, to mają podstawy, by wierzyć (w oczekiwaniu na pomiar tych gór), że wznieśli 
się ponad 506 sążni. Barometr nie mógł być tu rozstrzygający. „Niech pan prowadzi 
obserwacje – mówi Chevalier de Maistre do pana Bruna – a  ja zajmę się ogniem”. 
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„Dobrze – odpowiada tamten, ale rozbiłem barometr” (Zabraliśmy tylko jeden. Nie 
mów nic, na Boga!). „A ja – powiada współpasażer, rozbiłem właśnie trzon widelca”.

Strata była dużym nieszczęściem, bo zamiast umieszczać wiązki chrustu spokojnie 
na palenisku, trzeba było je rzucać i biedny młodzieniec, któremu przeszkadzała że-
lazna część wystająca z wewnętrznego pokładu koszyka, nie trafił i stracił trzy wiązki.

W czasie podróży balonem, matka pana Bruna, która nie miała odwagi, by uczest-
niczyć w wylocie, spostrzegła go w powietrzu. Stała na środku placu, na którym zna-
lazła się przez przypadek.

„Mój Boże! – wykrzyknęła – nie zobaczę już mojego drogiego dziecka!”.
Zobaczyła go zbyt wcześnie, ponieważ dwóm fateonom brakowało zapasów. Dla 

większej pewności i w zgodzie ze zdaniem słynnego fizyka de Saussure’a, zredukowano 
do dwóch liczbę podróżników. Siatka została usunięta i  galeria odciążona. Można 
był znacząco podnieść ilość zapasów. Rozmiar wiązek zmylił wzrok. To prawie jedyny 
popełniony błąd, ale znaczący. Wpadli we wściekłość widząc, że muszą dotknąć ziemi 
całkowicie zdrowym balonem i  spalili wszystko, co mogli. Mieli znaczącą ilość kul 
papierowych nasączonych olejem, alkoholu etylowego, szmat, gąbek, dwa kosze z pa-
pierem, dwa kubły na wodę: wszystko zostało rzucone w ogień. Jednak balon nie mógł 
utrzymać się w powietrzu ponad dwadzieścia pięć minut i zaczął opadać na bagna de 
Challes, pół mili w linii prostej od miejsca wylotu, ale po dwu lub trzech znaczących 
odchyleniach w kursie. Pan Brun nie omieszkał podać bardziej szczegółowych danych 
na temat całkowitej wagi maszyny oraz sile wznoszenia. Wspomniane szczegóły po-
twierdzą, że należy mocno zmienić hipotezę, która zakłada rozrzedzenie powietrza 
w proporcji 1 do 2. Ale zamilknę na ten temat nie chcąc wchodzić w jego dziedzinę, 
która słusznie do niego należy.

Oto jest, mój drogi, wierna historia naszego balonu, być może interesująca, po-
nieważ został znakomicie zbudowany, ponieważ wzniósł się z zaskakującą prędkością, 
ponieważ niósł tylko 44 lat, ponieważ kierowany był mądrze i z zimną krwią oraz nie 
sprawił najmniejszego problemu. Jednocześnie rozumiesz, mój drogi przyjacielu, że 
wszystko to piszę bez cienia zarozumiałości. Mówię o tym, co nas interesuje i mówię 
to tylko do naszych obywateli. A jeśli jakieś uderzenie wiatru (jestem daleki od przy-
woływania go) zaniesie te strony za granicę, to niech przynajmniej poświadczą, że 
z przyjemnością powtórzyliśmy ciekawe doświadczenie, ale nie przywiązujemy żadne-
go rodzaju chwały do tego, że zrobiliśmy to tak samo dobrze, jak inni.

Zaraz po tym, jak balon dotknął ziemi, wsiedli do karocy, która pędząc z całych 
sił zawiozła podróżników z powrotem do Buisson Rond. Dwóch młodzieńców wpro-
wadzono na widownię, gdzie zostali przedstawieni publiczności, która zgotowała im 
owację. Otrzymali nagrody od Hrabiny de Cevin, baronowej de Monailleur i pani de 
Morand, których czarujące twarze były najlepszą zapłatą za dług zaciągnięty w Pro-
spekcie. Weszliśmy znowu do karocy. Nasi młodzi żołnierze zrobili żart zajmując 
miejsce stangretów. Trzeba było widzieć szczególnie Chevaliera Galatée, z ogromnym 
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sztucznym wąsem, który powoził karocą z  podróżnikami. Była niewyobrażalna ra-
dość, entuzjazm, urocze szaleństwo. W tym pięknym ekwipażu wjechaliśmy do miasta, 
ozdobieni we wstążki i kwiaty, przy hałasie bębnów i innych instrumentów. Mówiono 
dużo o laurach, ale zauważyłem, że podróżnicy sprzeciwiali się (odnajdą je gdzie in-
dziej). Karoce poprzedzała wielka ilość osób każdej rangi, pomiędzy którymi znaleźli 
się abonenci. Cały orszak prowadził wpierw Chevalier de Maistre. Dwóch dwudziesto-
pięciolatków wyciągnęło go z karocy i zaniosło na ramionach do Przewodniczącego, 
jego ojca. Nie muszę Ci mówić, że dobry ojciec został już poinformowany o wylocie 
i szczęśliwym lądowaniu balonu. Następnie udano się do pana Bruna. Niestety, jego 
ojciec był nieobecny. Jeśli ma się jednak matkę, to nie można narzekać na brak czuło-
ści. Pani Brun żyła zwycięstwem syna. Przyjęła komplementy i całusy od wszystkich, 
a zwłaszcza dam, które podziwiały jej radość:

O wielki Boże! Serce matki 
Jest pięknym dziełem twoim.

Od pana Bruna udaliśmy się do Jego Ekscelencji pana Gubernatora. Damy przed-
stawiły im podróżników. Przyjął ich z dobrocią, a Chevalierowi de Maistre przyznał 
łaskawie dwudniowy urlop, aby mógł odpocząć i dołączyć spokojnie do pułku.

Przygotowano posiłek dla dziewięćdziesięciu osób. Nie jest możliwe, aby oddać 
ducha jedności, uroczej i hałaśliwej radości, które wypełniły ten prawie braterski ban-
kiet. Wzniesiono wiele toastów à l’anglaise. Podaję je z pamięci w następującej kolej-
ności:

Chevalier de Chevelu, którego jedynie brakowało, aby święto było w pełni udane; 
Dwóch podróżników; 
Przewodniczący hrabia de Maistre oraz pan i pani de Brun, którzy jako pierwszy 

pośpieszyli, by przygotować święto; 
Jego Ekscelencja Gubernator, który swym nazwiskiem zaszczycił listę abonentów, 

a jednemu z podróżników przyznał dwa dni urlopu;
Panowie de Montgolfier, których geniusz zapewnił nam wspaniały spektakl nad 

ranem oraz wynikające stąd przyjemności; 
Autor Prospektu, z pewnością z powodu dobrej woli;
Damy, które jako pierwsze pośpieszyły z  pomocą podróżnikom i  wyróżniły ich 

pierwszymi uściskami; 
Hrabia de Saint-Gilles, major pułku dragonów z Piemontu. Dla niego i dla ofice-

rów jego korpusu, balon z Chambéry miał bardzo patriotyczny wymiar; gościliśmy ich 
wszystkich przy stole z wielkim zadowoleniem;

Chevalier Galatée, stangret z dobrego domu i mistrz ceremonii: dusza święta.
Wreszcie hrabia de Saint-Gilles poprosił o ciszę i zaproponował toast z wodą na 

cześć Hermite de Nivolet11, co zostało przyjęte przy salwach śmiechu.
Po posiłku udaliśmy się wszyscy razem do bramy przedmieścia de Montmélian, 

gdzie balon czekał na współbiesiadników. Umieściliśmy go z namaszczeniem na dwu 
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wozach. Był w tak samo dobrym stanie, co w chwili startu. Udaliśmy się z fanfarami 
do ogrodu d’Yenne: był to kolejny hołd złożony Chevalierowi Chevelu, o którym nie 
zapominaliśmy ani przez chwilę.

Dzień zakończył się bardzo przyjemnie, mianowicie świetnym, wieńczącym wszyst-
ko balem. W tym uroczym zgromadzeniu przyjemność nie została – jak często bywa 
w  takich wypadkach – przepędzona przez smutną etykietę. Goście bawili się aż do 
szóstej nad ranem, łącznie z Chevalierem de Chevelu. Po pierwszych kontrdansach 
podróżnicy zostali przedstawieni przez panie de Cevin i de Monailleu, które potem 
odwiozły ich nad ranem. Nieskończona ilość uścisków dowodziła, że nawet schodząc 
z nieba można bawić się na ziemi. Śmiech był na wszystkich ustach, radość we wszyst-
kich sercach. I wszystkich przenikał respekt dla fizyki i szaleństwa. 

Na koniec, nie odmówię sobie przyjemności, by przekazać Ci, że jedność, radość 
i dobry porządek, które przenikały nasze święto, były w dużej mierze dziełem hrabi de 
la Perrouse’a oraz markiza de la Serraza, którzy dwoili się i troili dbając o najbardziej 
troskliwą i pomysłową uprzejmość.

Chciałbym bardzo pozwolić biec mojemu pióru i wymienić wszystkich. Ale mu-
szę zadowolić się ogólnym zapewnieniem, że podróżnicy zaciągnęli ogromny dług 
publiczny. Niewątpliwie żywili wielką wdzięczność za okazane zainteresowanie. Pan 
Brun, który zabrał swój talent pod obce niebo, często wspominał dzień balonu. A kiedy 
rodzina jednego z dwóch podróżników miała jeszcze dwie ojczyzny, to pośpiesznie zło-
żyła przysięgę wierności tej, która zechciała uhonorować go tyloma znakami dobroci.

Żegnaj mój bardzo drogi hrabio. Wybacz mi tę gadaninę patriotyczną i uwierz mi 
z całym szacunkiem i czułością, jaki znasz od dawna.

Cały i na zawsze Tobie oddany S...
Chambéry, 8 maja 1784.

Przypisy

1 Przekład tekstu na podstawie Prospectus d’expérience aérostatique de Chambéry, publié au nom 
des premiers Souscripteurs, Chambéry 1784, egzemplarza w zbiorach Bibliothèque Nationale de 
France w Paryżu. Prezentowany w „Kwartalniku Historii Nauki i Techniki” tekst jest pierwszym 
polskojęzycznym przekładem i opracowaniem dokumentu. Mimo swej dużej wagi dokumentu 
historycznego, „doświadczenie aerostatyczne” w Chambéry było traktowane przez biografów 
braci de Maistre zdawkowo. Ważniejsze dla biografów były kwestie polityczne i  literackie. 
Znaczącymi historycznymi opracowaniami lotu z   Chambéry 1784 są następujące źródła: 
G. T i s s a n d i e r :  w  dwuczęściowym artykule Xavier de Maistre, aéronaute, zamieszczonym 
w La Nature (nr 141, 142, luty 1876) opracował historię lotu. W tym samym piśmie La Nature 
(nr 1370, sierpień 1899) ukazał się artykuł J. C o r e l l e ’ a :  Les premiers ballons et Xavier de 
Maistre. Wreszcie, krótkimi komentarzami opatrzył Prospekt Paul Louisy, redaktor wydania dzieł 



Podróż aerostatyczna w Chambéry 145

zbiorowych Xaviera de Maistre’a, które ukazały się w Paryżu w 1880 roku. W kontekście historii 
lotów balonem zob. np. R. H o l m e s : Falling Upwards: How We took to the Air, London 2013; 
R. Ve r h o o g t :  De wereld vanuit een luchtballon: Een nieuw perspectief op de negentiende eeuw, 
Amsterdam 2013.

2 Xavier de Maistre (1763–1852) – malarz, pisarz, żołnierz. Autor kilku poczytnych w epoce 
powieści, zwłaszcza Podróży dookoła mojego pokoju (Voyage autour de ma chambre, 1795). 
Obszerny życiorys w  języku polskim autora zob. K. M r ó w k a :  Filozofia podróży Xaviera 
de Maistre’a, s. 7–23, w: X. d e  M a i s t r e :  Podróż dookoła mojego pokoju, tłum. z  języka 
francuskiego K. Mrówka, Kraków 2014. Zob. też A. B e r t h i e r :  Xavier de Maistre, Genewa 
1984; Ch. d e  B u t t e t :  Aperçu de la vie de Xavier de Maistre, d’après sa correspondance, des notes 
et des souvenirs de famille, Grenoble 1919; P. L o u i s y :  Notice biographique sur Xavier de Maistre, 
wstęp do Œuvres complètes, Paris 1880, X d e  M a i s t r e :  Lettres à sa famille, t. 1–4, red. Gabriel 
d e  M a i s t r e , Clermont-Ferrand 2005.

3 Józef de Maistre (1753–1821) – filozof polityczny, dyplomata. Myśliciel konserwatywny 
i ultramontanista. Jest autorem wielu rozpraw, wśród nich: Rozważania o Francji (Considérations 
sur la France, 1796), Esej o głównej zasadzie konstytucji politycznych i  innych instytucji ludzkich 
(Essai sur le principe générateur des constitutions politiques et d’autres institutions humaines, 
1814), O  papieżu (Du pape, 1819), Wieczory petersburskie, czyli rozmowy o  rządzie doczesnym 
Opatrzności (Les soirées de Saint-Petersbourg ou entretiens sur le gouvernement temporel de la 
Providence, 1821). W języku polskim zob. J. Tr y b u s i e w i c z :  De Maistre, Warszawa 1968, A. 
G n i a z d o w s k i :  Filozofia i  gilotyna. Tradycjonalizm Josepha de Maistre’a  jako hermeneutyka 
polityczna, Warszawa 1996, A. Wi e l o m s k i :  Od grzechu do apokatastasis. Historiozofia Josepha 
de Maistre’a, Lublin 1999.

4 W tym miejscu warto podkreślić, że zakończone sukcesem „doświadczenie aerostatyczne” 
miało być demonstracją patriotyzmu i wolności Sabaudczyków, zwłaszcza w kontekście zmagań 
z sąsiednią Francją. 

5 Chevalier de Chevelu, w historii Sabaudii zapisał się właśnie jako inicjator lotu. Pochodził 
z jednego z najstarszych rodów w Sabaudii. Zob. Jean L é t a n c h e :  Les vieux châteaux, maisons 
fortes et ruines féodales du canton de Yenne en Savoie, Paris, 1907, s. 7–28. 

6 Louis de Brun, przyjaciel Xaviera de Maistre’a. W  1784 roku miał 24 lata. Zob. J.-L. 
G r i l l e t :  Dictionnaire historique, littéraire et statistique des dépaiiements du Mont-Blanc et du 
Léman, contenant histoire ancienne et moderne de la Savoie, Chambéry 1807, t. 2, s. 185.

7 Jean-François Pilâtre de Rozier i  François Laurent le Vieux d’Arlandes odbyli udany 
lot mongolfierą 21 listopada 1783 roku. Balon wzniósł się na wysokość ok. 100 m i  pokonał 
dystans około 9  km nad Paryżem. Lot trwał 25 minut. Konstruktorami pierwszego balonu 
napędzanego ciepłym powietrzem byli bracia Joseph Michel Montgolfier (1740–1810) i Jacques 
Étienne Montgolfier (1745–1799). Pierwsza udana próba wypuszczenia bezzałogowego balonu 
w  powietrze miała miejsce 14 grudnia 1782 roku w  posiadłości rodzinnej. Niewielki balon 
skonstruowany przez braci Mongolfier wzniósł się na wysokość ok. 250 m. O dużym znaczeniu – 
chociaż nie pierwszeństwie – lotu w Chambéry świadczy fakt, iż miał miejsce zaledwie pół roku po 
próbie w Paryżu, wykonanej w listopadzie 1783 roku. Z technicznego punktu widzenia, konstrukcja 
montgolfiery nie była oryginalna; zbudowana została, jak piszą autorzy Prospektu, „według zasad 
wynalazców”. Jednak udane „doświadczenie aerostatyczne” torowało drogę kolejnym próbom 
lotów i „podbojowi” nieba.

8 Horace-Bénédict de Saussure (1740–1799 ) – profesor Uniwersytetu w Genewie, podróżnik, 
fizyk, jeden z  prekursorów alpinizmu. Jest autorem 8-tomowego dzieła Podróże po Alpach 
(Voyages dans les Alpes, 1779–1796).

9 Légion des Campements. Skróty w oryginale. Przyp. tłum. – K.M.
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10 Przekład tekstu na podstawie Lettre de Mr. de S... à Mr le comte des C... off... dans la L... 
des C... contenant une rélation de l’expérience d’expérience aérostatique de Chambéry, Chambéry 
1784. Dokument pochodzi ze zbiorów Bibliothèque Nationale de France w Paryżu. Tak samo 
jak Prospekt, prezentowany w „Kwartalniku Historii Nauki i Techniki” tekst Listu jest pierwszym 
polskojęzycznym przekładem dokumentu.

11 Jeden z największych przeciwników lotów balonem – przyp. tłum. – K.M.
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