
Wydawnictwowrazztłumaczem
wyrażająserdecznepodziękowania

JegoEkscelencjiAlbertoSalasowiBarahonie,
AmbasadorowiPeruwPolsce,

orazMinisterstwuSprawZagranicznychPeru
zapomocprzywydaniudzieła

InkiGarcilassadelaVegi





Inca Garcilasso de la Vega

Przłożył i komentarzami opatrzył
Jan Szemiński

Prawdziwych
Część Pierwsza

o Inkach,
byłych królach Peru

Uwa

Wydawnictwo Trio   Warszawa 2016

Przełożyłikomentarzamiopatrzył

PaństwowyInstytutWydawniczy•Warszawa2017





En la officina de Pedro Crasbeeck.



Księga pierwsza 
uwag prawdziwych 

o inKach,
w której się rozprawia o odkryciu Nowego Świata, 
wywodzie imienia Peru, bałwochwalstwie i sposobie 
życia przed Królami Inkami, ich pochodzeniu, żywocie 
pierwszego Inki i co uczynił ze swymi pierwszymi pod-

danymi oraz znaczeniu imion Królewskich. 
Zawiera 26 rozdziałów.
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RozdziałI
czy wiele jest światów.  

Rozważania o pięciu strefach

SkoromamyrozprawiaćoNowymŚwiecie,araczejojegonajlepszejinaj-
ważniejszejczęści,którąsąKrólestwaiprowincjeimperiumzwanegoPeru

–ojegotostarożytnościachipochodzeniuKrólówpisaćzamierzamy–wydaje
sięsłuszneizgodnezpowszechnymobyczajempisarskimrozważyćtupierwej,
czyświatjestjeden,czyteżwielejestświatów;czypłaskijest,czyokrągły,
iczynieborównieżjestokrągłe,czypłaskie;czycałaziemianadajesiędoza-
mieszkania,czyteż–próczstrefumiarkowanych–nienadajesię;czyistnieje
przejściezjednejstrefyumiarkowanejdodrugiej;czysąantypody,iktóre
antypodyktórychsąantypodami;otychiotympodobnychsprawachstaro-
żytnifilozofowiedługoidociekliwierozprawiali,ateraźniejsiniezaniechali
dyskusjiipisania,przyczymkażdytrzymasięwłasnegozdania,bomilsze.

Jednakże skoro nie to jest moim głównym zadaniem, ani też siłami
jednegoIndianinaniemożnanatylesięważyć,atakżedlatego,żedoświad-
czeniepoodkryciutakzwanegoNowegoŚwiatarozproszyłowiększośćtych
wątpliwości,zajmiemysięnimipokrótce,abyprzejśćdoinnychspraw,któ-
rych–obawiamsię–niezdołamwyczerpać;ufającjednaknieskończonemu
Miłosierdziu,powiadam,żewpierwszejztychsprawstwierdzićmożna,iż
światjesttylkojeden,achoćnazywamyjeStarymŚwiatemiNowymŚwiatem,
todlatego,żetendrugijawinamsięjakonowy,aniedlatego,bybyłydwa,
bojestjeden.Wszystkimzaś,którzybysobiejeszczewyobrażali,żewielejest
światów,odpowiadaćniemapoco,niechsobietrwająwswoichheretyckich
majaczeniach,ażsięwpiekledonichrozczarują.

Wątpiącychnatomiast,jeślijest,ktobywątpił,czypłaskijest,czyokrą-
gły,zadowolićmożnaświadectwemtych,którzygookrążyli,albocałyświat,
albojegowiększączęść,jakżeglarzeVictoriiiinni,którzypóźniejgoopłynęli
ażdotąd.Acodonieba,czyrównieżjestpłaskie,czyokrągłe,odpowiedzieć
możnasłowamiKrólaProroka:„Extendenscoelum,sicutpellem”1,wktórych

1. Psałterz Dawidów, PsalmCIII (104)werset 3: „Który rozciągasz niebo jako skórę”, tłumaczenie
ks.J.Wujka.
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chciałnampokazaćformęibudowęstworzenia,dającjednozaprzykładdru-
giego,mówiąc,że„rozciągnąłeśniebotakjakskórę”,toznaczyokrywając
niebemtowielkieciałozczterechżywiołówdookoła,takjak„pokryłeśskórą
dookołaciałozwierzęce”,nietylkojegoczęścinajważniejsze,awszystkie,
choćbynajmniejsze.

Twierdzącym,żezpięciuczęściświata,zwanychstrefami,mieszkalne
są jedynie obie umiarkowane, a środkowa z nadmiaru gorąca, dwie zaś
skrajneznadmiaruzimnanienadająsiędozamieszkania,orazżezjednej
strefymieszkalnejdodrugiejmieszkalnejprzejśćniesposób,atozpowodu
nadmiarugorąca,które jerozdziela,odrzecmogę,pominąwszyto,copo-
wszechniewiadomo,żeurodziłemsięwstrefiegorącej,wktórejleżyCozco,
wychowałemsięwniejdodwudziestegorokużycia,ibyłemwdrugiejstrefie
umiarkowanejpodrugiejstroniezwrotnikaKoziorożcanapołudniunakre-
sachCharca-jan2,tojestuChicha-jan;abyzaśprzybyćtudodrugiejstrefy
umiarkowanejpołożonejnapółnocy,gdzietopiszę,przebyłemstrefęgorącą,
przeciąłemjącałąiprzeztrzypełnednibyłemnarówniku,gdzie–jakmó-
wią–przechodziprostopadle,tojestnaprzylądkuPassau;zewzględunato
wszystkotwierdzę,żestrefagorącarówniemieszkalnajestjakumiarkowane.

O strefach zimnych chciałbym mówić tak, jak o trzech pozostałych,
znaocznegodoświadczenia.Zdajęsięnatych,którzywięcejodemniewie-
dzą.Natwierdzenie,żedlawielkiegozimnaniesąmieszkalne,ośmielamsię
odpowiedziećwrazzezwolennikamiprzeciwnegosądu,żesąrówniezdatne
dozamieszkaniajakpozostałe;nazdrowyrozumnienależysobiewyobra-
żaćanitymbardziejwierzyć,abyBógstworzyłnieużytecznymitakwielkie
częściświata,skorogostworzyłcałym,abyludziegozasiedlili;myląsięwięc
starożytniwtym,coodwustrefachzimnychtwierdzą,takjaksięomylili
wtym,copowiedzieliostrefiegorącej,żesiędożycianienadaje,bozbyt
gorąca.Raczejwierzyćtrzeba,żePan,jakoojciecmądryipotężny,aNatura,
jakomatkawszystkimlitościwa,zapobieglibyniewygodomzimna,ciepłemje
powstrzymując,taksamojakzapobieglinadmiernemuciepłustrefygorącej
takwielkimiśniegami,źródłami,rzekamiijezioramijakte,któreznajdują
sięwPeruiczyniązeństrefęumiarkowanązwielkąilościąklimatów;wjed-
nychczęściachstająsięgorąceicorazgorętsze,ażwokolicachbardzonisko
położonychstaje się takupalnie, żeznadmiarugorącaprawieniemożna
tammieszkać,zgodnieztwierdzeniamistarożytnych.Inneokolicesąchłod-
neicorazzimniejsze,ażnabardzowielkichwysokościachrównieżstająsię

2. Abyutworzyćnazwyludówodnazwmiejsc,popolskudodajesiędonazwymiejscazakończenie–
„anie”.Ponieważzakończenietowymagawymianspółgłoskowych,poprzedziłemjespółgłoską–„j”,
itakotrzymałemzakończenie–„janie”,którezawszeoddzielammyślnikiemodnazwymiejsca.Lud
Charca[wymawiaj:Czarka]zwałsiępohiszpańskuCharcas.PopolskupowiniennazywaćsięCzarka-
nielubCzarczanie,copowodowałobyproblemywrozpoznaniunazwypodstawowej.Zaproponowany
sposóbpozwalazachowaćtożsamośćnazwypodstawowej,ajednocześnietraktowaćnazwęzgodnie
zpolskimobyczajemjęzykowym.
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niezdatnedożyciaznadmiaruzimnaodwiecznychśniegów,któretamleżą
niezgodnieztym,coostrefiegorącejorzeklifilozofowie,którzynigdysobie
niewyobrażali,żemogąsięwniejzdarzyćśniegi,asą,itowieczne,nasa-
mymrówniku,inigdynietopnieją,nawettrochę,przynajmniejwWielkiej
Kordylierze,chybażenazboczachlubwwąwozach.

Wiedziećteżtrzeba,żewtejczęściPeru,którależywstrefiegorącej,
ciepłoizimnoniezależąododdaleniamiejscowościdalej,czybliżejrównika,
tylkoodtego,czyleżywyżej,czyniżejwtejsamejokolicy,awbardzomałej
odległościpoziemi,jakotymdalejszerzejopowiemy.Powiadamwięc,że
możnawierzyćtemunapodobieństwo,iżstrefyzimnerównieżsąumiarko-
waneizdatnedozamieszkania,jaktoutrzymujewielupoważnychautorów,
choćnieznaocznegodoświadczenia;wystarczyprzecież,żesamBógdałto
dozrozumienia,gdystworzywszyczłowieka,rzekłmu:

Rośćcieimnóżciesię,inapełniajcieziemię,aczyńciejąsobiepoddaną3,
z czegowynika, żemieszkalna jest,bo jakbyniebyła, toby jejniebyło
możnapoddaćsobieninapełnićsiedzibami.JaufamJegowszechmocy,że
wewłaściwymczasieujawnitetajemnice,takjakujawniłNowyŚwiat,ku
większejkonfuzjiiponiżeniuśmiałków,którzyswoimifilozofiamiprzyrody
iludzkimrozumemocenićchcąmocimądrośćBożą,żenibyniemógłdzieł
swychuczynićwiększymi,niżonisobiewyobrażają,mimożetakajestróżnica
międzyjednąadrugąwiedzą,jakamiędzyskończonymanieskończonym&c.

RozdziałII
czy istnieją antypody

Napytanie,czysąantypody,czyichniema,odrzecmożna,żebezwąt-
pieniasą,skoro–jaktopowszechniewiadomo–światjestokrągły.Ja

jednakutrzymuję,ponieważniecałątęniższączęśćświataodkryto,iżnie
możnawiedziećnapewno,któreprowincje których są antypodami, choć
niektórzytwierdzą,żemożna;łatwiejtostwierdzićwstosunkudoniebaniż
ziemi,zatembiegunywzględemsiebie,wschódwzględemzachoduwszędzie
sąswoimiantypodamizuwaginarównik.

Którędyprzywędrowałotyleowychludówotakodmiennychjęzykach
iobyczajach,jakludynapotkanewNowymŚwiecie,równieżnicpewnegonie
wiadomo;jeślibowiemmówią,żemorzemnastatkach,torodząsięwątpliwo-
ścicodozwierząt,któresiętamznajdują,wzwiązkuzpytaniem:jakalbopo
cojezaładowano,skoroniektóreznichsąraczejszkodliweniżpożyteczne?

Ztwierdzenia,żeludylądemprzyjśćmogły,teżsięrodząwątpliwości
inneiwiększe,mianowicie,skorozabrałyzesobątezwierzęta,któretamza

3. KsięgaRodzaju1:28,tłumaczenieks.J.Wujka.
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domowemają,toczemużniezabrałytych,któresiętuzostałyitupóźniej
istniały?Ajeślisiętakstało,boniemogliludzietyluzabrać,todlaczegonie
zostałosiętunicpotych,którezabrali?Itosamorzecmożnaozbożach,
warzywachiowocachtakróżnychtuitam,żezasadnieNowymŚwiatemgo
nazwano;przecieżpodkażdymwzględemnowyjest:zarównowzwierzętach
domowychidzikich,jakiwjadłachorazludziach,którzyzwyklezarostunie
mająibrodyimnierosną,żezaśwsprawachtakniejasnychdaremnyjest
wysiłekstraconynapragnieniuichpoznania,więcjeporzucę,skoromniej
odinnychmampodstawdodociekań.

ZajmęsięjedyniepochodzeniemKrólówInków,ichsukcesją,podboja-
mi,prawamiiformąrząduczasuwojnyipokoju,azanimonichbędziemy
rozprawiać,właściwiebędzie,abyśmyopowiedzieli,jakodkrytotenNowy
Świat,apotemzajmiemysięPeruszczegółowo.

RozdziałIII
Jak odkryto Nowy Świat

Mniejwięcejokołoroku1484pewienpilotrodemzmiastaHueluawhrab-
stwieNiebla,zwanyAlonsoSánchezdeHuelua,miałmałystatek,któ-

rymhandlowałpomorzuiwoziłzHiszpaniinaWyspyKanaryjskiejakieś
towary, które z zyskiem sprzedawał; naWyspachKanaryjskichnatomiast
ładowałowoceowychwyspiwiózłjenawyspęMaderę,astamtądwracał
doHiszpaniizładunkiemcukruikonserw.

Wtakiejtrójkątnejpodróży,wdrodzezWyspKanaryjskichnaMaderę,
burzagodopadłatakgwałtownaistraszna,żeoprzećsięjejniemógłidałsię
ponieśćnawałnicy,płynąłwięc28czy29dni,niewiedzącktórędynidokąd;
przezcałybowiemówczasniemógłzmierzyćpołożeniaaniwzględemSłońca,
aniteżpółnocy.Strasznemękinastatkuodburzyznosili,któraaniimjeść,
anispaćniedawała.Nakoniecpotakdługimczasiewiatrucichłiznaleźlisię
kołojakiejśwyspy;niewiadomodokładnie,któratobyła,aleprzypuszcza
się,żebyłatota,którąterazzwąŚwiętymDominikiem,izasługujenauwagę
to,żewiatr,którywgwałtownejburzyuniósłówstatek,musiałtobyćgorący
wiatrwłaśnie,wschodnimnazywany,gdyżWyspaŚwiętegoDominikależy
nazachódodWyspKanaryjskich;wiatrtenwowychpodróżachraczejburze
łagodziniżwznieca.AlePanWszechmogący,gdymiłosierdziechceokazać,
tworzyrzeczynajbardziejtajemnicze,akoniecznezichprzeciwieństw,takjak
stworzyłwodęzkrzemienia,awzrokślepcazbłota,którymmuoczyzakrył,
abybyłooczywiste iwidome,żedziełatosąmiłosierdzia idobrociBożej;
takżeużyłswejlitości,byzesłaćEwangelięiświatłoprawdycałemuNowe-
muŚwiatu,którytakbardzojejpotrzebował;żyliprzecież,czyteż,bylepiej



24

CZĘŚĆ PIERWSZA UWAG PRAWDZIWYCH



25

KSIĘGA PIERWSZA UWAG PRAWDZIWYch O INKAch

rzec,ginęliwmrokachpogaństwa ibałwochwalstwatakbarbarzyńskiego
idzikiego,jaktowwykładzieDziejówzobaczymy.

Pilotnalądzeskoczył,pomierzyłpołożenieidrobiazgowoopisałwszyst-
ko,cozobaczyłicomusięwydarzyłonamorzuwdrodzetamizpowrotem;
nabrawszywodyichrustuwróciłnaślepo,nieznającdrogianiwjedną,ani
wdrugąstronę,przezcostraciłwięcejczasuniżnależało.Adlarozwlekłości
drogizabrakłomuwodyizapasów,zktóregotopowoduorazzwielkiego
utrudzenia,którewdrodzetamizpowrotembyliznieśli,zaczęlichorować
iumieraćtak,żezsiedemnastuchłopa,którzywyruszylizHiszpanii,naTer-
cerędotarłozaledwiepięciu,awśródnichpilot,AlonsoSánchezdeHuelua.

Zatrzymali sięwdomusłynnegoKrzysztofaKolumba,Genueńczyka,
gdyżwiedzieli,żewielkitopilotikosmograf,autormapżeglarskich,który
ichprzyjąłbardzomiłoidałimwszelakichpodarunków,abysiędowiedzieć,
cosięwydarzyłowtakosobliwejidługotrwałejkatastrofiejakta,októrej
opowiadali,żeodniejucierpieli.Aponieważprzybylitakwyniszczeniprzeby-
tymitrudami,tochoćKrzysztofKolumbwielcesięonichtroszczył,niemogli
przyjśćdosiebieiwszyscywjegodomupomarli,zostawiwszymuwspadku
trudy,któreichośmierćprzyprawiły;przyjąłjewielkiKolumbztakimza-
pałemiwysiłkiem,żewycierpiawszydrugietyleijeszczewięcej(bodłużej
totrwało)podołałprzedsięwzięciuobdarowaniaHiszpaniiNowymŚwiatem
ijegobogactwami,jaktoumieściłwhaśleswegogodła,powiadając:

 KastylięiLeón
 NowymŚwiatemobdarzyłColón4.

Ktoby chciałprzyjrzeć sięwielkimczynom tegomęża,niechweźmiePo-
wszechną Historię IndiipióraFranciscaLópezadeGómary,botamjeznaj-
dzie,choćwskrócie;tojednak,conajbardziejwychwalaiwywyższatego

4. ColóntohiszpańskaformanazwiskaKolumb.

Il.1.Karta tytułowa Historii Naturalnej i Moralnej Indii Iosepha de Acosty, wielo-
krotnie cytowanej przez autora
HISTORIA NATURALNA I MORALNA INDII, 
W KTÓREJ ROZPRAWIA SIĘ O SPRAWACH 
uwagi godnych w niebiosach, elementów, metali, roślin, i zwierząt tamtejszych, oraz 
o rytuałach, ceremoniach, prawach rządzie i wojnach indiańskich.
 Ułożona przez Ojca Iosepha de Acostę, zakonnika Towarzystwa Jezusowego.
 DEDYKOWANA NAJJAŚNIEJSZEJ Infantce Doñi Izabeli Klarze Eugenii Au-
striackiej.
 Z PRZYWILEJEM 
 Drukowane w Sewilli w domu Juana de Leon.
 Rok 1590
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sławnegomężaponadinnychsławnych,tosamodokonaniepodbojuiod-
krycia.

Ja dodać chciałem tę drobnostkę, której zabrakło w relacji dawnego
dziejopisa,gdyżpisałzdalaodmiejscawydarzeń,arelacjezdawalimuprzy-
jeżdżającyiodjeżdżający,opowiedzielimuowieluzdarzeniach,alenieściśle,ja
zaśwswoimkrajusłyszałemonichodojcaijemuwspółczesnych,bowowych
czasachnajczęstsząinajzwyklejsząrozmową,jakąwiedli,byłoopowiadanie
onajdzielniejszych i najwybitniejszych zdarzeniach czasupodbojów;opo-
wiadaliwięcito,cośmyprzytoczyli,iinne,którepóźniejopowiemy,skoro
bowiempoznaliwieluspośródpierwszychodkrywcówizdobywcówNowego
Świata,mieliodnichdokładnerelacjeotych i tympodobnychsprawach,
aja,jakpowiedziałem,słyszałemjeodrodziców–choćnieuważnie,jakto
chłopiec–gdybymwówczasuważał,mógłbymdziśopisaćwieleinnychrzeczy
wielkiegopodziwugodnychakoniecznychwtychDziejach.Opowiemotych,
któresięwpamięcizachowały,zżalempotych,coprzepadły.

WielceczcigodnyojciecIosephdeAcostarównieżzajmujesiędziejami
odkryciaNowegoŚwiata z żalem, że jej całejprzedstawićniemoże,gdyż
JegoWielebności również zabrakło części relacji o tych chwilach, a także
oinnychbliższych,ponieważpowymieralijużbylidawnizdobywcy,gdyJego
Wielebnośćdotarłwowestrony,oczymtakimisłowyrzeczewrozdzialeXIX
księgipierwszej:

Pokazawszy,iżdonikądprowadzimniemanie,żepierwsimieszkańcyIndiiprzybylitamna
statkachwtymcelusporządzonych,poprawniewnioskujesię,że–jeślimorzemprzybyli
–toprzypadkiemsiętostałoizasprawąsilnychburz,żedotarlidoIndii;chociażOcean
morzemjestogromnym,toniejesttorzecząniewiarygodną.Takprzecieżzdarzyłosięzod-
kryciemwnaszychczasach,gdyówmarynarz,któregoimienianadalnieznamy,ażebytak
wielkiegoprzedsięwzięcianieprzypisywanoinnemusprawcy,ajedynieBogu,odkrywszy
NowyŚwiatwskutekstraszliwej,aniespodzianejburzy,jakozapłatęzadobrągościnę
zostawiłKrzysztofowiKolumbowiwiadomośćorzeczytakwielkiej.Takbyćmogło&c.

TyleojciecmagisterAcosta,przytoczonydosłownie,codowodzi,żeWielebny
OjciecnapotkałwPeruczęśćnaszejopowieści,choćniecałą,przecieżjednak
jejczęśćnajistotniejszą.

TakibyłsampoczątekipochodzenieodkryciaNowegoŚwiata,którą
towspaniałościąszczycićsięmożemiasteczkoHuelua,żetakwielkiegowy-
dałosyna;KrzysztofKolumb,jegorelacjąupewniony,upierałsiętakdalece
wswychżądaniach(obiecującrzeczyniesłychaneinigdyniewidziane,jako
człowiekroztropnyzachowywałjewsekrecie,choćwzaufaniuzłożyłonich
relacjępewnymwysokopostawionymosobomzotoczeniaKrólówKatoli-
ckich,którepomogłymurozpocząćjegoprzedsięwzięcie),atolibezowejwia-
domości,którejmubyłdostarczyłAlonsoSánchezdeHuelua,niemógłbyna
podstawieswychwłasnychwyobrażeńkosmograficznychobiecywaćtyleani
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takpewnie,jakobiecywał,iniepowiodłobymusiętakszybkowodkryciach;
zdaniemowegoautoraKolumbwzaledwie68dnidotarłdowyspyGuanatia-
nico,zatrzymawszysiękilkadninaGomerzedlaodpoczynku;gdybybowiem
niewiedziałzrelacjiAlonsaSáncheza,jakiobraćkieruneknatakogromnym
morzu,tobyłobyprawiecudem,żedopłynąłtamwtakkrótkimczasie.

RozdziałIV
Wywód imienia Peru

SkoromamyrozprawiaćoPeru, stosowniebędzie tuopowiedzieć, skąd
siętoimięwzięło,skoroIndianieniemajągowewłasnymjęzyku;wtym

celuwiedziećtrzeba,żegdywroku1513BascoNúñezdeBalboa,rycerzro-
demzXerezBadajozkiego,odkryłMorzePołudniowe,tobyłonpierwszym
Hiszpanem, który je ujrzał i odkrył; Królowie Katoliccy nadali mu tytuł
adelantadaowychmórzzprawempodbojuizarządzaniaKrólestwami,które
byzanimiodkrył.Onprzeztekilkalat(które,otrzymawszyowonadanie,
przeżyłażdochwili,gdyjegowłasnyteść,gubernatorPedroAriasdeAuila,
wmiejscewielunależnychłaskczynamizasłużonych,głowęmuuciął)starał
siędowiedziećiodkryć,cotozaziemiaijaksięnazywaowa,którasięciągnie
dalejnapołudnieodPanamy.Wtymceluzbudowałtrzyczyczterystatki,
którewysyłał–każdyzosobna–oróżnychporachroku,abybadałyowo
wybrzeże,podczasgdysamszykowałrzeczyniezbędnedoodkryciaipodboju
owejziemi.Statki,wykonawszytakiezadania,jakiezdołały,wracałyzwia-
domościamiowielukrajachleżącychnaowymwybrzeżu.

Jedenztychstatkówpopłynąłdalejodinnych,przeciąłrówniknapołu-
dniei–bliskoniegopłynącwzdłużbrzegu,jakwówczaspływalinaowejtrasie
–ujrzałIndianinałowiącegorybyuujściajednejzwielurzek,którezcałego
owegokrajuspływajądomorza.Hiszpaniezewszelkąmożliwąostrożnością
nalądzdalaodmiejsca,gdziesięznajdowałówIndianin,wysadzilizestatku
czterechHiszpanów,świetnychbiegaczyipływaków,abynieuszedłlądemlub
wodą.Zrobiwszyto,podpłynęlistatkiemprzedIndianina,abyten,utkwiwszy
wnimoczy,nieustrzegłsięzasadzki,którąmuzgotowali.

Indianin, ujrzawszy na morzu rzecz tak osobliwą, nigdy przy owym
brzeguniewidzianą,jakąbyłstatekżeglującypodpełnymiżaglami,zdumiał
sięwielce,osłupiałizgłupiał,zastanawiającsięnadtym,czymbyćmożeto,
cowidziprzedsobąnamorzu;takgotamyślogłupiłaipochłonęła,żeci,
cogoposzlizłapać,pierwejgochwyciliwramiona,nimonpoczuł,żenad-
chodzą;takgozabralinastatekkuwielkiejichwszystkichradościiuciesze.
Hiszpanie,ugłaskawszygo,bywyzbyłsięstrachu,któregosięnajadł,gdyich
ujrzałbrodatychiwstrojuodwłasnegoodmiennym,zapytaligoznakami
isłowem,cotozakrajijaksięnazywa.Indianinzminigestów,którejak


