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A .  |z tu M  i  przyrządami.

1. Świetnie procentująca mennica.

Sztukmistrz pokazuje na swej dłoni, przedtem o- 
glądaną koronę — i mówi: „Podrabianie pieniędzy
jest wzbronione surowemi karami — ale ich mnożenie 
jest dozwolone. Wiedząc o tern, przemyśliwalem długo 
nad sposobem mnożenia koron sztucznie. Robiłem ró
żne próby — często nawet bardzo kosztowne. — Usi
łowania moje wreszcie uwieńczył pożądany skutek — 
czego zaraz dowiodę i co polecam każdemu, kto chce 
w krótkim, ale to króciutkim czasie, zostać milionerem.

Zamykam naprzód w dłoni tę koronę i trzymam 
ją  w ręce chwilę nad płomieniem świecy. Ręka — to 
najlepszy tygielek! O! Proszę! Korona się już sto
piła! — Rzeczywiście. Z korony pozostała tylko miękka 
masa srebra, którą widzowie oglądać mogą.“

„Tak stopioną koronę“ — mówi dalej sztukmistrz 
— „zawijam w papier i daję do bardzo tajnej mennicy 
mego pomysłu tj. do płomienia tej drugiej świecy, któ
rą  w tej chwili zapalę.“ Zapala świecę i przykłada 
stopioną koronę do jej płomienia. Czerwony błysk 
i . . .  z palącego się papieru wypadają dwie całe koro
ny. Gdy je  widzowie oglądają, sztukmistrz kończy 
sztukę temi słowy: „Oto, świetna mennica, przynosząca
50 procent zysku! Postaram się o patent na nią.“

l*
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W ykonanie. Do wykonania tej pięknej sztuki 
potrzeba trochę żywego srebra (rtęci) i trochę papieru 
staniolowego — jakim bywają okręcane mydła, cze
koladki i t. d. Dostać go można w każdej aptece. 
Gdy się te dwa metal a pomiesza, utworzy się masa 
srebrzysta, z której robi się okrągły placek wielkości 
korony i kładzie się go na dłoń lewą. (Tą mieszaniną 
nie można dotykać srebra prawdziwego, bo zmięknie 
i straci kolor i dźwięk!) Trzymając się lewą ręką 
pod bok, by ukryć ten placek, prawą podaje się wi
dzom zwykłą koronę do oglądania. — Na stole ma le
żeć, w nieco ukryłem miejscu, zwinięty i złożony pa
pier, w którym są dwie prawdziwe korony, a w je 
dnym rogu tego papieru nieco masy do czerwonego 
ognia bengalskiego. — Kiedy obejrzano koronę, sztuk
mistrz ją  odbiera ręką prawą i kładzie pozornie (szan- 
żuje) do lewej — chwytając zaraz ręką prawą laseczkę 
czarodziejską, przyczem spuszcza nieznacznie i lekko 
koronę z tej ręki na stół. — Masę z ręką lewą, poka
zawszy ją  z daleka jako niby koronę, trzyma przez 
chwilkę nad płomieniem — potem ją  rozgniata, poka
zuje i zawija w papier w podobny sposób, jak  są za
winięte owe dwie korony leżące na stole. Ten zwitek 
kładzie obok zwitka z dwoma koronami. — Teraz za
pala świecę, bierze zwitek z dwoma koronami za
miast zwitka z masą i przykłada go do świecy rogiem, 
gdzie jest ogień bengalski. W miarę jak  się papier 
pali, wypadają obie korony. — Gdyby która z nich 
była już stara, bez świeżego połysku — i to zauważo
no, może sztukmistrz powiedzieć: „Nic dziwnego, bo
mennica już stara — używam ją  od dłuższego czasu !-‘
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2. Róg Amaltei.

Sztukmistrz podaje skromnej panience arkusz pa
pieru z prośbą, aby zrobiła z niego tutkę w formacie 
rogu, tj. na jednym końcu szeroko otwartą, a na 
drugą w szpic zakończoną (obacz fig. 1.)

Kiedy potem obejrzał czy dobra, bierze 
lewą ręką talerz i trzymając tutkę za wazki 
koniec, podaje ją  panience z prośbą, by sta
nąwszy na podwyższeniu np. na krześle, 
wstrząsnęła nią. — W tej też chwili, gdy 
tutkę wstrząśnięto, sypie się z niej na pod
stawiony przez sztukmistrza talerz, kwiaty 
jak  z rogu obfitości.

W ykonanie. Sztukmistrz trzyma w 
ręce wraz z czarodziejską laseczką, pęk kwiateczków 
zrobionych z najcieńszej bibułki i przywiązanych cie
niutką gumą (gumi-elastyka), ażeby się nie rozcho
dziły. Kiedy ogląda tutkę, czy dobra i poprawia ją  
niby, wpuszcza do niej nieznacznie pęk kwiateczków 
z pod laseczki, uwolniwszy je  wprzódy od gumy. Gdy 
uproszona osoba tutką potrząsa, kwiatki zaczną się roz
wijać i wysypywać na talerz. — Jeżeli sztukmistrz 
ma pod ręką i drugi pęk kwiatków, może, poprawiając 
niby wśród sypania się kwiatków tutkę, wpuścić go 
jeszcze do niej, ażeby jeszcze więcej kwiatów było — 
a  nawet z ich środka wyciągnąć, gdy już są na talerzu, 
jaki przedmiot — który naturalnie miał przy sobie u- 
kryty, i podczas mieszania kwiatów ręką go tam wpu
ścił. — Ze można przy tern bawić towarzystwo miłą 
rozmowa — to sie rozumie.
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3. Kanarek-Fenix.

Sztukmistrz pokazuje żywego kanarka. Następnie 
zawija go w bibułki i spala nad płomieniem świecy. 
Z kanarka, który spłonął, pozostaje tylko jajko. Sztuk
mistrz boleje nad stratą ukochanego ptaszka, bo mó
wiąc o tern i o owem, przez zapomnienie przystawił go 
do świecy. — Lecz wnet się pociesza. Kanarek bo
wiem należał do rodu feniksów, które z własnych po
piołów się odradzają. — Przynosi więc szklankę sie
mienia, nasypuje z niego troszkę na stół — i wkłada 
do pozostałego w szklance jajko — ażeby ptaszek, 
gdy się wylęgnie, miał zaraz jedzenie i rósł prędko.

Teraz przykrywa całą szklankę przykrywką pa
pierową i trzyma przez chwilkę nad świecą. Kiedy 
potem zdjął przykrywkę, żywy kanarek trzepoce się 
w szklance — a z siemienia ani śladu, bo go ptaszek 
zjadł, ażeby uróść odrazu na dużego.

Wykonanie. Na schowce stołowej (jestto de
ska, przyczepiona równolegle z podłogą, do boku stołu, 

poniżej blatu, od strony przeciw- 
Fi^.I ległej widzom (obacz T. I. Cz. I. D.

b. 4.) leży bibułka zwinięta pękato i 
zakręcona w szpice na obu przeci
wnych końcach. Ma tak wyglądać, 
jakby w nią był zawinięty przed
miot wielkości kanarka (obacz fig. 
I I .) ; — a jest w niej tylko jajko 

kanarka (prawdziwe, lub zrobione z drzewa, albo z gipsu, 
albo z kredy, albo z jakiej innej materyi) i nieco ma
sy na ogień bengalski. Na stole leżą dwie ćwiartki 
bibułki. — Kiedy sztukmistrz bierze bibułkę, celem 
owinięcia kanarka, upuszcza jedne ćwiartkę, niby



niechcący, na podłogę. Zawijając kanarka, rozdziera 
nieco bibułkę w środku, aby ptaszek miał powietrze. 
Gdy już w pierwszą ćwiartkę zawinął, schyla się po 
drugą, leżącą na podłodze — i podczas tego kładzie pa- 
kiecik z kanarkiem na schowku stołowym, I a bierze z 
stamtąd natomiast pakiecik z jajkiem, który ma kształt 
podobny do tamtego. Rozumie się, że ta manipula- 
cya musi się odbyć zgrabnie. Podniesioną ćwiartką owija 
teraz znowu (na stole) zamieniony pakiecik, ale de
likatnie, by go nie pomiąć i przykłada niby w roz
targnieniu do świecy. Blask ognia bengalskiego i żal 
za kanarkiem robią wrażenie na widzach — a wypada
jące na padstawioną rękę sztukmistrza jajko, zdumiewa 
ich. Jeżeli jajko jest prawdziwe można je  dać obejrzeć. 
Pakiecik z kanarkiem należy unieść zgrabnie ze sobą, 
ażeby nie spadł na podłogę, gdyby się kanarek za
czął poruszać. Potem przynosi sztukmistrz szklankę 
z siemieniem.

Szklanka ta ma w dnie otwór. W niej jest inny 
albo ten sam prędko włożony kanarek, przykryty walcem 
z papieru, wewnątrz próżnym, mającym dno u góry i oble
pionym gęsto łupinami z siemienia, a wsadzonym aż do 
dna szklanki celem zasłonięcia kanarka. Walec ten 
jest tak wysoki, jak  wnętrze szklanki, 
a u góry ma przyczepione na dwu prze
ciwnych końcach, wystające za brzegi 
szklanki, druciki. U góry, na dnie
walca, posypuje się troszkę prawdziwe
go siemienia, z którego się pokazując je 
widzom, nieco na stół rozsypuje. Do
brze jest, jeżeli dno walca jest zaklęsłe, 
bo się w nie zmieści więcej prawdziwego siemie
nia. (Fig. 3.)



Kiedy sztukmistrz włożył jajko do siemienia, na
krywa szklankę tutką (walcem z cienkiej tekturki) wyż
szą aniżeli szklanka (albo w braku takiego walca, dużą 
kolorową chustką); — potrzyma wszystko przez chwilkę 
z boku palącej się świecy, a kiedy potem zdejmuje 
chustkę lub tutkę, pochwycą zarazem druciki walca, 
będącego wewnątrz szklanki i w ten sposób go wyciąga, 
odkłada na bok, a szklankę z kanarkiem pokazuje. 
Z piersi widzów wyrywa się nietylko okrzyk podziwu, 
ale i ulgi, że ptaszyna żyje. Sztuka to bardzo zajmu
jąca, zwłaszcza przy odpowiedniej rozmowie.

U w a g a :  Kanarek nie powinien być długo ani
w walcu, ani w papierze!

4. Wędrowny zegarmistrz.

Sztukmistrz prosi kogoś z obecnych o zegarek. Gdy 
mu podano, przykłada do ucha i twierdzi po chwili, że 
chód tego zegarka jest kiepski. Ze zaś ma ze sobą znako
mitego wędrownego zegarmistrza, który przez skromność 
tylko reparacyami się trudni, więc mu go dam do na
prawy. To mówiąc, pokazuje moździerz do tłuczenia. Na 
moździerzu jest przylepiona k a rtk a : „Tu się przyjmuje 
tylko reparacye zegarków.“ Wrzuca więc wypożycza
ny zegarek do moździerza, tłucze go tłuczkiem, poka
zuje potem kółka i t. d. z niego, poczem zawija te sko
rupki w papier i zjada, twierdząc, że jako praktykant 
u p. Moździerza, chciałby jego wiedzę i sekreta na swą 
korzyść gruntownie przetrawić. (Obacz T. I. o zjadaniu 
przedmiotów. Cz. II. 3.) Teraz każe sobie podać po
mocnikowi z za parawanu dwa wazoniki z kwiatami i 
w wybranym przez widzów, gdy go stłucze, znajduje
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u korzonka kwiatu przywiązany i świetnie już idący, 
wypożyczony zegarek.

W ykonanie. Wypożycza się zwykle damski, 
złoty zegarek, ale taki, by był podobny do zegarecz
ków, służących dzieciom za zabawkę. Właśnie bowiem 
ma się w ręce lewej taki dziecinny zegarek, w środku 
którego umieściło się kilka kółek zegarkowych. Na
turalnie, że tego zegarka nie pokazuje się teraz, ale 
ukrywa. Kiedy się zaś ma wrzucić wypożyczony ze
garek do moździerza, szanżuje się go, czyli zamienia 
z dziecinnym, i ten dziecinny się wrzuca. Zaraz też 
biegnie się ku parawanowi po tłuczek do moździerza, 
który się wrzekomo zapomniało przedtem położyć
na stole. Lecz nie wchodzi się za parawan, tylko
wyciąga się rękę z ukrytym w niej wypożyczonym 
zegarkiem i woła na pomocnika, aby podał tłuczek. 
Pomocnik podaje tłuczek, a odbiera zegarek; wiąże
go na tasiemce i przywięzuje do korzenia kwiatka, 
który wraz z ziemią (gdy jest dość sucha) wyciąga 
z wazonika i nazad tam ze zegarkiem przywiązanym 
wkłada.

Kiedy sztukmistrz zjadł potłuczone szczątki dzie
cinnego zegarka, każe pomocnikowi przynieść sobie
dwa wazoniki. Sztukmistrz musi naturalnie wiedzieć, 
w którym jest zegarek. Podaje do wyboru oba, pyta
jąc : „Który wazonik pani sobie wybiera ?“ Jeżeli wy
brano wazonik ze zegarkiem, tłucze go zaraz młotkiem, 
trzymając kwiat za łodygę u góry. Jeżeli zaś wybrano 
wazonik, nie mieszczący w sobie zegarka, mówi: „Do
brze! Proszę więc wybrany zatrzymać, a ja  z tym 
pokażę sztukę.“ I w tym momencie go tłucze, by nie 
było czasu na grymasy co do wyboru, ze strony wi
dza — a każdy będzie przekonany, że sztukmistrzowi
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dla udania się sztuki, było wszystko jedno, który wa
zonik będzie wybrany.

5. W łożyć kilka wypożyczonych 
pierścionków na laseczkę, trzymaną przez 

widzów za obydwa końce.

Sztukmistrz wypożycza wiele pierścionków i wkła
da je, jeden po drugim, na trzymaną za oba końce 
przez dwóch widzów laskę, nakrywszy ją  wprzód chu
stką. Kiedy już wszystkie nałożył, zdejmuje chustkę, 
a pierścionki obracają się z brzękiem na lasce.

W ykonanie. Sztukmistrz, trzymając trochę za
klęsły papier na lewej ręce, prosi, aby wrzucano do 
niego pierścionki. — W prawej trzyma dość długą, 
cienką laseczkę. — Gdy je  zebrał, mówi coś stoso
wnego i miesza, bawiąc się niby, pierścionki — nie 
puszczając jednak z prawej ręki laseczki. Wśród tego 
bawienia się układa pierścionki jeden na drugim i zgra
bnie wsuwa je, gdy już ułożył, na laskę, zakrywając 
to zaraz prawą dłonią. (Jeden atoli pierścionek zosta
wia w papierze, a lewą rękę z tym papierem i pier
ścionkiem trzyma wzniesioną ku górze, o tyle, aby 
widzowie nie mogli do niej dobrze zajrzeć.) Zaraz 
potem posuwa dłoń prawą wraz z pierścionkami ku 
środkowi laski, papier zaś z jednym pierścionkiem 
kładzie lewą ręką na stół i prosi równocześnie o chu
steczkę. Otrzymawszy ją , rzuca ją  na środek laski, 
tak, aby prawą pięść przykryła i podaje końce laski 
dwom, opodal od siebie siedzącym widzom, do trzy
mania. (Rozumie się, że tę sztukę należy zrobić nie
daleko od stołu; — więc w danym razie, prosić dwie
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osoby, ażeby usiadły na krzesłach, blisko stołu będą
cych.) Potem bierze sztukmistrz ten jeden pierścień 
(który leży na papierze) we dwa palce ręki prawej, poka
zuje go widzom— trzymając lewą ręką laseczkę w okolicy 
jej środka, ażeby nią przypadkowo nie wstrząsano, lub 
nie zaglądano pod chustkę i wsuwa prawą rękę pod chu
stkę, w celu niby włożenia pierścionka na laskę. Trzeba 
być ostrożnym, ażeby pierścienie nie brząkały. Za chwi
leczkę wyciąga z pod chusteczki prawą rękę z trzyma
nym w niej pierścionkiem — ale szybko — i również 
szybko chwyta niby pierścionek drugi z papieru, leżą
cego na sto le; mignie przed oczami widzów tym samym 
jednym pierścieniem i szybko znowu wsuwa rękę prawą 
pod chustkę i t. d. — aż niby wszystkie pierścienie na
łoży. Potem zrywa prawą ręką chusteczkę. (Ażeby się 
pierścionki obracały na laskach, należy ściągnąć chustkę 
szybko i to w kierunku poziomym.) Wnet odbiera z 
rąk laskę i zsuwa z niej pierścionki do dłoni, w której 
jest i ów jeden zostawiony, a trzymany dotąd sekre
tnie wraz z chustką.

6. Kwiat winny.

Sztukmistrz, umęczony przedstawianiem sztuk 
swoich, woła na pomocnika, by mu podał kieliszek 
czerwonego wina. Kiedy mu go podano, podąża ku wi
dzom, żaląc się na ciężkość swojego zawodu, któryby 
go niechybnie przyprawił o śmierć, gdyby się nie po
silał czerwonem winem, robionem z samych kwiatów. 
Wino to atoli, choć dobre, (mówiąc to przykłada do 
ust kieliszek i kosztuje troszkę wina), ma jednak tę 
właściwość, że, jeżeliby go się tylko odrobinkę nad po
trzebę pić chciało, zaraz się rozlewa. Kiedy to rzekł, 
przechyla, niby niechcący kieliszek, a wino wylewa się
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na jasną suknię której z pań. Zakłopotany sztukmistrz 
biegnie z kieliszkiem ku parawanowi — oddaje wino 
pomocnikowi, wołając żałośnie : „Ach ! Wolałbym paść
ze znużenia, aniżeli taką zrobić szkodę!“ i żąda ścierki. 
Pomocnik mu ją  podaje. Lecz — o dziwo ! Plamy na 
sukni zmieniły się w listki czerwonych kwiatów. Pocz
ciwe wino — woła uradowany sztukmistrz — ażeby 
mię nie martwić, w kwiat, z którego powstało, zamie
niło się ! Bodaj to takie wino pijać!“

W ykonanie . Do tej sztuki są zrobione umyślnie 
kieliszki; -  roznoszą je  bojki, a i w hutach szklan-

„  nych za kilkanaście groszy można
^  je  zamówić. Kieliszki te mają for

mę lejka, ale podwójnego, z pod
stawą, w której się znajduje otwór. 
(Obaez fig. 4.) Górny brzeg -kie
liszka jest zasklepiony. Przez ten 
otwór w podstawie wlewa się do 
wnętrza, między podwójne ściany 
kieliszka, wina czerwonego tyle, 

cv b aby sięgało prawie ku brzegom i
zatyka się otwór korkiem. Kieliszek więc będzie wy
glądał, jakby był pełnym wina. W górny otwór kie
liszka wkłada się listki kwiatków czerwonych, ale tak, 
ażeby nie wystawały ponad brzegi. Rzecz naturalna, 
że gdy się kieliszek przechyli, wysypią się zeń kwiaty, 
a nie wino, które jest między podwójnemi ścianami i 
zatkane dobrze.

7. Czarodziejska miednica.

Sztukmistrz, podawszy odpowiednią przyczynę, 
myje ręce na scenie w miednicy, w której widocznie
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woda faluje, nawet się po podłodze rozlewa. Potem 
wylewa tę wodę na widzów. Zdziwienie — bo zamiast 
wody, sypią się z miednicy kwiaty.

W ykonanie. Nieduża szklanua miednica jest 
zrobiona w ten sposób, jak  kieliszek w sztuce poprze
dniej (Nr. 6.) Kwiatów używa się, przynajmniej około 
ścian, białych — przeważnie listeczków. Ażeby woda 
się rozlewała, ma się schowaną w rękawie flaszeczkę 
z wodą, z której ona wyciekać będzie na podłogę. Je 
żeli się wewnętrzną ścianę miednicy, tj. tę w której 
mają być kwiaty, zaamalgamuje, by od spodu była lu
strem, wtedy można kłaść w nią kwiaty jakiegobądż 
koloru; nie będą bowiem przez poanialgowane szkło wi
doczne, a błysk

F ig .Y .lustra od spodu, 
doda jeszcze wo
dzie świetności i 
uczyni ją  wyra
źniejszą. Wody 
nie nalewa się
zbyt pełno mię
dzy ściany. (0-
bacz fig. 5.)

Przy wylewa
niu kwiatów na gości, uważać, ażeby flaszka z wodą
nie wypadła z rękaw a! Należy ją  więc tam dobrze
przytwierdzić.

8. Przebić sobie palec gwoździem  
albo dłoń nożem.

Sztukmistrz przebija sobie wobec widzów palec 
pokazanym przedtem gwoździem, lub dłoń nożem i zo
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stawiwszy przez chwilę te narzędzia w ciele, wyjmuje 
je  potem, a obtarte ścierką podaje do oglądania.

Wykonanie. Gwóźdź do tego potrzebny, podo
bnie jak  i nóż, nie jest jednolity, aló składa się z dwóch

części, które są 
połączone nieela
stycznym, meta
lowym kabłąkiem 
zastosowanym do 
ręki i palca. (0- 
bacz fig. 6.)

Oprócz tych 
sztucznych gwo
ździ i nożów, ma 
się całkiem do 
nich podobne, 

prawdziwe, całkowite gwoździe i noże. — Prawdziwy 
podaje się do obejrzenia i kładzie się go na stole 
obok sztucznego. Potem idzie się po ścierkę, obeiera 
się nią wzięty, ale sztuczny gwóźdź lub nóż i trzyma
jąc go w środku, tu gdzie jest kabłąk, z forsą niby 
przebija się dość szybko palec lub dłoń — zakładając 
na nie kabłąki — od strony siebie, nie od strony wi
dzów — i trzyma się rękę nieco wyżej niż oczy wi
dzów, aby nie mogli dojrzeć kabłąków. Kiedy się prę
dko gwóźdź lub nóż zdejmuje z ręki — mówiąc przy 
tern dużo, ażeby uwagę widzów nieco zmniejszyć — 
chwyta się ścierkę, leżącą tuż obok prawdziwego noża 
lub gwoździa (razem z nim) a zostawia na stole przy
rząd sztuczny i wytarłszy gwóźdź lub nóż prawdziwy, 
podaje się go do opatrzenia.
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9. Czarodziejski lejek.

Sztukmistrz daje wypić jakiej osobie kieliszek 
wina, potem jej wyciąga je z czoła, za pomocą lejka, 
napowrót do kieliszka.

Wykonanie. Lejek potrzebny do tego jest po
dwójny tj. w większym znajduje się mniejszy, zluto
wany z nim u brzegu górnego. (Obacz fig. 7, przed
stawiającą przecięcie takiego lejka.) Pod 
rączką tegoż lejka jest otwór a. Przed 
przedstawieniem tej sztuki, nalewa sztuk
mistrz otworem b między podwójne ściany 
lejka tyle wina, ile go poda do wypicia 
w kieliszku. Zatyka potem otwór a pal
cem wielkim lub drugiem członkiem wska
zującego palca — a wino zawarte w lejku 
się nie wyleje, chociażby się go otworem 
na dół przechyliło. Trzymając tak lewą p a #  
ręką lejek — otworem b na dół — prawą 
podaje wino w kieliszku jakiemu chłopcu, ażeby je 
wypił. Potem żartując odpowiednio, przytyka mu tępe 
szydło do czoła, naciskając je troszkę — przechyla mu 
głowę nieco nadół, a odjąwszy szydło, podstawia prędko 
lejek, a pod niego kieliszek. Z lejka, gdy palec od 
otworu odsunie, puści się natychmiast wino. Lejek 
musi być swym szerokiem otworem oparty o samo czoło.

10. Zabite, a przy smarzeniu ożywione gołębie, 
ale ze zmienionemi główkami.

Zabił sztukmistrz w oczach naszych dwa gołębie — 
białego i czarnego — i wrzucił je do kociołka w celu 
usmarzenia ich. I — o dziwo! Kiedy odjął przy
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krywkę z kociołka, ujrzeliśmy oba gołąbki żywe, ale 
czarny miał główkę białą, a biały czarną.

W ykonanie. Do tej sztuki są potrzebne 4 go
łębie : biały i czarny — i czarny z pomalowaną główką 
na biało, a biały z pomalowaną główką na czarno. 
Oprócz tego potrzebny jest kociołek blaszany a ma
jący w dnie i po bokach dziurki — a stojący na 4 
nóżkach. Do tego kociołka jest dorobiony inny ko
ciołek mniejszy b, który ma wchodzić w kociołek wię
kszy, ale tak, ażeby się brzegami swymi na jego brze
gach opierał. Brzegi kociołka mniejszego powinny 
wystawać nieco poza brzegi kociołka większego. Dno 
zaś kociołka mniejszego powinno odstawać od dna ko
ciołka większego o tyle, ażeby się w tej wolnej między 
dnami przestrzeni mogły zmieścić dwa żywe gołąbki, 
lub inne ptaszki, z któremi się chce tę sztukę przed
stawić. Potrzebna jest jeszcze przykrywka c, która, 
zrobiona z cieniutkiej blachy, ma się zmieścić na cały 
większy kociołek — a gdy się ją  przy zdejmowaniu,

u góry palcami mocniej ściśnie, powinna wydobyć 
z sobą i kociołek mniejszy, który w niej musi cały 
się ukryć. (Obacz fig. 8.) Wnętrze kociołków po
winno być lakierowane na czarno. Sztukmistrz zabija 
rzeczywiście białego i czarnego gołąbka i każe porno-
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cnikowi podać sobie z za parawanu kociołek do sma- 
rzenia. Pomocnik podaje mu ten kociołek z włożonymi 
między oba dna (tj. kociołka większego i mniejszego) 
gołąbkami o różnych głowach, a zarazem podaje i przy
krywkę. Sztukmistrz pokazuje z daleka tak przygo
towany kociołek, pochyla go nieco otworem ku widzom 
i puka po jego wnętrzu laseczką, by dowieść, że w nim 
nic nie ma — wreszcie stawia go na stole. Pokazuje 
również pokrywę, że próżna i twierdzi, że jest bardzo 
praktyczna, bo nakrywa „dokumentnie“ kociołek. Te
raz wrzuca do kociołka zabite gołąbki, nakrywa przy
krywką dokładnie — podświeca pod kociołkiem tro
szeczkę zapałką i mówiąc, że już gotowe do jedzenia, 
bo kociołek ten, to błyskawiczna maszynka — zdej
muje pokrywę, unosząc z nią i kociołek ó; — podaje 
ją  zaraz pomocnikowi, który odchodzi z nią natych
miast i wyciąga kociołek z jej wnętrza. Potem poka
zuje widzom żywe, w większym kociołku będące go
łąbki, ale tak ażeby dziurek we dnie nie widzieli, (naj
lepiej więc wydobyć je  ręką) i sztuka ukończona.

11. Papierośnica ze znikającymi papierosami.

Jeżeli sztukmistrz chce kogo poczęstować papiero
sami, to papierosy są w jego papierośnicy, gdy ją  
otworzy; a znikają natychmiast, jeśli niechce poczęstować.

Wykonanie. Papierośnica jest urzą
dzona w następujący sposób: Robi
się z blachy cienkiej elastycznej pu
dełko czworograniaste, podłużne, o dłu

gości 11 centymetrów, szerokości 7 centymetrów a wy
sokości 2 centymetry. Pudełko to ma otwór z jednej 
strony, który jest 7 centymetrów szeroki. Zresztą jest 

Tajemnice Magii. II. 2
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zupełnie zamknięte ścianami. (Obacz fig. 9.) W tern 
pudełku jest szufladka z takiej samej blachy — z gu
ziczkami do wysuwania. Szufladka ta jednak nie ma . 
naprzeciwległej guziczkowi ściany, a wysunięta z pu
dełka, powinna swym końcem, w którym nie ma ściany, 
zaczepić się przy otworze pudełka tak, ażeby jej nie 

można było zupełnie wyjąć. Górne końce 
Fig X. ścian - tj. tu, gdzie jest główny otwór — 

mają być poziomo do dna pozaginane 
nieco, tak ażeby tworzyły do okoła zą
bek ku wnętrzu szufladki. (Obacz fig. 10.)

W szufladce tej jest druga szufladka, z takiej sa
mej blachy, ale bez guziczka i bez ząbków, mająca 
dno i wszystkie 4 ściany; — lecz ścianka odpowiada
jąca ściance, która brakuje w pierwszej szufladce musi

być w tej drugiej zrobiona z 
Fig-XI- blachy tego samego koloru, ale 

mocniejszej, twardszej. Ta szu
fladka druga powinna się lekko 
posuwać w pierwszej — a mi-

Papierośnica w ysunięta mo to dac się z nią razem wy- 
nierówno. , , , , f ,sunąc az do końca, ku otworo-

wi pudełka. Do tej drugiej szufladki wkłada się pa
pierosy. Jeżeli tedy przytrzyma się dwoma palcami

pudełko przy ścianie prze
ciwległej jego otworów 
i pociągnie się za gu
ziczek szufladkę pierwszą, 
to tylko ta szufladka się 
wysunie, a druga z pa-

Papierośnica wysunięta bez papierosów. pier08ami zostanie We
wnątrz pudelka, tworząc swą przednią ścianką braku
jącą ściankę pierwszej. Jeżeli zaś zasuniemy pierwszą
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szufladkę i potem, zwolniwszy palec, znów ją  wycią
gniemy, to się teraz z nią wysunie i druga szufladka, 
pełna papierosów. (Obacz fig. 11, 12, 13.)

Papierośnica taka może 
być zrobiona i z tektury, 
a wówczas do dna pierw
szej szufladki wprawia się 
jeden koniec wstążeczki 
cienkiej a mocnej — drugi 
do dna pudelka — we
wnątrz. Wstążka, tak w

Papierośnica wysunięta z papierosam i, o d p o w i e d n i e j  d lu g O Ś C i pT Z y-

moeowana nie pozwoli pierwszej szufladce wysunąć się 
zupełnie z pudełka. — Papierośnicy takiej można uży
wać do znikania różnych pomniejszych przedmiotów 
na poczekaniu.

12. Kostka, położona na wierzchu dwóch ka
peluszy przechodzi do drugiego.

Sztukmistrz kładzie kostkę na górnym kapeluszu, 
który swym otworem przykrywa otwór drugiego. Na 
rozkaz sztukmistrza przechodzi kostka natychmiast na 
dno drugiego kapelusza.

W ykonanie. Do tej sztuki używa się kostki 
(sześcianu) z drzewa, oblepionej czarnym papierem, na 
którym są nalepione z białego papieru oczka od 1 do 6. 
Na tę kostkę robi się dokładnie pasujący futeralik, 
także w formie sześcianu. Futeralik ten nie będzie 
miał naturalnie jednej ściany, ażeby mógł wejść na 
kostkę. Oblepia się go także czarnym papierem i wnę
trze jego się zaczerni. Również nalepi się nań oczka 
z białego papieru od 1 do 5. Na ten futelraik robi

2*
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się znów futeralik, ale nieco większy i wnętrze jego 
się zaczerni. Futeralik ten jednak ma być tak zbudo
wany, ażeby, gdy się go palcami ściśnie, zatrzymał w 
swem wnętrzu futeralik pierwszy. Pierwszy zaś fute
ralik tak samo ściśnięty powinien zatrzymać kostkę do 
obejrzenia widzom — lewą ręką — w prawej trzyma 
się futeralik większy, w którym tkwi mniejszy. Kiedy 
już kostkę obejrzano — odbiera ją  i mówiąc, że ma 
na nią futeralik, nakłada go na nią tak, ażeby i fute
ralik mniejszy wszedł na nią. Co gdy się stało, zdej
muje lekko futeralik większy i daje go obejrzeć, za
trzymując w ręce kostkę, na której jest mniejszy fute
ralik (który, będąc podobnie jak  i kostka nalepiony 
bialemi oczkami, nie wzbudzi podejrzenia w widzach.)

Teraz wypożycza sztukmistrz dwa wysokie ka
pelusze i wziąwszy jeden do ręki, odwraca go otwo
rem na dół, na znak — że jest próżny. Potem mówi: 
„To doskonały kapelusz, bo kostka się się weń 
zmieścić może !“ Przy tych słowach wkłada rękę do 
środka kapelusza, niby na dowód, że się weń kostka 
zmieści i wpuszcza do niego prawdziwą kostkę, zatrzy
mując sobie w ręce (podobny do niej) futeralik mniej
szy (trzymając go wciąż otworem na dół.) Teraz sta
wia kapelusz, w którym jest kostka, na stole — otwo
rem, naturalnie, do góry — i kładzie nań drugi kape
lusz. Na dnie tego górnego kapelusza kładzie futeralik 
mniejszy, jako samą kostkę. „Kostka ta“ — mówi — 
„na mój rozkaz przejdzie cichutko do drugiego kape
lusza“ — i nakrywa ten mniejszy futeralik większym. 
Uderza laseczką w kapelusz — chwyta mocniej fute
ralik większy, tak ażeby mniejszy w nim pozostał — 
pokazuje z dala, że jest próżny i kładzie go na stole. 
Kapelusze zaś bierze tak, jak stoją; zdejmuje górny
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i pokazuje widzom w spodnim kostkę — którą daje 
obejrzeć; — a otrzymawszy ją , wkłada znów w fute- 
raliki, by, gdyby zażądano, mógł pokazać większy fu- 
teralik, że próżny — wyjąwszy z niego w tym razie 
kostkę wraz z będącym na niej mniejszym futeralikiem.

13. Czarodziejska portmonetka.

Sztukmistrz pokazuje blaszaną puszkę z przy
krywką i mówi, że to jego portmonetka, której uży
wając, potrafi się bez kosztów wyżywić — gdyż za 
pokazanie z nią sztuki płacą mu często widzowie śnia
danie, obiad lub kolacyą. „A sztuka to ciekawa rze
czywiście!“ — To mówiąc, kładzie na ułożone na stole 
w stos helery (grosze) portmonetkę i tak zakrywa je. 
Potem bierze kostkę (sześcian), kładzie ją  spodem stołu 
pod portmonetkę, aby natomiast, także przez blat stołu 
wydobyć helery. I rzeczywiście: helery przez stół 
wpadają mu do ręki, a gdy podniesie portmonetkę, wi
dać na ich miejscu kostkę.

Wykonanie. Do tej sztuki potrzeba okrągłej 
puszki z cienkiej blachy, (lub z tekturki, a wtedy wnę
trze jej maluje się na czarno), wysokiej na 30 mniej 
więcej dwugroszówek, (gdyby się jedne na drugą w stós 
ułożyło) a szerokiej tak, ażeby tylko dwugroszówka 
zmieścić się w nią mogła. Nadto potrzebny jest stos 
z 12 dwugroszówek, razem nieznacznie zlutowanych. 
Górna ma być cała — a w reszcie tj. w 11 dwugro- 
szówkach, musi być wycięty i wypiłowany otwór — 
tak ażeby stós w ten sposób przyrządzony przedstawiał 
walec wewnątrz próżny, a z wierzchu zamknięty. Ro
zumie się, że ściany tego stosu z dwugroszówek, we
wnątrz próżnego, muszą być możliwie najcieńsze. Po
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trzeba wreszcie dwu kostek (sześcianów), lekkich i 
tak małych, aby się mogły zmieścić wygodnie w o- 
tworze stosu.

Sztukmistrz, wychodząc na scenę, ma w lewej 
ręce ukryty ów stos z dziurą wewnątrz —  w której 
to dziurze jest ukryta jedna z kostek. Najlepiej trzy
mać stos ten wraz z laseczką, bo wtedy się nikt nie 
domyśla jego obecności w lewej ręce.

W ręce zaś prawej trzyma sztukmistrz puszkę, w 
której jest 18 dwugroszówek i druga kostka (do pierw
szej zupełnie podobna). Z puszki wyrzuca dwugro- 
szówki i kostkę na stół i pozwala wszystko to obejrzeć. 
Kiedy już i puszkę obejrzano, bierze ją  w lewą rękę, 
a prawą odlicza 6 z 18 dwugroszówek, leżących na 
stole — i kładzie te 6 do puszki. Potem tąż ręką 
wyciąga laskę z lewej i odkłada na b o k ; podczas zaś 
tej czynności wpuszcza niespostrzeżenie stos z kostką 
do puszki (otworem do góry.) Bierze następnie pozo
stałych 12 dwugroszówek i udając, że je  wpuszcza do 
puszki, wkłada je zgrabnie do lewej ręki — z której 
zaraz bierze puszkę i obróciwszy ją  tuż nad stołem 
otworem na dół, stawia ją  na stole. Natychmiast też 
zdejmuje ją  ze stołu ostrożnie, tak ażeby się ani stos 
nie przewrócił, ani kostka z pod niego nie wydostała — 
i odlicza, na jaki dowcipny cel, 6 owych wolnych, 
obecnie na wierzchu stosu będących dwugroszówek, 
które wprzód włożył w oczach widzów do puszki. Le
wą ręką, w której ma ukrytych 12 wolnych dwugro
szówek, bierze ze stołu kostkę między pierwsze trzy 
palce i udaje, że ją  pod stół (w miejscu, gdzie stoi 
puszka) kładzie pod puszkę. Tymczasem atoli ją  ukry
wa między końcami palców, wskazującego i średniego, 
a 12 wolnych dwugroszówek podsuwa nieco w górę
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między pierwsze trzy palce tak, ażeby spadające na 
dłoń (gdy je popuści) mogły wydawać dźwięk. — Uła
twiwszy się z tern szybko, prosi widzów o zwrócenie 
uwagi na to, jak  prędko kostka zamieni miejsce z gro
szami! Mówi: „Raz, dwa, trzy ! Gieniuszku dopo
móż!“ — i w tej chwili puszcza na dłoń dwugroszówki 
z pomiędzy palców — wyjmuje rękę z pod stołu, rzuca 
monety na stół, a kostkę z pomiędzy palca wskazują
cego i średniego ukrywa zgrabnie w kieszeni. Prawą 
zaś ręką podnosi puszkę, ścisnąwszy ją  nieco, aby 
sztuczny stos w niej został; — zwraca uwagę na leżącą 
na stole zamiast groszy kostkę, przyczem zgrabnie wy
puszcza sobie na dłoń stos sztuczny z puszki, którą 
rzuca niedbale na stół.

Rozumie się, że przy tej pięknej sztuce trzeba 
wszystko robić szybko, a ostrożnie.

14. Czarodziejska portmonetka.

Ta sztuka jest odmianą poprzedniej — ale jeszcze 
efektowniejsza.

Wykonanie. Potrzeba również do niej kostki, 
ale tylko jednej — wielkości takiej samej, jak  w po
przedniej sztuce. Potrzeba też podobnej puszki, ale 
wyższej, by mogła zmieścić 35 dwugroszówek —  i stosu 
sztucznego, zrobionego jak  i tamten, ale z 15 dwugro
szówek. Nadto potrzeba 20 wolnych, nielutowanych 
dwugroszówek.

Sztukmistrz występując na scenę, trzyma w pra
wej ręce stuczny stos, ukryty w niej przez trzymanie 
laseczki —  a w lewej koronę, 20 wolnych dwugro
szówek, kostkę i puszkę —  i wszystko to z lewej ręki 
rzuca na stół. Potem bierze w prawą (nie puszczając
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sztucznego stosu i laseczki!) puszkę, wkłada do niej 
lewą ręką kostkę, potrzęsie puszką i wyrzuca kostkę na 
stół. Prosi też kogoś z widzów, by tak samo zrobił, 
bo chce się przekonać, kto z nich więcej oczek wy
rzuci. (Właściwy powód jest ten, ażeby w taki nie
winny sposób przekonać widzów, że puszka jest próżna 
i bez żadnego przyrządzenia. Mówić nic o tern nie 
potrzeba.) Potem rozmawiając, zgrabnie wkłada sztuk
mistrz do puszki sztuczny stos i stawia ją  wraz z nim, 
otworem na dół, na chwilkę na stole. Naturalnie, że 
widzowie nie powinni spostrzedz owego fałszywego stosu 
w puszce. —  Teraz prosi kogoś, ażeby położył kostkę 
na środku korony. Gdy ją  tak położono, kładzie, niby 
niedbale puszkę wraz z nkrytem w niej stucznym sto
sem na ową kostkę, którą naturalnie stos przykryje. 
Kostka, stos i puszka spoczywają całkiem na koronie. 
Następnie, wziąwszy do prawej ręki laseczkę czaro
dziejską, odlicza tąż ręką 15 dwugroszówek, układa je 
z pomocą lewej w stos i twierdząc, że je  trzeba za
czarować, szanżuje je  do lewej ręki, tj. udaje, że do 
niej wkłada i zamyka ją  zaraz — a właściwie spuszcza 
je  na dłoń prawej ręki przy laseczce; — lecz tak ostro
żnie, ażeby grosze o nią nie szczerkaly. Dźwięk wpa
dających do prawej dłoni groszy, złudzi widzów tak, 
iż będą myśleli, że one rzeczywiście wpadły do lewej. 
W tym też momencie robi laseczką kółko około ręki 
lewej (nieco wolniej trzymanej, ażeby się zdawało, że 
w niej są grosze) i mówi, że jej zawartość wrzuca pod 
puszkę; przyczem robi odpowiedni ruch. I zanim wi
dzowie będą mogli cośkolwiek podejrzywać —  unosi 
puszkę samą (zostawiając sztuczny stos na koronie) do 
góry i pokazuje stos i puszkę widzom. Jeżeli przed
tem położył sztukmistrz na fałszywym stosie, gdy go
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niespostrzeżenie wkładał do puszki, trzy np. dwugro- 
szówki, może je teraz zdjąć, jednę po drugiej, i położyć 
na stół, przeznaczając je  na jaki dowcipny cel —  
a widzowie będą o prawdziwości fałszywego stosu, ja 
koby nie był sztucznym, jak  najmocniej przekonani. —  
Teraz nakrywa znów sztukmistrz puszką fałszywy stos 
i kładąc prawą rekę pod stół, w okolicę, gdzie stoi 
puszka, rozkazuje groszom przejść prędko przez stół 
(i wstrząsa wtedy groszami, które dotychczas miał u- 
kryte w prawej ręce), ażeby kostka, która gdzieś była 
znikła, zjawiła się znów pod puszką na koronie. Wy
rzuca potem, wyjąwszy rękę prawą z pod stołu, grosze 
w niej będące na stół, podnosi puszkę wraz ze sztu
cznym stosem, ściskając ją  nieco, i pokazuje samą 
kostkę na koronie. Podczas rozmowy spuszcza sztuczny 
stos do prawej dłoni, próżną puszkę rzuca niedbale na 
stół —  a stos spuszczony ukrywa zgrabnie w kieszeni.

Ta, poprzednia i następna sztuka należy do naj
piękniejszych salonowych, jakie zdołano wymyślić.

15. Czarodziejska portmonetka.

Sztukmistrz trzyma w ręce puszkę, którą nazywa 
portmonetką. Na stole zaś stawia stos złotych monet 
i opowiada: „Rodzice mojego protoplasty byli ludźmi
uczciwymi, chociaż ubogiemi. Szczęśliwe atoli spot
kanie zrobiło ich nie bogatymi wprawdzie, ale mają
cymi się dostatnio. A spotkanie to było z nieboszczy
kiem Twardowskim, kiedy Mefistofel chciał go poraź 
pierwszy porwać. Protoplasta mój wtedy, zrozumiawszy 
o co chodzi, rzucił sobie szybko futro — bo to było 
w zimie —  włosem do góry na grzbiet swój i głowę, 
zapalił przed swymi oczyma dwie zapałki, podnosząc
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w ten sposób blask ich i udając Belzebuba, —■ jak  
wiadomo, księcia czartowskiego — krzyknął gromkim 
głosem : Wara jeszcze teraz, Mefistofelu, od mistrza,
bo inaczej wrzucę cię na rok cały do kotła ze świę
coną wodą! I  uwierzycie państwo? Ten niewinny 
podstęp tak nastraszył kuternogę, że natychmiast u- 
ciekł. —  Wdzięczny pan Twardowski darował wtedy 
mojemu protoplaście tę portmonetkę, z upomnieniem, by 
ją  szanował i przechowywał w familii. Ten gdy ją  
otworzył i przewrócił otworem na dół, wysypał z niej 
tyle złota, ile tu jest. Ale to jeszcze drobnostka. Co 
najdziwniejsza, że, jeżeli dzisiaj wydał to złoto, to na 
jutro był pewien, że portmonetka znów sama się nim 
napełni. —  Ale jeszcze i inną ma ta puszka właści
wość, która ją  robi tylko dla naszej familii użyteczną, 
jak tego wkrótce dam dowód. Wprzód jednak proszę 
ją  obejrzeć!“ I podaje puszkę widzom. Kiedy ją  
odebrał napowrót mówi dalej: „Przed kilku laty wy
brałem się do Rosyi, by tam urządzać przedstawienia. 
W hotelu, w którym mieszkałem, gospodarz policzył mi 
bardzo słono pierwszą kolacyą, a mianowicie zażądał 
za nią 3 dukaty. Lecz ja  z najobojętnieszą miną za
płaciłem żądaną kwotę, wydobywszy ją  z tej portmo
netki.“ To mówiąc odrzuca sztukmistrz ze stosu sto
jącego na stole 3 sztuki. „Zażądał również dwa du
katy z góry za nocleg. I te mu dałem. (Odrzuca 
znów dwa dukaty na bok. i Resztę pieniędzy wsunąłem 
w portmonetkę (wsuwa resztę rzeczywiście do niej) 
i udałem się na spoczynek. Ponieważ jednak widzia
łem, że gospodarz na widok mojego złota błyskał ja 
koś chytrze oczyma, nie mogłem usnąć i przemyśli- 
wałem, patrząc na moją portmonetkę —  którą posta
wiłem na stole —  gdzieby ją  ukryć. Wśród tego
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przemyśliwania, anim się spostrzegł, kiedym usnął. 
Miałem sny bardzo niemiłe. Zdawało mi się, że jakaś 
brudna ręka życie mi odbiera, dusząc mię. Kiedym 
się zbudził, podziękowałem Opatrzności za to, że to był 
sen tylko i przypomniawszy dzień wczorajszy, oglądam 
się za portmonetką i... nie widzę jej. -  Oh ! Strata tej 
portmonetki, to strata życia, bo strata środków do 
życia! Sen był prawdziwy! zajęczałem i zacząłem 
się prędko ubierać, by dochodzić swej krzywdy. W tern 
wchodzi mój gospodarz jak  trup blady, oddaje portmo
netkę i przeprasza. — „A to co ?“ — pytam. — „Tam 
jakiś djabeł siedzi“—odpowiada łotr. „Wszystko złoto, 
jakie tam widziałem, nagle w piasek się przemieniło ! 
Patrz pan !“ —  To mówiąc przechylił portmonetkę, a z 
niej piasek się sypie — jak  teraz ; (sztukmistrz sypie 
piasek z puszki). Włożył palec do środka i mówi: nic 
niema! Uradowany odzyskaniem straty śmiejąc się po
klepałem łotra po ramieniu i rzekłem: „Gałgan jesteś
swoją drogą, ale i tak ci dam dwa dukaty za to, żeś 
mi zgubę oddał.“ —  To powiedziawszy, przechyliłem 
portmonetkę, wysypałem z niej tyle dukatów (wysypuje 
znów rzeczywiście z pustej puszki dukaty) i dałem mu 
dwa. (Odrzuca dwa). Resztę schowałem. Trzeba było 
widzieć minę chytrego łotra. Mało nie połknął oczyma 
tej puszki. W pół godziny mieszkałem już w innym 
pewniejszym hotelu.

W ykonanie. Do tej sztuki potrzeba podobnej 
puszki jak  w sztuce Nr. 13 i 14 i podobnego stosu zlu
towanego z 12 sztonów preferansowych, które kształ
tem i kolorem będą podobne do dukatów. Nadto po
trzeba 7 innych wolnych sztonów. Stos, jaki układa 
sztukmistrz na stole, musi być ułożony w ten sposób, 
ażeby na spodzie były dwa wptoevdukaty, potem stosC3
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sztuczny (otworem do góry), napełniony piaskiem, a po
tem jeszcze na nim pięć wolnych dukatów (sztonów.) 
Na tak przygotowany stos wkłada sztukmistrz puszkę i 
podłożywszy pod jej otwór rękę, wychodzi z nią, poczem 
zaraz wysypuje ostrożnie jej zawartość na stół i jak  wy
żej wśród opowiadania odrzuca z wierzchu na bok 5 
dukatów. Potem chwyta ostrożnie pozostały stos, 
(może wśród tego dźwięknąć dwoma dukatami, będą
cymi na spodzie dla lepszego ułudzeuia widzów i wkłada 
go — wolnymi (będącymi na spodzie) dukatami na
przód — do puszki. Gdy potem w stósownym miejscu 
opowiadania przechyli puszkę, posypie się tylko piasek, 
(gdyż stos przytrzyma w puszce, ścisnąwszy ją) — 
a w końcu wysypuje stos z dwoma wolnymi dukatami 
(sztonami) i puszkę rzuci niedbale na stół, a potem 
schowa znów w nią wszystkie sztuki wraz ze sztu
cznym stosem.

16. Czarodziejskie zwierciadło Twardowskiego.

Ta imponująca sztuka przedstawia się tak: Sztuk
mistrz opowiada: „Słynne są zwierciadła sławnych
czarowników i czarownic. Kto pragnął ujrzeć kogoś 
lub jaki wypadek — czy to z przeszłości, czy z bie
żącej chwili — stawał przed takiem zwierciadłem, a po 
niedługiej chwili zobaczył to, czego pragnął. Zwier
ciadła takie bywały szare i -— nieciekawy — nic w 
nich niezwykłego nie widział. — Kiedy po nieboszczyku 
Twardowskim, znakomitym polskim czarodzieju, sprze
dawano przeróżne graty i narzędzia, mój praszczur, po
siadający niepomierną chętkę do magii — którą to 
chętkę i ja  po nim odziedziczyłem, tylko z większą, 
niż on miał, dozą talentu — poszedł na tę licytacyą. 
Zbywano tam za bezcen wiele sprzętów i narzędzi,
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za pomocą których zgasły mistrz tyle sztuk dziwnych 
i figlów płatał. Bolał nad tern mój protoplasta, tern 
bardziej, gdy spostrzegł załamującą ręce wśród spazma
tycznego płaczu zacną panią Twardowską. Zawodziła 
ona, źe tak cenne przedmioty tak licho płacono! — 
Ale — bo któż się znał na nich, jak  należy?! Nie
boszczyk, wiadomo, zostawił biedną wdowę w długach 
po uszy. Praszczur mój, człowiek delikatnych uczuć, 
a miękkiego serca, pojął i odczuł położenie nieszczę
śliwej ; — że zaś sam był stosunkowo biedny, posta
nowił dopomódz sztuką sztukmistrzowej żonie. A miał 
chrapę na czarodziejskie po nieboszczyku (bo pewnie 
go tam już w powietrznych sferach Mefistofel udusił) 
zwierciadło, o którem tyle słyszał. Kiedy więc podano 
zwierciadło to pod licytacyą, on odrazu taką wysoką 
sumę obiecał, jaką  miał w kieszeni. Zdumieni żydzi, 
którzy zaczęli licytacyą od kilku groszy, spojrzeli na 
niego naprzód z politowaniem, bo myśleli, że to wa- 
ryat; — a potem zaczęli śmiać się zeń, kiedy po 
trzecim wywołaniu zażądano od niego obiecanej kwoty. 
Lecz dziad, drwiąc sobie znów ze żydów, ochotnie za
płacił wszystko co do centa. Wówczas żydzi umilkli, 
a nawet, szepcąc między sobą, ten i ów przypuszczał, 
że musi to być rzecz rzeczywiście wartościowa, kiedy 
człowiek tak poważnie na wszystko patrzący — dziad 
bowiem nosił duże okulary dał za ten rupieć tyle 
pieniędzy. Pani zaś Twardowska po chwili, gdy żydzi, 
bojąc się znów podkupu dziada, już drożej za inne 
drobiazgi płacili — rzuciła mu się, jako swemu deli
katnemu wybawcy, na szyję, ba naw et. . . .  ofiarowała 
mu swą rękę. Dziadek, co prawda, nie przyjął jej 
wzniosłego poświęcenia się. Nie dla tego, iżby wie
rzył w te bajki, które gawiedź, przyrównywująca ją  do



—  30 —

Sokratesowej K san typy, siała — ale dla tego, że jeszcze 
moja zacna prababka wówczas żyła. — Zwierciadło 
to cenił mój zacny dziadowina bardzo, jużto jako rzecz 
pamiątkową po wielkim mistrzu, o którym mawiał, że 
jego sława należy do całej Europy; jużto ze względów 
patryotycznych, jako pamiątkę z przeszłości; — a naj
bardziej, że widział w niem wszystko, co chciał — po
dobno nawet mnie swego przyszłego prapraprawnuka. 
Przynajmniej tak mi mówiono. Szczęśliwym trafem ja  
odziedziczyłem je. Ot, tak one wygląda — a z wdzię
czności dla mojego praszczura przedstawię Wam drogie 
mi jego rysy.“

To powiedziawszy, stawia sztukmistrz zwierciadło 
na kominku, roznieca ogień — a po chwili, wśród won
nych kłębów dymu, zjawia się w zwierciadle postać 
zacnego starca — a potem znika. Może pokazać się 
powtórnie, lub też na jej miejsce mogą się zjawić 
inne obrazy.

Wykonanie. Do utworzenia wonnych kłębów 
dymu, raczej obłoków, używa się następujących rzeczy, 
które się rzuca na panewkę z ogniem: Zwykłego k a 
dzidła bursztynowego — albo mieszaniny z bursztynu, 
werweny, kadzidła storaksowego, aloesu, baldryanu itd. 
— utłukłszy wprzód to wszystko na miałki proszek. 
Zwierciadło zaś robi się w następujący sposób: Dwie
tafle z czystego, białego szkła, równej wielkości, przy
kłada się jedne do drugiej tak, ażeby odległość ich od 
siebie wynosiła 1/i centymetra. Ażeby te tafle w po
danej wyżej odległości utrzymać — najlepiej będzie 
powkładać między nie przy brzegach odpowiednie paski 
z drzewa, poczem zlepi się brzegi tych tafli mieszaniną 
z wapna i białka z ja ja  — ale najdokładniej, by nie 
było niepotrzebnych otworów. Nadto oblepić jeszcze
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trzeba tak złączone brzegi pęcherzem, albo inną cienką 
a gęstą skórką. U góry atoli zostawia się nie duży 
otwór, którym wieje się między tafle następującą mie
szaninę : Szesnaście gramów białego wosku i 125 gra
mów czystego, wytopionego wieprzowego sadła, topi 
się razem w naczyniu glinianym na wolnym ogniu.
Kiedy ta masa nieco ochłodnie, wlewa się ją  między 
tafle — a potem otwór zalepi się szczelnie. Następnie 
wytrze się dobrze obydwa szkła i trzymając to zwier
ciadło nad ogniem, aby się masa rozpuściła, bada się, 
czy gdzie nie przecieka, ażeby w danym wypadku otwór 
lepiej zakitować. Wreszcie kładzie się to zwierciadło 
w odpowiednie ramy, a na tylnym szkle kładzie się 
przedmiot, który ma się pokazać. Kiedy więc to
zwierciadło postawi się przy ogniu tak, że jego ciepło
roztopi w niem masę — obraz będący za tylnem
szkłem się pokazuje, a gdy zwierciadło ostygnie, zni
knie i obraz. Zwierciadło to bywa tej wielkości, co 
połowa ćwiartki zwykłego papieru. Można je  jednak 
większem zrobić. Effekt tej sztuki jest bardzo wielki, 
jeżeli jeszcze scenę ubierze się i przystroi odpowiednio.

17. Amorek pocztylionem.

Sztukmistrz pokazuje nam długie, okrągłe, a pró
żne pudełko. Prosi jaką panią o pożyczenie chustki 
do nosa i zegarek wraz z pierścionkiem, zapewniając, 
że jeśli on pośle przez swoją pocztę, którą jest właśnie 
pokazane pudełko, te przedmioty — to wdzięczny 
pocztylion wróci je  a może i wraz z listem odpowie
dnim od osoby, od której ta pani pragnie mieć wia
domość. Przedmioty zaś te są potrzebne pocztylionowi 
do wylegitymowania się, że jest zaufanym posłańcem.—
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Otrzymawszy żądane rzeczy, sztukmistrz wkłada je  do 
pudełka — uderza w nie laseczką, a kiedy otworzy 
potem pudełko, przedmiotów włożonych w nim nie ma. 
„Poczta odeszła“— mówi —„czekajmy na odpowiedź!“ 
i stawia pudełko na stole. Tymczasem pokazuje inną 
sztukę lub zabawia gości rozmową. Po chwili otwiera 
znów to pudełko i wyjmuje z wielką radością z niego 
pięknego Amorka ze skrzydłami, dźwigającego zniknięte 
przedmioty wraz z dołączonym listem. „Nieprawdaż? 
Szybka poczta, bo skrzydlata, a pewna, bo przez bożka 
sprzyjającego kochającym się“ — kończy sztukmistrz, 
i oddaje właścicielce własność.

Wykonanie. Pudełko używane do tej sztuki, 
składa się z dwuch rur i z jednej pół-rury, zrobionych 
z tektury. Pierwsza rura jest na 21 centymetrów 
długa, o średnicy 8 centymetrów. Może ona być oble
piona ładnym papierem i pięknie ozdobiona. Druga 
rura, wewnątrz i zewnątrz czarna ma długości blisko 
24 centymetry, a szerokości (średnicy) do 7 centyme
trów, ażeby mogła się swobodnie w pierwszej przesu
wać. Przy jednym otworze ma około brzegu wewnątrz 
przymocowaną obrączkę (z grubszej tektury lub z drzewa), 
na której półrura, gdy potrzeba ma się zeprzeć tak, 
ażeby z niej nie wysunęła się. Na oba otwory tej 
rury robi się ładne okrągłe przykrywki, na 3 centy
metry wysokie, obie zupełnie do siebie podobne, ma
jące formę walca o jednem dnie. Półrura wreszcie, 
będąca również rurą, ale o połowę mniejszą co do wy
sokości od drugiej rury, musi się swobodnie w drugiej 
rurze poruszać. To też jej średnica ma 61/2 centyme
tra. Półrura ta ma jedno dno, zewnątrz jest oblepiona 
ładnym papierem, a wewnątrz znów całkiem czarna. 
W dno półrury, które jest zrobione z dość grubej dre-
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wnianej deszczułki, jest wbity mocny drut, na 8 centy
metrów wysoki, do którego, jak  również i do dna za
razem, przyczepia się jaką ładną, młodzieńczą figurę 
ze skrzydłami, trzy
mającą bodaj je- 
dnę rękę przed —- ^
sobą i mogącą się J
całkiem wraz z pół- 
rurą zmieścić w J  J
drugą rurę. (Obacz a I jj
6g- 14.) i|

Kiedy już sztuk- I JJ 
mistrz ma te wszy- glffitrj 
stkie części skła- Rerw5a 
dne, przyczepia rizra
Amorkowi odpo
wiedni maleńki liścik — jeżeli naturalnie wolno sobie 
na taki żart pozwolić w danem towarzystwie — i wsu
wa go do drugiej rury tak, ażeby pólrura sparła się 
swym otwartym końcem na obrączce drugiej rury. Po- 
czem wkłada na drugą rurę pierwszą i przykrywa 
otwory drugiej rury przykrywkami — pamiętając jednak 
zawsze i ciągle o tern, z której strony jest Amorek, 
a z której sama pólrura.

Trzymając tak poskładany przyrząd, wychodzi na 
scenę i opowiada jak wyżej — przyczem bawi się zdej
mowaniem i nakładaniem przykrywek. Potem stawia 
przyrząd na stole pionowo i tak go objaśnia: „Ta moja 
poczta posiada dwóch funkcyonaryuszy, tj. dwie rury naj
nowszego systemu, wewnątrz zupełnie próżne.“ Przy 
tych słowach zdejmuje jedne przykrywkę i pokazuje 
wnętrze nie rozebranego jeszcze przyrządu, — ale od 
tej strony, gdzie jest próżnia półrury. — (Rozumie się 
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że ta strona powinna, przy stawianiu przyrządu na 
stół, być zwrócona ku górze.) Wkłada laseczkę nieco 
do wnętrza i puka nią, obracając cały przyrząd tym 
otworem ku dołowi — na znak, że we wnętrzu nic nie 
ma. Stawia znów przyrząd na stole, otwartą stroną ku 
górze i zdejmuje ostrożnie pierwszą rurę. Pokazuje ją, 
że ona jest alfą i omegą całej akcyi, wkłada ją  znowu 
na pierwszą, bo jak  twierdzi, to jest jej przeznacze
niem. Potem, przytrzymując ją , wyciąga delikatnie z 
jej wnętrza drugą rurę, ale tak, ażeby Amorek pozostał 
niewidoczny w rurze pierwszej — i znowu pokazuje 
widzom drugą rurę jako próżną. Poczem wkłada ją  
w pierwszą, tak ażeby półrura z Amorkiem znów się 
w niej skryła — mówiąc, że te rury dobrały się i do
pasowały do siebie jak  najlepiej, gdyż obie są próżne, 
a podobny cieszy się podobnym. (Przytem ma uwa
żać, aby druga rura była wstawiona jak  należy w dolną, 
na stole stojącą przykrywkę.) Teraz wkłada sztuk
mistrz wypożyczone przedmioty, ale w to wnętrze, w 
którym jest Amorek. — Skończywszy bowiem objaśnie
nie przyrządu i włożywszy nań zdjętą przykrywkę, o- 
bracał go kilkakroć w ręce, niby się nim wśród opo
wiadania bawiąc, i postawił go do góry tą stroną, w 
której jest Amorek. — Nakłada przykrywkę, szuka 
niby odpowiedniego miejsca dla swej poczty, podczas 
czego obraca przyrząd drugim końcem do góry i po 
daremnych szukaniach stawia go tak na stole, aby, gdy 
zdejmie przykrywkę z góry, pokazała się próżnia pół- 
rury. Uderza laseczką tak ustawiony przyrząd, mówiąc: 
„Poczta w ruch!“ i zdejmuje górną przykrywkę; bierze 
przyrząd w rękę przechyla go na dół, pokazuje, że 
próżny, a nawet wkłada laseczkę do wnętrza i puka 
nią po ścianach półrury. Potem znów nakłada przy
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krywkę, obraca przyrząd wśród odpowiedniej mowy 
drugim końcem do góry i stawia go na stole. Kiedy 
go później otworzy, wydobywa chustkę i Amorka wraz 
z listem oraz pierścionkiem i ze zegarkiem w ręce. 
Trochę ostrożności tu potrzeba. Przyjemna to sztuczka — 
i robi bardzo mile wrażenie.

18. Najnowsza i najsmaczniejsza kawa z waty — 
a la Kneippkaffe.

Sztukmistrz przynosi kielich, mający krótką pod
stawę. Opowiada o najnowszych wynalazkach różnych 
k a w : z żyta a la Kneip, z owsa, z jęczmienia po
dobno i z żołędzi. „Ale nikomu dotąd, oprócz mnie 
tylko, nie przyszło do głowy, wyrabiać kawę z ba
wełny, albo nawet ze starych szmat. Sposób ten ja  
sam wynalazłem, susząc sobie całemi nocami nad tern 
głowę. Chcę bowiem biednym ludziom, których nie 
stać na kawę prawdziwą, a którzy przecież żyć pragną, 
podać łatwy i tani sposób wyżywienia się. Sekretu 
wprawdzie mego nie wyjawiłem dotąd i publicznym go 
ze względu na dobro literatów nigdy nie zrobię, bo 
wówczas nie byłoby z czego robić dla nich papieru, 
którego im do pięknych wierszów i powieści potrzeba, 
gdyż biedacy zużytkowaliby wszystkie szmaty na kawę. 
Ale jeżeli jaki biedak da mi 1000 koron, z miłosier
dzia wyjawię mu cały sekret. Tymczasem dam dowód, 
źe wynalazek mój jest znakomity.“ Po tych słowach 
wkłada sztukmistrz do próżnego kielicha pełno bawełny 
lub waty, ubija ją  laseczką na twardo i przykrywa. 
Następnie porusza laseczką po ścianach kielicha, bu
dząc w nim w ten sposób ciepło magnetyczne -  i po 
chwili zdejmuje przykrywkę, a zamiast bawełny lub

3*
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Wstawka

Nakrywka

waty jest w kieliehu kawa, którą jeszcze ciepłą roz
lewa w podane sobie na tacy filiżaneczki i traktuje 
nią gości, twierdząc, że i z najstarszych szmat potra
fiłby przyrządzić tak samo smaczną kawę.

W ykonanie. Kielich ten, zrobiony z blachy, ma 
z takiej samej blachy wstawkę, która włożona do kie

licha brzegami swe- 
mi wystaje nieco po
za jego brzegi. Dno 
jej atoli nie dosięga 
dna kielicha, ale 
zostawia przestrzeń 
wolną, w którą się 
wlewa gorącą ka
wę, poncz lub her
batę, zanim wstawkę 
włoży w kielich. (0- 
bacz figurę 15.)

Na ten kielich zrobiona jest nakrywka, (obacz fig. 
15) która, jeżeli się ją  nań nałoży mocno, chwyta w 
swe górne brzegi wstawkę, tak że zdejmuje się z nią 
razem i ukrywa w swem wnętrzu. Nakrywka ta więc 
musi ciasno wchodzić na brzegi wstawki.

Tuż przed przedstawieniem tej sztuki, wlewa 
sztukmistrz do właściwego kielicha gorącą kawę i na
krywa ją  wstawką. Tak przyrządzony kielich prezen
tuje widzom z daleka, pokazuje, że jest on próżny, po
kazuje również wstawkę, że próżna, potem, skubiąc 
watę kładzie ją  kawałkami do stawki w kielichu, ubija 
laseczką, by nie wychodziła i nakrywa mocno nakrywką. 
Gdy potem nakrywkę zdejmie, zdejmuje z nią i watę 
wraz ze wstawką, a kawę rozda widzom.

Kielicjj z  wstawką
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19. Kieszonkowa cukiernia.

Sztukmistrz ze skrawków papieru i szmatek, spo
rządza znakomite cukierki, karmelki, pomadki i t. d. 
w oczach widzów.

Wykonanie. Sztuka ta robi się za pomocą kie
licha, opisanego poprzednio (N. 18) i takim samym 
sposobem — z tą tylko różnicą, że zamiast napoju 
kładzie się na dno kielicha cukierki.

20. Kanarek zabity ożywia się w  kielichu 
i wylatuje z niego wesoły, mając na szyi, 

rzucony dawniej w  powietrze pierścionek.

Wykonanie. Sztukmistrz ma dwa kanarki. Je 
den z nich jest dobrze wytresowany, tak że na zawo
łanie swego pana natychmiast przylatuje. Drugi jest 
zupełnie podobny do pierwszego — zwykle samiczka 
i - nie tresowana. Oprócz tego ma sztukmistrz dwa 
jednakie pierścionki — a trzeci musi być inny. Kie
lich potrzebny do tej sztuki, jest taki sam jak  w sztuce 
N. 18, z tą atoli różnicą, że ma z jednego boku dosyć 
dużą dziurkę. Wstawka jest zupełnie cala.

Przed przedstawieniem — jednak nie na długi 
czas — wiąże sztukmistrz u szyi tresowanego kanarka 
na wstążeczce pierścionek i kładzie ptaszka do kie
licha, poczem przykrywa go wstawką. Powietrze, do
chodzące dziurką w kielichu, nie da się łatwo pta
szkowi udusić. — Pierścionek na szyi kanarka jest 
jednym z dwuch podobnych. Drugi z tych pierścionków 
i trzeci różny kładzie sztukmistrz na talerz i z nimi 
równie jak  z kielichem wychodzi na scenę. Podaje po-
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tem pierścionki na talerzu do wyboru, (tak zwanego 
przymuszonego) pytając widza: „Który pierścionek
pan wybiera?“ Jeżeli widz wybierze taki sam jak  ten 
który ma kanarek u szyi, to go sztukmistrz odbiera, 
szanżuje, to j e s t : udaje, że go kładzie do lewej ręki — 
i rzuca niby w powietrze — starając się go zgrabnie 
wpuścić prawą ręką równocześnie do kieszeni. Jeżeli 
widz nie wybrał pierścionka podobnego do tego, jaki, 
ma kanarek, to sztukmistrz mówi: „Więc proszę sobie 
ten wybrany narazie zatrzymać przez chwilę, a ja  ten 
drugi rzucę w powietrze.“ I wtedy, jakem właśnie opi
sał, szanżuje go i rzuca w powietrze.

Następnie zabija nietresowanegę kanarka, wrzuca 
do wstawki, nakrywką przykrywa, a pogrzawszy kie
lich przez chwilkę nad świecą, uderza potem weń la
seczką; otwiera go, wyjmując wraz z przykrywką 
wstawkę kryjącą się w niej — a kanarek wylatuje 
wesół, ku ogólnej radości widzów — i ma na szyjce 
pierścionek, zgubiony w powietrzu. Na zawołanie 
sztukmistrza siada kanarek na jego dłoni i pozwala 
sobie zdjąć z szyjki pierścionek.

21. Mefistofel w służbie.

„Wiadomo wszystkim, że król naszych sztuk
mistrzów, p. Twardowski, zaprzągnął czyhającego na 
jego duszę Mefistofelesa do najtrudniejszych robót. 
A ten dokonał wszystkiego! — I j a “ — mówi sztuk
mistrz — „napotkałem tegoż urwisza czyhającego, nie 
na mnie wprawdzie, ale na jedne niewinną duszę. Obu
rzony jego łotrostwem, chwyciłem go za kark znienacka 
i zacząłem okładać laską, ile siły, wołając za każdem 
uderzeniem: Wara ci, wara od niewinnych! — Z po
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czątku szamotał się, chcąc się z mych rąk wydobyć — 
zaciskał zęby i ani jęknął. Później atoli udał się w po
korę, zarzekł się czajenia się na niewinnych, ba nawet 
obiecał mi, że będzie najpowolniejszym moim sługą. 
Ze wstrętem wprawdzie — ale przyjąłem go do służby; 
bo też mię o to prosił gorąco i przyobiecał poprawę. 
Nie dowierzając mu atoli zbytecznie, używam go tylko 
do tej jednej sztuki, którą mam właśnie pokazać — i to 
nie zawsze — tylko kiedy mój „gieniuszek“ ma katar, 
jak właśnie dzisiaj, bo wówczas w miejscu zamkniętem 
duszno mu być -  jak  twierdzi!“

To powiedziawszy, stawia sztukmistrz na stole 
dwa próżne kielichy, potem podaje dwa pierścionki i dwie 
chustki do wyboru. Wybrany pierścień owija wybraną 
chustką, a to wszystko owija w końcu ćwiartką pa
pieru i kładzie do kielicha, który stoi po prawej stronie 
— i zatyka go nakrywką. Drugi kielich, stojący próżno 
po lewej stronie, nakrywa także — wrzuciwszy wprzód 
doń jedne z wybranych cytryn. Potem rozkazuje Mefisto- 
felesowi, by chustkę z pierścionkiem przeniósł z papieru, 
będącego w kielichu po prawej stronie, do cytryny, 
będącej w kielichu po stronie lewej. „Raz, dwa, trzy!“ 
i szybko, jak  bieg iskry elektrycznej, rozkaz sztukmi
strza został jak  najdokładniej przez Mefistofela spełniony.

Wykonanie. Do tej sztuki potrzeba dwóch ta
kich samych kielichów jak  w sztuce N. 18. Potrzeba 
również trzech pierścionków, z których dwa są jednakie 
i trzech cienkich jedwabnych chusteczek, z których 
znów dwie są jednakie. Jeden z dwóch podobnych 
pierścionków, zawinięty w jednę z dwóch podobnych 
chustek, wkłada sztukmistrz do przekrojonej i wyczy
szczonej z swych wnętrzności cytryny, składa obie po
łówki cytryny i zeszywa delikatnie żółtą nitką. Tak
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przyrządzoną cytrynę wrzuca potem pod wstawkę je 
dnego kielicha, który sobie naznaczy, ażby się nie po
mylił. Pod wstawką zaś drugiego wkłada papier tak 
ułożony, jakby w nim coś było i tak zwinięty, jak  ma 
później owinąć drugą podobną ćwiartką papieru wy
brany pierścień i chusteczkę. Tak przyrządzone kie
lichy z wstawkami pokazuje widzom, że są próżne. 
Potem daje do wyboru jak  w poprzedniej sztuce (przy
muszony wybór) pozostałe dwa pierścionki i dwie 
chustki, owija odpowiedni pierścionek — tj. ten który 
jest podobny do ukrytego w kielichu, a który przez 
przymuszony Wybór został do sztuki przeznaczony — 
odpowiednią chustką a nadto jeszcze na wierzch pa
pierem i wkłada do kielicha, będącego po prawej stronie. 
Podaje potem na talerzu dwie różnej wielkości cytryny, 
z których jedna jest podobna do będącej w kielichu 
i znowu przymuszonym wyborem bierze odpowiednią 
i wrzuca ją  do kielicha będącego po lewej stronie (na 
drugim stoliku.) Kiedy później rozkaże Mefistolesowi 
zmienić miejsce przedmiotów — zdejmuje z pierwszego 
kielicha przykrywkę razem ze wstawką, która w niej 
pozostaje i pokazuje papier, w kielichu będący, że 
próżny — następnie zdejmuje podobnież przykrywkę 
ze wstawką z drugiego kielicha, rozcina wyjętą z niego 
cytrynę i wyjmuje z niej przedmioty, które wrzekomo 
miejsca zmieniły.

22 . Ogień z ust.

Gdy ze sceny usunięto światło, wychodzi sztuk
mistrz, otwiera usta i z nich, jak z wulkanu, ogniem zieje.

W ykonanie. Kawałek zapalonej hubki owija się 
lnem, o ile możności grubo i wkłada do ust. Kiedy
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się dmucha płucami naprzód, włókna lnu zaczynają się 
tlić i ogień z ust wybucha. Trzeba tylko uważać, 
ażeby oddechu w siebie nie wciągać!

23. Żywa mennica.

Sztukmistrz znużony przedstawieniem, pije szklankę 
wody, która w jego ustach przemienia się w 10 gro- 
szówki.

W ykonanie. Kiedy sztukmistrz wypił wodę, 
ociera sobie usta serwetką, którą bierze ze stołu. Ale 
w chwili, gdy brał serwetkę, wziął z nią, leżący pod 
nią stos 10 groszówek i ocierając usta, włożył go nie- 
spostrzeżenie do nich. Po chwili udaje, że mu się robi 
niedobrze, chwyta talerz i wyrzuca z ust monetę, twier
dząc, że raz połknął całą mennicę, która odtąd każdy 
jego napój przemienia w pieniądze.

24. Czarodziejski bukiet.

„Podczas podróży moich“—opowiada sztukmistrz — 
„jedna niewinna osóbka, jakby ten bukiecik (tu poka
zuje bukiecik biały, przedstawiający różne kwiatki), za
chwycona memi sztukami, ofiarowała mi go na wieczną 
pamiątkę z temi słowy: Jeżeli zechcesz wiedzieć, czy
myślę o tobie, zanuż ten bukiecik do wody. Gdy kwia
tki przybiorą swe naturalne barwy, bądź pewien moich 
przyjaznych myśli. — Robiłem niejednokrotnie takie 
próby i zawsze miałem dowód jej ciągłej o mnie pa
mięci. Ciekawym, czy teraz myśli o mnie.“

Po tych słowach zanuża do szklanki z wodą ten 
bukiet, a po chwili barwy naturalne zjawiają się na 
kwiatkach.
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Wykonanie. Robi się z białej bibułki kwiatki, 
które w naturze mają kolory: czerwony, żółty i gwoździ
kowy. Ozdabia się je  liśćmi, także z białej bibułki. 
Czerwone — macza się w mieszaninie z czystego wi- 
tryolu, rozpuszczonego w 9 częściach wody; kwiaty 
żółte — w mocnym destylowanym occie winnym ; gwo
ździki — w soku cytrynowym, a liście — w mocnym 
rozczynie octu winnego. Potem wysusza się je dobrze.

Jeżeli taki bukiet zanuży się w naczyniu z wodą, 
w której jest rozpuszczony sok dołkowy, kwiatki przy
biorą naturalne barwy.

25 . Wrzucony do szklanki pierścień 
natychmiast znika.

Wykonanie. Sztukmistrz ma dwa podobne pier
ścienie, z których jeden wiąże na gumi-elastyce, a wolny 
jej koniec przyszywa sobie do wnętrza prawego rękawa. 
Przed samem przedstawieniem, naciąga gumi-elastykę 
i pierścień na niej uwiązany, wkłada go między wielki 
palec a przyległy mu bok dłoni. Pierścień drugi trzyma 
wskazującym i wielkim palcem, pokazuje go z daleka, 
ale tak, aby widzowie pierwszego nie spostrzegli. 
Potem przekłada ten drugi pierścień do ręki lewej, po
daje go do rąk widzom, by go sami oglądali, odbiera 
go tąż ręką, ujmując wśród tego pierścień, będący na 
gumie, niespostrzeżenie w końce wskazującego i wiel
kiego palca. Potem udaje lewą ręką, że wkłada drugi 
pierścień do prawej, zatrzymuje go jednak w lewej, 
a zamiast niego pokazuje pierwszy, bacząc na to, ażeby 
gumi-elastyka nie była widoczną. Następnie bierze 
szklankę w lewą rękę, trzymając w niej ciągle niewi
docznie pierścień drugi i wrzuca do szklanki uwiązany
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pierścień pierwszy. Brzęk jaki wywoła zetknięcie się 
tego pierścienia z brzegiem szklanki, złudzi słuchaczy 
i zdziwi, że pierścień — który zaraz umknie do ręka
wa — zniknął. Kiedy sztukmistrz położy szklankę na 
stole, idzie do kogoś z widzów i ukryty w lewej ręce 
pierścień wyjmuje mu z pod kołnierza.

26. Znikająca z szklanki moneta znajdzie się 
w kieszeni którego z widzów.

Sztukmistrz kładzie obejrzaną monetę do chustki, 
daje skonstatować przez chustkę, że ona w niej jest 
i podaje chustkę z nią do trzymania drugiej osobie; — 
a kiedy ta po chwili otworzy chustkę, przekonuje się, 
że monety nie ma. Sztukmistrz znajduje zniknięty pie
niądz na plecach pierwszego z widzów i mówi: „Prze- 
demną się nic nie ukryje, chociażby nawet na plecach 
było ukrytą!“

W ykonanie polega na takiem samem urządzeniu 
jak poprzednia sztuka z pierścieniem, z tą jednak ró
żnicą, że, kiedy pieniądz uwiązany za dziurkę w nim 
będącą, kładzie się do chustki i przytrzymawszy go 
w niej palcami lewej ręki, pozwala się go dotykać — 
to w chwili, gdy poprawia się chustkę, by go niby 
lepiej owinąć, puszcza się go z palców lewej ręki, 
a on wtedy wpadnie do rękawa.

27. Moneta wędrująca przez rękaw.

W ykonanie. Sztukmistrz kładzie na stole trzy 
dziesięciogroszówki, a czwartą ma ukrytą w prawej 
ręce, w której (dla lepszego ukrycia) trzyma laseczkę 
czarodziejską. Potem bierze jednę dziesięciogroszówkę



_ 44 —

palcami ręki prawej i kładzie ją  widocznie na rękę 
lewą, którą też zaraz zamyka i trzyma ją  wyciągniętą 
przed sobą. — Rękawy wśród tego powinny być pod
winięte. — Potem bierze ze stołu drugą dziesięcio- 
groszówkę i kładzie ją  znowu do ręki lewej, którą 
otwiera ale z tą drugą dziesięciogroszówką wpuszcza 
zgrabnie i tę, którą trzymał dotąd ukrytą w ręce prawej. 
Lewą rękę zamyka potem prędko. Bierze wreszcie 
trzecią 10 groszówkę, pokazuje ją  z dala i robi ruch 
jakoby ją  przez prawy rękaw przerzucał taż ręką — 
otwiera szybko lewą rękę, pokazuje w niej 3 monety, 
podczas czego wpuszcza zgrabnie do kieszeni tę trzecią, 
którą wziął ze stołu i pokazuje ręką prawą, że próżna. 
Troszkę wprawy, a sztuka musi się świetnie udać.

28. Mnożące się same przez się monety.

Po tej sztuce tak się sztukmistrz odzywa: „Mnie 
samemu dziwnem jest to przechodzenie monet tak 
szybko i na taką odległość, ale dziwniejszym mi się 
wydaje przechodzenie monet ze skarbu państwa, który 
jest w Wiedniu, na talerz trzymany np. tu, między 
nami. A jednak sztukmistrz jeden potrafił dokazać tej 
sztuki. Brał talerz (przy tych słowach sztukmistrz 
chwyta prawą ręką talerz), wrzucał doń na wabika 
kilkanaście monet (i on rzeczywiście wrzuca pewną 
ilość pieniędzy), dawał je  widzom przeliczyć (i on wy
sypuje na dłoń widza z talerza monety i prosi, by je  
przeliczono, a potem wrzucono na talerz), odbierał je, 
tak jak  ja, na talerz; potrząsł niemi, jak  ja  obecnie 
(wtrząsa talerzem) i -  o dziwo! — ilość monet się 
powiększyła — tak jak  i mnie teraz.“ Wysypuje znów 
z talerza widzowi pieniądze na rękę, a przy przeli-
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czeniu pokazuje się, że ich przybyło. — Potem znów mówi 
sztukmistrz: „Jeżeli mu powtórnie oddano monety tak
pomnożone na talerz, jak  mnie teraz, trząsł znów tale
rzem, jak  ja  teraz, i znów mu monet przybywało, jak  
i mnie teraz.“ I znów wysypuje monety drugiemu wi
dzowi na rękę, a liczba ich i teraz jest większa itd.

W ykonanie. Sztukmistrz trzyma w prawej ręce 
kilka lub kilkanaście monet ułożonych w stos. Ażeby 
ich zaś widzowie nie spostrzegli, ma w ręce laseczkę. 
Kiedy bierze talerz — położywszy laseczkę na stole— 
bierze go tak, aby wielki palec szedł pod spód ta
lerza, a cztery inne wraz ze stosem pieniędzy na wierzch 
talerza. (Palce mają dokładnie przykryć trzymany stos. 
Przy tern należy uważać, aby pieniądze nie brzękły 
o talerz; — dla bezpieczeństwa więc — najlepiej przy 
braniu talerza zakaszleć mocno.) Potem odlicza na 
talerz pewną ilość monet za pomocą lewej ręki i zsy
puje je  widzowi na dłoń do przeliczenia. Kiedy na
stępnie wrzucono mu pieniądze na talerz i powiedziano 
głośno ich ilość, wstrząsa talerzem, przyczem wypuszcza 
kilka sztuk monety z pod palców i znów zesypuje ko
muś do przeliczenia. — Może to powtarzać tak długo, 
dopóki zapas pod palcami starczy. Zgrabnie i wesoło 
przeprowadzona ta sztuka bawi i dziwi.

29. Eękawicznik z Madagaskaru

Pocieszna to jest sztuka. W rękach bowiem 
sztukmistrza zmniejsza się lub zwiększa rękawiczka, 
stósownie do tego, ile razy oczaruje ją  czarodziejską la
seczką. Wreszcie przychodzi rękawiczka do swojej 
właściwej długości i szerokości, jeżeli sztukmistrz tylko 
jest uważnym.
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Wykonanie. Sztukę tę najlepiej pokazywać po 
zniknięciu rękawiczki. (Obacz T. I. Cz. II. 2.) Do tej 
zabawy potrzeba, oprócz zwykłych rękawiczek., jeszcze 
dwóch innych z takiej samej skóry i tego samego ko
loru. Jedna atoli z nich musi być malutka, a druga 
niezwykle duża (o ile być może, z najcieńszej skórki.)

Przy wejściu na scenę ma sztukmistrz rękawiczkę 
malutką, zawiniętą w kłębek, ukrytą w prawej ręce 
przez trzymanie laseczki. Na lewej zaś ręce ma na
łożoną zwykłą rękawiczkę. Zdejmując po chwili zwykłą, 
odzywa się tak do widzów :

„Zapewne nie brak ciekawych, którzyby pragnęli 
wiedzieć, jakim to sposobem znikła mi przed chwilą 
rękawiczka ze zamkniętej ręki. Nie jestem zazdrosnym, 
więc pokażę to zwolna, by wszystkich nauczyć. Wprzód 
jednak zdradzę najważniejszy sekret, t j . : że znikanie 
lub powrót rękawiczki zależy od ilości obrotów około 
ręki laseczką czarodziejską. Obrócę bowiem raz la
seczką, to rękawiczka zmniejszy się do połowy, a kiedy 
drugi raz obrócę, zniknie zupełnie. I znowu, gdy 
obrócę laseczką w stronę przeciwną, wraca za pierw
szym razem rękawiczka do połowy swej wielkości, 
za drugim do wielkości naturalnej itd. itd. O! proszę 
uważać!“ Sztukmistrz zdejmuje teraz rękawiczkę z 
ręki lewej — prawą, (nie puszczając z niej ani la
seczki, ani ukrytej pod nią malutkiej rękawiczki) i 
zwija ją  w kłębek, co najmniejszy. Szanżuje ten kłę
bek potem do ręki lewej tj. udaje, że go do niej wkłada, 
a właściwie zatrzymuje go w prawej, a zamiast niego 
wsuwa do lewej rękawiczkę malutką, której kawałeczek, 
dla lepszego złudzenia widzów, powinien nieco wysta
wać z lewej ręki. Potem robi laseczką jedno kółko, 
od lewej ku prawej stronie, około lewej ręki — otwiera
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ją  i — kładąc wraz ze zwykłą rękawiczką laseczkę na 
stole, w miejscu nieco przysłonionym — przedstawia 
widzom rękawiczkę malutką. „O ! akurat do połowy 
się zmniejszyła!“ Widzowie nie będą mogli powstrzy
mać na ten widok swej wesołości.

Tymczasem na stole leży obok laseczki, przed 
tern przedstawieniem położona rękawiczka duża, zwi
nięta także w kłębuszek. Sztukmistrz znów mówi: 
„Teraz zdaje mi się, że proceder znikania rękawiczki 
jest już, co się zowie, jasno wytłumaczony -  ale wiem, 
że natura ludzka nie jest nigdy zadowolona, tak że, 
patrząc nawet na światło, myśli o ciemności, jakby i jej 
równocześnie potrzebowała. Więc i w tym wypadku 
jest z pewnością nie jedna osoba ciekawą, jak  się to 
znów powiększa rękawiczka. Wyjaśniłem dokładnie 
tamto, to i to również dokładnie wyjaśnię i dowiodę. 
Rzekłem tedy z początku, że obrót laseczką wpływa 
na rozmiary rękawiczki. Jeżeli, obracając przedtem od 
strony lewej ku prawej, zmniejszyłem rękawiczkę — to 
ażeby ją  zwiększyć, muszę czynić obroty przeciwne.“ 
Podczas tej mowy zwinął znów sztukmistrz małą ręka
wiczkę w duży kłębek i trzyma ją  w ręce lewej, po
kazując widzom. Bierze równocześnie laseczkę z kłęb
kiem z wielkiej rękawicy do ręki prawej, potem kłę
bek z malutkiej rękawiczki do tejże ręki i pokazawszy 
go szybko raz jeszcze, również szybko szanżuje go do 
ręki lewej tj. zostawił go w prawej a do lewej wsuwa 
kłębek z dużej rękawicy i — mówiąc różności — o- 
braca teraz laseczką w przeciwną stronę (kilka razy.) 
Wreszcie w oła: „Gwałtu ! A to musiałem sobie piwa
naważyć ! Pewnie już rękawiczka nie do użycia! Tyle 
razy przecież w zapomnieniu zrobiłem obrót!“ Odkłada 
laseczkę z małą rękawiczką na stół, obok rękawiczki
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naturalnej i z wielkiem zakłopotaniem przedstawia wi
dzom dużą rękawicę. „Żebym choć wiedział — bia
daj e — „iłem razy laseczką obrócił — tobym sobie 
szkodę naprawił; — a tak trzeba będzie znów kupo
wać rękawiczki now e! — Bo jak  tu taką nosić? — 
Troszkę, zdaje mi się za duża? (Próbuje ją  na rękę.) 
To nie elegancko! Jak Państwo m iarkują: ile razy 
ona jest większa od tamtej właściwej ?“ Gdy ktoś 
oznaczy odpowiednią cyfrę — sztukmistrz rachuje w
m yśli: „Raz — to p ó ł; dwa razy — to drugie pół “
i t. d. coraz ciszej szepta, potem tylko wargami rusza 
—■ wreszcie, udając myśl szczęśliwą, uderza się w 
czoło, zwija rękawiczkę (w milczeniu), kładzie ją  po
zornie do ręki lewej (szanżuje), a biorąc prawą la
seczkę czarodziejską, bierze z nią rękawiczkę natu
ralną, a dużą — zostawia na stole. Ciągle milcząc 
robi bardzo wiele kół laseczką w przeciwną stronę, 
zmniejsza w miarę tego coraz bardziej pięść ręki le
wej — wreszcie krzywi się boleśnie i krzyknąwszy: 
„Jej! kurcze!“ — otwiera szybko lewą rękę z roz
paczą, że próżna. „A to mam dzisiaj pecha! Znowu 
za wiele obrotów, aż rękawiczka znikła! Szczęście, żem 
rękę uratował — i ona mi już znikać zaczynała — zu
pełne wrażenie kurczu! A, tobym był wyglądał bez 
ręki, a co najmniej z uschniętą ręką, gdybym nie był 
przestał — i tak dość wcześnie!“ To powiedziawszy, 
klaska w ręce, przyczem zostawia w ręce lewej ręka
wiczkę. „Spróbujmy jeszcze raz“, — mówi. „Już 
wiem, ile potrzeba obrotów!“ I zaraz podnosi lewą 
rękę zamkniętą — laseczką w prawej dokonywa obro
tów i rzuca naturalną rękawiczkę przed widzów. — 
Sztuka ta zgrabnie i z życiem przedstawiona, zdolna 
jest nawet samą powagę pobudzić do spazmatycznego
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śmiechu. „Tej sztuki nauczył mię rękawicznik z Ma
dagaskaru, u którego praktykowałem, a który z tego 
słynął, że robił rękawiczki, jak ulane. Nic dziwnego — 
gdy którąbądź potrafił tak pięknie odpowiednio zmniej
szyć, lub zwiększyć" — kończy sztukmistrz.

30. Zegarek na strzał pistoletu znika 
z pudełka, a na drugi strzał zjawia się w niem.

Wykonanie. Sztukmistrz ma dwa czarno poli- 
turowane pudełka, okrągłe i całkiem podobne do sie
bie, a tak duże, że się w nich zegarek damski może 
zmieścić. Jedno z nich ma pod kamizelką przy jej 
brzegu, z boku. Gumi-ełastyczny pasek — przyszyty 
do kamizelki pod jej spodem za obydwa końce —  
podtrzymuje je. Drugie pudełko pokazuje sztukmistrz 
widzom i prosi aby włożyli w nie wypożyczony dam
ski zegarek i nakryli je  dobrze wieczkiem. Kiedy to 
uskuteczniono odbiera pudełko z zegarkiem, podstawia 
je  niektórym widzom, by posłuchali czy zegarek idzie; 
a  tymczasem ręką drugą, poprawiając niby swe ubra
nie, wydobywa z pod kamizelki drugie pudełko, próżne. 
Gdy je  ma, odwraca się od widzów i niby przekła
dając szybko pudełko z jednej ręki do drugiej, pod
nosi do góry pudełko próżne i tak je  niosąc widocznie, 
stawia potem na stole. Drugą zaś ręką, w której jest 
pudełko ze zegarkiem, chwyta przygotowany pistolet, 
przez co je  dobrze ukrywa. Strzela — i wolną lewą 
ręką podaje ze stołu pudełko (nie puszczając pistoletu 
z prawej ręki) do zobaczenia, że w niem niema ze
garka. Odbiera je  potem ręką, w której ma pistolet, 
ale szybko, przekłada niby do ręki drugiej, (odwraca
jąc  się już od widzów), a właściwie zatrzymuje je przy 

Tajemnice Magii. II. 4
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pistolecie, z pod którego spuszcza pudełko ze zegar
kiem dotychczas ukrywane i niosąc je  znów w górze, 
stawia na stole. Strzela po raz drugi; odkłada pistolet 
wraz z próżnym pudełkiem na bok, w nieco zasłonięte 
miejsce i podaje pudełko z zegarkiem ze stołu, ażeby 
widzowie wydobyli sobie zegarek.

Przy tej sztuce należy być i ostrożnym i zgrabnym 
zarazem, ażeby pudełko nie upuścić na ziemię, a prze
kładanie ich uskutecznić szybko i z pozorami natural
nymi. To też bez kilku prób poprzednich nie należy 
się brać do tej sztuki, bo inaczej i o szkodę i o zdra
dzenie się nie trudno.

31. Błyskawiczna oranżerya.

Sztukmistrz pokazuje niedużą puszkę, napełnioną 
ziemią i oświadcza, że w swej podróży naokoło świata 
nauczył się od indyjskich fakierów sztuki pobudzania 
nasion do najszybszego kiełkowania i błyskawicznego 
wzrostu roślin. Na dowód prosi, aby która z pań 
wsiała swą ręką do ziemi w puszce nasiona. Kiedy 
już wsiane, wbija je  palcami w ziemię, nakrywa na
stępnie próżnym walcem blaszanym, przygrzawszy go 
wprzód nad świecą i za kilka sekund, gdy go zdejmie,
śliczny kwiat, wyrosły z puszki, stoi.

Wykonanie. Puszka na ziemię ma 4 centyme
try wysokości a 5 centymetrów średnicy. Napełnia się 
ona całkowicie ziemią. Do niej robi się drugą puszkę 
także z takiej samej blachy, która na pierwszą wcho
dzi całkowicie i ma nie u dołu, ale u góry dno, nad 
które brzegi jej wystąją na 1/2 centymetra. Na to dno
nasypuje się nieco ziemi i wbija się w nie (bo ono ma
w środku nie dużą dziurkę) łodygę pięknie kwitnącego
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kwiatka. Na tę drugą puszkę ma wchodzić próżny, na 
20 centymetrów wysoki walec z cienkiej blachy, za
kończony u góry spiczastem dnem, mającym sztyfcik 
lub koiuszko u wierzchu. Przed produkowaniem się, 
pokazuje sztukmistrz ten walec (który podobnie jak i 
puszka jest wewnątrz lakierowany na czarno), nalawszy 
naprzód doń troszkę wody. Gdy go widzowie oglądają, 
woda z niego wypływa. Więc sztukmistrz, rozgnie
wany niby na swego pomocnika, twierdzi, iż on nim 
musiał pić wodę i rzuca mu go za parawan do wy
tarcia, a tymczasem prezentuje gościom na talerzu 
pierwszą puszkę z ziemią. Pomocnik otrzymawszy walec 
wyciera go szybko i nakłada na 
kwiat stojący w drugiej puszce, 
tak ażeby i kwiat i puszkę nim
zakrył. Chwyta potem ten walec 
u dołu, by i puszkę z kwiatem w 
nim zatrzymać i podaje go sztuk
mistrzowi, który go niby niedbałe, 
a przecież ostrożnie w tenże sam 
sposób odbiera. Pokazuje z da
leka, bez zwracania jednak osobno 
na to uwagi, że próżny, przygrze
wa go nad świecą, celem niby lepszego wysuszenia, 
i nakłada na puszkę z ziemią, trzymaną na talerzu,
tak ażeby wewnątrz walca będąca puszka druga z
kwiatem —  weszła na pierwszą puszkę. Kiedy po
chwili zdejmie się walec, miłe zdziwienie ogarnia wi
dzów na widok pięknego świeżego kwiatka. (Obacz 
figura 16.)

4*
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32 Beczka pana Twardowskiego.

„Mówią, że p. Twardowski, gryziony ciągle prze
śladowaniami Mefistofelesa, lubiał przy końcu swego 
zniknięcia zaglądać nad potrzebę na dno kieliszków. 
A używał do tego tej beczułki, którą nie wiem czy 
sam sporządził, czy dostał w darze od Mefistofela. Ale 
prędzej to drugie. — Służąca mojego protoplasty, wy
szedłszy raz na pole, trzymała przed sobą fartuszek, do 

'  którego zbierała różne ziela na kąpiel dla mego p ra
szczura, bo cierpiał podobno na reumatyzm. W tern z 
góry ta beczułeczka.... cup! na jej fartuszek. Dzie
wczę się zlękło, spojrzało w górę i widziało już tylko 
nogi pana Twardowskiego, którego właśnie Mefistofel 
porwał. „Odnieś to swemu panu!“ krzyknął p. Twar
dowski wtedy ze swej wysokości do niej. „Poczciwy!“ 
wzdycha sztukmistrz i łzę ociera — „umiał być do 
ostatka wdzięczny! — Od tego też czasu nie potrzebuje 
familia nasza kupować trunków, bo chce kto wódki, 
odkręca kurek, a wódka ciecze; chce kto piwa, piwo ; 
chce kto wina, wino !“ I mówiąc to sztukmistrz spu
szcza z tej samej beczki, za pomocą tej samej pipy, to 
wódkę, to piwo, to wino.

W ykonanie. Beczułka ta, 
mogąca pomieścić dwa litry, 
ma wewnątrz trzy przedziały, 
które lejkowato schodzą się 
w miejscu, gdzie się przy
twierdza pipę. W tern też 
miejscu jest przyśrubowana 
mutra do beczułki, tak że 

pipę wkręca się na nią. W pipie są przed kurkiem 
trzy rurkowate otwory, które odpowiadają trzem lejko -

Fig. XVII.
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watym otworom beczki — i są umieszczone jeden nad 
drugim, tak samo jak w beczce. Dziurki zaś w kurku 
są także jedna nad drugą, ale nie w pionowym lecz w 
ukośnym kierunku, tak że gdy jeden schodzi się i łączy 
z otworem odpowiednim pipy, drugie dwa są na boku. 
W ten sposób niepodziurawiona powierzchnia kurka za
tyka drugie dwa niepotrzebne w tej chwili otwory. 
Ujście pipy od kurka na zewnątrz jest zwykłe i niem 
ten lub ów trunek leje się do szklanki, stosownie do 
tego jak się kurek nakręci. (Obacz fig. 17.)

33. Wolny w niewoli.

Sztukmistrz pozwala uwiązać się na wstążce za 
dziurkę od surduta i zostawiając oba końce wstążki w 
ręku kogoś z widzów, wychodzi do drugiego pokoju, 
zamyka się i za chwilę wraca uwolniony od więzów, 
mimo że wstążki nie naruszył.

W ykonanie. Sztukmistrz przynosi wstążkę na 7 
metrów długą, a dosyć wazką. Składa ją  przez pół 
we dwoje i środek jej złożony przekłada przez dziurkę 
od surduta — poczem przez kluczkę, którą złożony 
środek wstążki tworzy, przekłada oba końce w stążki; 
wskutek tego gdy się końce dobrze wyciągnie, zostaje 
uwiązany za dziurkę od swego surduta. —  Podawszy 
końce wstążki któremu z widzów, wychodzi do dru
giego pokoju, a trzymający końce wstążki idzie za nim, 
ale pozostaje tuż przy drzwiach. (Można to i wobec 
widzów zrobić.) Sztukmistrz wciąga za sobą do po
koju wstążkę o tyle, o ile się tylko da, zamyka drzwi 
i potem rozszerza kluczkę tak, ażeby ją  sobie przez 
głowę i następnie przez całego siebie przełożył. Kiedy
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ją  już u stóp swoich ma, wychodzi z niej i wyjmuje 
ją  z dziurki surduta. I sztuka dokonana.

34. Wydobyć przedmiot metalowy 
np. pierścień, monetę i t. d. z miski wody, 

a nie zmoczyć palców.

Sztukę tę można wykonać o zakład.
W ykonanie. Nasypać obficie na powierzchnię 

wody Semen lycopodium, tak aby cala była niem za
kryta, a wówczas zwolna sięgać dwoma palcami po ów 
przedmiot. Palce przy ujęciu go i wydobywaniu nie 
zmoczą się wcale.

35. Czarodziejski amulet.

Sztukmistrz pokazuje rodzaj zegarka, który trzy
many przez chwilę w ręku przedstawia w swem wnę
trzu różę lub coś podobnego. Po chwili zjawiający się 
przedmiot znika. „Ten czarodziejski amulet,“ -  mówi 
sztukmistrz — „broni mię od wilków, które zamiast 
rzucać się na mnie. wąchają tę świeżą różyczkę, gdy 
im ten amulet pod nos podstawię.“

W ykonanie. Sztukmistrz nalewa do szkiełka 
wklęsłego, okrągłego — jakich używano dawniej do 
zegarków zwanych „Cybulami“ — roztworu z oleju lnia
nego, wieprzowego sadła i białego wosku razem sto
pionych. Nakrywa to szczelnie płytką okrągłą — pa
sującą do brzegów — ze szkła płaskiego i oblepia 
brzegi pęcherzem za pomocą dobrego karuku. W końcu 
daje to oprawić w piękne zamki, jakby zegarek. Na 
płytce płaskiej nalepia ładny obrazek róży, zwró
cony do szkła tak, że z tyłu widać tylko papier. Je
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żeli ten przyrząd tylko ciepłem ręki się rozgrzeje — 
to masa w nim zawarta się roztapia, a obraz róży staje 
się widoczny; ginie zaś i niknie, gdy masa się oziębia 
i zastyga.

36. Odpowiedź jasna jak na dłoni.

Sztukmistrz podaje napisane na kartce zapytanie. 
Każe ją  spalić i pokazawszy swą dłoń, że czysta, roz
ciera papier spalony na dłoni, a widzowie mogą z niej 
odczytać wyraźną odpowiedź. Lub podpisze się przy 
widzach na kartce, a potarłszy dłoń spalonym z pod
pisem papierem, ten sam podpis pokazuje na dłoni.

W ykonanie. Odpowiedź albo podpis pisze sobie 
przed przedstawieniem sztukmistrz na czystej dłoni 
tłustem mlekiem krowiem i pozwala mu wyschnąć. 
Jeżeli potem potrze to, ile potrzeba, spalonym papierem, 
pismo na ręce okaże się czarne, widoczne.

37. W ystawa precyozów.

Sztukmistrz wypożycza kilka pierścionków i ze
garków, które włożone do pudełka znikają. Każe sobie 
potem podać krzesło, sadowi na niem jakiego chłopca, 
każe mu nogi rozszerzyć, strzela do niego, a w tej 
chwili zniknięte przedmioty zjawiają się na sznurku 
między nogami krzesła.

W ykonanie. Sztukmistrz spraw ia, że znikają 
przedmioty powyższe za pomocą pudełka opisanego w 
sztuce N. 11. Zakłopotany niby, oddaje to pudełko 
pomocnikowi, narzekając, że się niepotrzebnie narazi 
na taką stratę. Pomocnik tymczasem nakłada te przed
mioty za parawanem na mocny pasek gumi-elastyki,
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przywiązany mocno jednym końcem do przedniej nogi 
krzesła w górnej jej połowie. Kiedy je  nałożył, wiąże 
znów drugi koniec równowyciągniętej gumi-elastyki do 
drugiej przedniej nogi krzesła. Do środka tego paska 
gumy jest przywiązana mocna nitka, która przechodzi 
przez koluszko, umieszczone w środku tylnej części 
krzesła. Pomocnik pociąga silnie do siebie nitkę, gdy 
podaje krzesło, a tak guma się naciąga i przedmioty 
na niej powieszone kryją się pod krzesło. Kiedy zaś 
sztukmistrz strzeli, pomocnik puszcza trzymaną nitkę, 
a guma z przedmiotami, ku ogólnej wesołości, pokazuje 
się między nogami krzesła.

Przy tej sztuce ma sztukmistrz baczyć, ażeby 
ani guma, ani nitka nie były słabe, tudzież by zegarki 
blisko siebie nie wisiały, ale przedzielone były pier
ścionkami, żeby się nie potłukły. Krzesło zaś ma trzy
mać dotąd, dopóki chłopiec na niem nie usiędzie, 
ażeby, nitką ciągnięte, nie cofało się. Strzela samą 
tylko kapzlą.

38. Sztukmistrz w  kłopocie.

Sztukmistrz wypożycza zegarek. Potem przed
stawia pudełko z tektury jako zupełnie zwykłe i próżne, 
przewiązuje je  wstążką na krzyż i stawia na stole. 
Prosi potem kogoś z gości do stołu, każe mu wyciąg
nąć dłoń i chwycić prędko zegarek wypożyczony, gdy 
mu go podawać będzie. Niestety zamiast podać dobrze, 
upuszcza sztukmistrz zegarek na podłogę. Podnosi 
go i przekonuje się, że go zepsuł. Zakłopotany więc 
nieudaniem się sztuki, wrzuca ten zegarek do kielicha 
stojącego na drugim stoliku, przygrzywa kielich nad 
świecą, twierdząc, że w ten sposób szkodę naprawi
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i ten naprawiony zegarek da w prezencie — przy sobie 
będącemu widzowi. Otwiera wnet kielich, prosi widza, 
ażeby sobie wyjął zeń zegarek i ku ogólnej wesołości, 
widz wyciąga cebulę z kielicha zamiast zegarka. Wtedy 
sztukmistrz bierze pudełko ze stołu i podaje widzom do 
otworzenia, a ci znajdują w niem zegarek wypoży
czony nie zepsuty.

W ykonanie. Sztukmistrz ma dwa podobne ze
garki, z których jeden wypożycza pewnemu, umówio
nemu widzowi z prośbą, by mu go dał wtedy, gdy 
wśród sztuk poprosi o zegarek. Drugi zaś zegarek 
wkłada w tekturowe pudełko z przykrywką i przewią
zawszy je  na krzyż, stawia na schowku stołowym. 
(Obacz sztukę N. 3.)

Drugie takie same pudełko i taką samą tasiemkę 
pokazuje widzom, każe je  zamknąć i owinąć tasiemką, 
za której końce niesie je  do stołu, trzymając je  na 
dół. Przy stole przemienia je z tamtem, w którym jest 
jest zegarek, zostawiając próżne na schowce stołowej 
i odsunąwszy niby szufladę nieco, bierze ze schowki 
pieczątkę i lak i pieczętuje przemienione ze zegarkiem 
pudełko, lub prosi, by je  kto inny zapieczętował.

Potem podaje widzowi, który się przybliżył ku 
scenie wypożyczony niby, a właściwie od umówionego 
otrzymany zegarek i upuszcza go. Kiedy go podniósł z 
ziemi kładzie go do kielicha, opisanego w sztuce N. 18, 
w który to kielich włożył przed przedstawieniem pod 
wstawkę cebulę. To też kiedy po chwili trzymania 
kielicha nad świecą, widz sięgnie do niego — gdy 
sztukmistrz zdejmie przykrywkę wraz z wstawką — 
znajdzie tylko cebulę. W pudełku natomiast znaleziony 
będzie dobrze idący, niby wypożyczony zegarek.
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39. Moneta - uciekinier.

Sztukmistrz wrzuca monetę do szklanki z wody i 
nakrywa ją  chustką. Zaraz potem sięga ręką pod 
stół, na którym tę szklankę postawił i chwyta tam mo
netę, która uciekała właśnie ze szklanki przez stół.

W ykonanie. Moneta, która ma być wrzucona 
do szklanki, ma przy brzegu wywierconą dziurkę. Za 
tę dziurkę przywiązuje się monetę białą, cienką nitką, 
na 10 ctm. długą, do środka chustki. Kiedy sztuk
mistrz pokazuje widzom tę monetę — trzyma w tejże 
samej ręce, w której ją  pokazuje, chustkę z nią złą
czoną za pomocą nitki. To też skoro wrzuci monetę 
do szklanki, rozpościera zaraz na niej i chustkę. Lewą 
ręką, w której ma ukrytą podobną monetę, sięga pod 
stół — wyrzuca z niej za chwilę, schwytany niby 
wśród ucieczki, pieniądz — a prawą bierze chustkę 
w środku, w tern miejscu gdzie jest nitka przyczepiona; 
zdejmuje ją  ostróżnie wraz z monetą ze szklanki, kładzie 
na bok, a szklankę z wodą podaje do oglądania.

40. Ugotowane raki ożywiają się.

Sztukmistrz namoczy żywe raki przez kilka go
dzin w okowicie. Włoży je  następnie na półmisek i 
przykryje półmiskiem drugim. Wymoczone w okowicie 
raki zczerwienieją tak, jak gdyby były ugotowane. To 
też goście niepomiernie się zdziwią, gdy sztukmistrz 
zdejmie pokrywający tak przyrządzone raki półmisek. 
Będą bowiem widzieli, że raki ugotowane poruszają 
się i rzeczywiście żyją.
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41. Stuczny obrazek.

Sztukmistrz pokazuje ramki, w których jest czyste 
szkło — a z tylu tekturka koloru piaskowego, którą 
można odgiąć i włożyć między nią a szkło — fotografią 
lub jaki inny okrazek. Obrazek ten widoczny przez 
szkło pokazuje gościom. Jeżeli atoli uderzy w ramki 
laseczką czarodziejską, okrazek znika i widać tylko 
samą piaskową tekturkę. I znowu kiedy sztukmistrz 
uderzy w ramki powtórnie, obrazek się zjawia i t. d. 
Można tę sztukę powtarzać tyle razy, ile razy kto zechce.

W ykonanie. Szkło w tych ramkach jest po
dwójne. Przestrzeń między jedną a drugą szklanną 
płytką wynosi dwa milimetry. Z trzech stron szkło to 
jest oblepione na brzegach; ażeby zaś wszędzie równo 
odstawało, są między płytkami umieszczone po trzech 
bokach czworograniaste patyczki z drzewa. Czwarty 
bok jest otwarty i wchodzi w jeden bok ramek, w któ
rym to boku jest wydrążone podłużne korytko, zawie
rające miałki piasek. Z tyłu ramki jest przytwierdzona 
do niej - za jeden bok tekturka, posmarowana 
klejem i narzucona takim samym piaskiem. Jeżeli tedy 
między tę tekturkę a szkło wstawimy obrazek a ramki 
trzymamy obrócone na dół tym bokiem, w którym jest 
piasek — obrazek będzie widoczny. Jeżeli zaś wśród 
rozmowy, obróciwszy ramki szkłem do siebie na chwilę, 
obrócimy też je  bokiem, w którym piasek jest, do 
góry — ale tak, aby widzowie nie zwrócili na ten ma
newr uwagi — to piasek zesypie się między płytki i 
zasłoni obraz za szkłem będący; a widzom będzie się 
zdawało, że to tylną tekturkę widać, że więc obrazek 
znikł; — Tafelki do tych ramek nie powinny być wiele 
większe od zwykłych albumowych małych fotografii.
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Przy tej sztuce trzyma szkukmistrz ciągle ramki 
w ręce lewej, a laseczkę w prawej i powinien pro
wadzić dowcipną rozmowę.

42. Karta przemieniająca się w kanarka.

Sztukmistrz pokazuje obie ręce, że są próżne i 
podwija swe rękawy. Bierze potem jedne kartę z talii, 
pokazuje ją  widzom, następnie chwyta ją  w obie ręce 
i nagle z karty  kanarek!

W ykonanie. Sztukmistrz przylepia mocno blisko 
jednego brzegu, z tyłu karty, naśladowaną główkę ka

narka, na elastycznym, szerokim 
Fig XVIII. pasku gumy; — a na przeciwnym

znów brzegu, także z tyłu karty,
~ | | |p r  ogonek z kanarka. Kiedy poka

zuje tę kartę widzom, trzyma ją  
w środku - palcem wskazującym 
po tej stronie, gdzie jest figura na
malowana, a palcem wielkim z tyłu. 
Tym też palcem przytrzymuje głó
wkę i ogonek kanarkowy, prze
chylone ku środkowi karty pod 

wielki palec. Kiedy zaś obie ręce ze sobą złączy, 
puszcza główkę i ogonek, wskutek czego tak główka 
jak i ogonek wysuwają się naprzód po jednej i po 
drugiej stronie ręki, którą zamyka, ażeby zgiąć kartę 
i palcami ją  zasłonić. Widzowie będą wtedy myśleli, 
że cała karta przemieniła się w kanarka. (Obacz fig. 18.)

43. Mądra kaczka.

Sztukmistrz przedstawia blaszaną małą kaczkę, 
pływającą po wodzie w miednicy. Jeżeli do niej
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zbliży patyk z ziarnkiem, kaczka doń przypływa, jeżeli 
próżny, z gniewem oddala się od niego.

W ykonanie Kaczka nieduża jest zrobiona z cie
niutkiej blachy, tak ażeby utrzymywała się na wodzie w 
równowadze. Dzióbek ma zrobiony z kawałka żelaza 
zamagnesowanego. Patyczek, używany do tej sztuki, 
na którym się przylepia ziarnko, nie jest czem innem, 
jak  tylko prętem żelaznym, namagnesowanym należycie. 
Ponieważ, jak  wiadomo, sztabka żelazna namagneso
wana ma zawsze biegun północny i południowy — i 
bieguny jednakowe się odpychają, a niejednakowe przy
ciągają ; — więc też, jeżeli sztukmistrz przybliży ku 
kaczce ten biegun pręcika, który ona ma na wystają
cym końcu swego dzióbka, to kaczka się będzie cofała; 
jeżeli zaś zwróci ku niej drugi koniec pręcika, to się 
będzie posuwała ku niemu, najpierw zwolna, a potem 
coraz szybciej. Rzecz naturalna, że ten eksperyment 
można powtarzać tyle razy, ile razy się chce.

44. Róża zmienia kolory.

Przypadek przekonał, że jeżeli różę czerwoną po
trzymamy przez chwilę nad dymiącą się fajką tytoniu, 
albo ją  skropimy „rozciekiem amonii żrącej“ — to ona 
zzielenieje, a trzymana nad palącą się siarką zbieleje. 
Ażeby wrócił jej naturalny kolor wystarczy wstawić jej 
ogonek do świeżej wody i nakryć ją  dobrze. Po upły
wie przeszło godziny, a czasem i wcześniej róża będzie 
znów czerwoną. Jeżeli zaś zrobi się to doświadczenie 
na róży, będącej jeszcze na pniu, to i bez wody kolor 
jej za jakiś czas wróci.
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45. Kura Twardowskiego.

Sztukmistrz m ówi: „Pan Twardowski używał do
sztuk nie tylko przyrządów, jakie sam wynalazł, ale 
nawet stworzeń żyjących. Raz rzucił na scenie kurze 
swój pierścień, potarty pszenicą, ale tak dokładnie po
tarty, że miał zupełnie zapach ziarnka pszenicy. Kura 
powodując się węchem tylko, dała się oszukać i poł
knęła ten pierścień natychmiast. Ale jej wnętrze po
znało praw dę! To też kiedy zniosła na drugi dzień 
zrana jajo, pierścień był na niem.“ I sztukmistrz pre
zentuje jajo, tkwiące w pierścieniu, twierdząc, że ono 
było między drobiazgami po Twardowskim.

W ykonanie. Sztukmistrz namoczy jajo przez 3 
doby w silnym, winnym occie. Potem, obracając niem 
ostrożnie, wciska je do połowy w pierścień. Jeżeli je 
później włoży w zimną świeżą wodę, jajo zupełnie 
stwardnieje i nie da się bez stłuczenia z pierścienia 
w y d o b y ć . __________

46. Kucharz w kłopocie.

Jeżeli do garnka, w którym przystawiono do 
ognia groch do gotowania, wrzuci się trochę rtęci, tu 
gdy się woda zacznie gotować, grochy będą z garnka 
wyskakiwały — a kucharz zachodzić będzie w głowę, 
co to za czary. Naturalnie, że groch ten trzeba wy
rzucić i wodę z rtęcią wylać dla ostrożności, gdyż wia
domo, że rtęć jest trucizną.

47. W esołe jabłko.

Jeżeli w nieduźem jabłku wydrąży się dziurkę i 
wieje sie w nią trochę rtęci, a potem ten otwór zatka —
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to jabłko przyrządzone w ten sposób i postawione na 
ciepłem miejscu będzie skakało wesoło.

48. Sztukmistrz pewny swego.

Sztukmistrz opowiada : „Ową żarłoczną kurę ku
piłem sobie, już nie wiem z której ręki, po p. Twar
dowskim. Skoro spostrzegła staruszka, że ja, podobnie 
jak jej dawny pan, trudnię się magią, z pietyzmu do 
zajęcia nieboszczyka tak się przywiązała do mnie, że mi 
znosi jaja  z moim podpisem. Podobno i p. Twardo
wskiemu znosiła — z jego podpisem. — Raz moja ku
charka sprzeniewierzyła mi się i sprzedała kilka jaj do 
restauracyi, w której często bywałem. Nie wiedziała 
bowiem nieboga, o sekrecie mojej kury. — Kiedym so
bie kazał podać kilka jaj — z oburzeniem poznałem, 
że one są od mojej kury i napędziłem zdziwioną i za
wstydzoną kucharkę. — Może sobie ktoś pomyśli, że 
kucharka ta nie umiała czytać, kiedy się nie poznała 
na moim podpisie. — Owszem! Umiała, ale kurka 
moja roztropniejszą była i jest od niej, bo umieszcza 
mój podpis na białku jaja, nie na skorupce, a tak pe
wny jestem nabiału.“

Teraz podaje pomocnik sztukmistrzowi kilka jaj 
na talerzu, a każde, gdy je rozkroi, ma jego podpis 
pod skorupką na białku.

W ykonanie. Na skorupce świeżego jaja  pod
pisuje się sztukmistrz atramentem zrobionym ze spro
szkowanej galasówki (dębianki), ałunu i octu. Gdy 
podpis ten wyschnie, gotuje się jaja, a wówczas pismo 
znika ze skorupki, a pokaże się na białku.
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49. Czarodziejskie pismo.

Jeżeli w jednej części wody (na wagę) rozpuści 
się dwie części ałunu i napisze się coś na białym pa
pierze tym atramentem — to wtedy dopiero to pismo 
będzie widoczne, gdy się je  pociągnie wodą w której 
jest rozpuszczony witryol. Pisma takiego można uży
wać do różnych figlów.

Sztukmistrz stawia na stole dwa obrazki, z któ
rych jeden przedstawia zięcia, drugi teściową. Skoro 
tylko dotknie tych obrazków laseczką czarodziejską, 
zięć zaczyna spoglądać złowrogo na teściową a ona na 
niego. I tak ciągle na przemian.

W ykonanie. Zdawałoby się że do tej sztuki 
potrzeba jakiej skomplikowanej maszyneryi. Ale tak 
nie jest. Maluje się lub kupuje dwa obrazki z których 
jeden przedstawia twarz staruszki (w okularach), a drugi 
mężczyznę, stosunkowo młodszego. Dobrze jest, jeżeli

przyczepiona tekturka jednym końcem tak, ażeby, gdy 
się ją  drugim oprze o stół, obrazek mógł, nią podparty, 
stać. Tu, gdzie się schodzi u góry tekturka z tyłem 
obrazka, zawiesza się na nitce kawałek białej tekturki, 
na której są namalowane źrenice oczu, kióre w stanie

50. Zięć i teściowa.

wyraz twarzy tych obra
zków jest seryo-komiczny. 
Następnie wycina się z 
tych obrazków oczy, żeby 
zamiast nich były tylko 
podłużne dziury. Z tyłu 
obrazków, u góry, jest
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spokojnym mają przypadać akurat na środek wyciętych 
oczu. Jeżeli się zaś te wiszące tekturki poruszy, wów
czas zięć i teściowa będą zawracali oczy na siebie. 
(U wiszącej na nitce tekturki, przyczepia się trochę 
ołowiu, ażeby się ruszała dłużej i wachadłowo.) (Obacz 
figurę 19.) _ _ _ _ _

51. Sztukmistrz unoszący się w powietrze.

Żart ten polega na tern, że sztukmistrz, gdy to
warzystwo jest rozbawione, obiecuje unieść się w po
wietrze — przez całą długość pokoju ; i kiedy odpo
wiednio niby do tego poprawia na sobie ubranie — 
gdy wszyscy z zapartym oddechem oczekują jego wznie
sienia się — on najspokojniej bierze ze stołu przygoto
waną swoje fotografię i zręcznie rzuca powietrzem aż
do przeciwległej ściany — mówiąc : „Proszę popatrzeć
kto tam! To ja !  P raw da?“ — Żart ten raz poka
zany jest przyjemny i podnieca humor towarzystwa, 
zwłaszcza jeżeli jest dokonany wśród dowcipów i do
brej komiki sztukmistrza, który, dla lepszego effektu, 
może nawet udawać niezgrabnie ruch skrzydeł jakich 
zgrabnych ptaków.

52. Moneta, rzucona w powietrze z chustką, 
wpada któremu z widzów pod kołnierz.

Sztukmistrz rozkłada chustkę na stole i kładzie 
na jej środku monetę. Potem bierze chustkę za dwa 
przeciwne rogi i rzuca ją  razem z monetą w powietrze. 
Chustka sama spada, a sztukmistrz idzie po chwili 
ku jednemu z widzów i wyciąga monetę z pod jego 
kołnierza.

Tajemnice Magii. II. 5



— 66

W ykonanie. Kiedy sztukmistrz bierze chustkę 
za dwa przeciwne rogi, wypręża ją  dobrze. Wskutek 
tego robią się po obu stronach monety dwa jakby wały

z chustki, które mo-

ma w górze, przechyla ją  jednym rogiem ku ziemi i 
zwalnia trochę, a wówczas moneta wpadnie mu do od
powiednio nastawionej dłoni. Wtedy rzuci chustkę 
drugą ręką do góry — a po chw,ili idzie z trzymaną 
zgrabnie w ręce monetą i wyciąga ją  niby widzowi z 
pod kołnierza.

Sztukmistrz opowiada, że kiedy z nieboszczykiem 
Robinsonem spotkał się na jego wyspie (o czerń wpra
wdzie kroniki milczą), widział, że tenże nosił sobie 
wodę ze źródła w oryginalnej konewce, a mianowicie 
w chusteczce. To mu się spodobało i zaczął odtąd 
sam ten sposób praktykować. — Wyciąga chustkę i po
dając wodę w szklance widzowi prosi, ażeby ten wlał 
ją  do trzymanej przez sztukmistrza za cztery rogi chu
stki. Potem nosi sztukmistrz przez chwilę tę wodę, 
której ani kropla nie przejdzie przez chustkę.

W ykonanie. Natrzeć chustkę dokładnie widłakiem 
(Semen lycopodium), a wtedy stanie się ona nieprze
makalną.

nety z pomiędzy sie
bie nie puszczą (o- 
bacz fig. 20), cho
ciaż sztukmistrz pod
niesie chustkę do 
góry. Gdy ją  trzy-

53. Praktyczna konewka.
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54. Męki Tantala,

Kawałka cukru leżącego na krawędzi krzesła, 
widz niewtajemniczony nie zdejmie ustami.

W ykonanie. Krzesło, mające siedzenie czworo
graniaste, a więc mające i budowę całą czworogra
niastą — kładzie się na podłodze przednią stroną, tak 
ażeby strona tylna jego, to je s t: nogi i oparcie zajęły 
mniej więcej poziome położenie do podłogi. Potem klęka 
się na nogach krzesła; jedną nogą na jednej, a drugą 
na drugiej nodze krzesła i pochyliwszy się mniej wię
cej równolegle do podłogi, chwyta się rękami za boki 
oparcia krzesłowego. Na końcu oparcia, naprost ust 
klęczącego na krześle, kładzie się kawałek cukru do 
wzięcia go ustami. Ten tylko potrafi tego dokonać, 
kto potrafi ułożyć się tak, ażeby jego punkt ciężkości 
wypadł poza krzesło. Inaczej bowiem, gdy się po
chyli i już sięgać będzie ustami po cukier, krzesło się 
przeważy, a cukier spadnie na podłogę.

55. Karta przemieniająca się w różę.

Sztukmistrz pokazuje kartę i gdy ją  w obu rę
kach zgniecie (zakasawszy rękawy), zrobi się z niej 
piękna róża.

W ykonanie. Z tyłu karty, w jej środku, przy
mocowuje się różę, a kartę nacina się na grzbiecie scy
zorykiem, tak ażeby się najpierw w pół, a potem swemi 
połówkami w pół łatwo złamała, nie rozdzierając się 
jednak. Pod różę daje się ładnie wycinany, nie duży 
mankiecik, ażeby pokrył potem poskładaną w ręce 
kartę, która służy jako ogonek róży, gdy się ta okaże.

5*
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Sztukę tę pokazuje się po kilku efektownych sztu
kach, gdy widzowie, niemi omamieni, tracą bystrość 
w spostrzeganiu i wierzą, że zawsze im się pokaże 
coś niezwykłego. Pokazując z początku tak przygoto
waną kartę, trzyma się ją  zwróconą malowaniem ku 
widzom — a pokazuje się ją  tylko przelotnie, wziąwszy 
niby z talii leżącej na stole.

56. Końcem noża zapalić świecę.

Sztukmistrz wchodzi na scenę ze scyzorykiem, 
dotyka jego ostrzem knota świecy, a ta się zaraz zapala.

W ykonanie. Do ciepłego jeszcze knota świecy 
wkłada się kawałeczek fosforu. Knot jednak powinien 
być tylko ciepły, a nie gorący. Ostrze zaś scyzoryka 
powinno być dobrze rozgrzane. To też gdy sztukmistrz 
przyłoży je  do fosforu, świeca odrazu zapłonie.

Ażeby scyzoryk zbyt nie ostygł, trzeba go wnet 
po rozgrzaniu użyć.

57. Zgadnąć, jaką liczbę wyrzucono kostką.

Sztukmistrz prosi, aby w jego nieobecności rzu
cono kostką, a on, wróciwszy z drugiego pokoju odga
dnie, jaka liczba oczek była na wierzchu kostki.

W ykonanie. Do tego potrzeba pomocnika, umó
wionego z grona widzów. Pomocnik ten, siedząc spo
kojnie, trzyma rękę na kolanie i gdy sztukmistrz wchodzi, 
zachowuje się obojętnie. Jeżeli padło jedno oczko na 
kostce, to trzyma jeden palec wyprostowany na kolanie, 
a resztę palców zgina ■ gdy dwa oczka, trzyma dwa 
palce i t. d. — a gdy sześć oczek, usuwa zupełnie
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rękę z kolana. Jeden rzut oka na tego pomocnika wy
starczy sztukmistrzowi do zoryentowania się.

58. Fakirska zabawa 
z metalowymi pierścieniami.

Sztukmistrz wychodzi na scenę z dużymi pierście
niami metalowymi, które ma włożone na lewe przed
ramię. Pokazuje naprzód pojedyncze pierścienie, że są 
jednolite; potem nakłada jeden na drugi i — chociaż 
nigdzie nie rozcięte — łączy je. Tak pojedyncze, ja k  
i połączone pierścienie podaje do rąk widzom, ażeby 
je  obejrzeli. Każdy naocznie i namacalnie prze
konać się może, że pierścienie te są jednolite, a mimo, 
to sztukmistrz nakłada je, jeden na drugi tuż przy 
oczach widzów; — następnie trzęsie niemi, podrzuć a 
uderza i tworzy z nich różne figury; — np. łańcuch 
zwykły, łańcuch z brelokiem, wszystkie zbiera na jeden itd.

W ykonanie. Pierścienie do tej sztuki mają być 
tak duże, ażeby średnica każdego wynosiła 11Ł/2 ctm. 
a drut żółty, z jakiego są zrobione, ma mieć średnicę 
na y4 ctm. Pierścienie te są bardzo ładnie wypolero
wane, a przy tern elastyczne. Jest ich wszystkich co 
najmniej 12; z tych 4 są w jednem miejscu przecięte 
ukośnie — ale tak wypolerowane, że tego przecięcia 
nie widać zupełnie. Ażeby zaś sztukmistrz mógł je  
znaleść prędko w razie potrzeby — to nad punktem 
przecięcia znajduje się maleńka wyniosłość, jakby krupka 
maleńka, którą odczuwa się palcami. — Prócz tamtych 
pierwszych są jeszcze dwie ich pary — t. j. po dwa 
pierścienie, jeden o drugi zahaczony. Wszystkie cztery 
pierścienie, które się na te 2 pary składają, są całko
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wite, nieprzecięte. — Są wreszcie 4 pierścienie, po
jedyncze (nie złączone ze sobą), bez żadnych przecięć.

Przed tą sztuką, kiedy ma ją  zacząć wykonywać, 
wkłada sobie sztukmistrz pierścienie na lewą rękę w 
tym porządku. Naprzód jeden cały, potem jeden prze
cięty ; potem parę, potem jeden przecięty, jeden cały, 
jeden przecięty; potem znów parę, jeden cały, jeden 
przecięty, jeden cały.

Kiedy wyszedł z tak uporządkowanymi pierście
niami na scenę, opowiada, że fakirzy indyjscy docho
dzą do niezwykłej wprawy w sztukach przez to, że już 
od dzieciństwa w nich się ćwiczą. Zabawy z takimi 
pierścieniami (kołami) z drutu — są jakby ich co
dziennym pacierzem. To też gdy dorosną, umieją się 
z nimi obchodzić tak dobrze, niemal, jak  sam sztuk
mistrz. „Pierścienie te — to są pojedyncze, duże ko- 
luszka z mocnego drutu“ — mówi teraz sztukmistrz i 
zdejmuje prawą ręką z lewej pierwsze koluszko t. j. 
całe — pokazuje je z daleka i wkłada na prawą rękę. 
Zdejmuje potem następne dwa koluszka tj. przecięte i 
całe ; chwyta jedno w jedną rękę, drugie w drugą — 
trzyma je  przez chwilkę z daleka — potem je  Zbliża 
ku sobie, kładzie jedno na drugie i posuwa je po sobie. 
Gdy już trafił obwodem koluszka całego na miejsce 
gdzie jest przecięcie przeciętego — naciska na nie ko- 
luszkiem calem, wskutek czego koluszko przecięte w 
miejscu przecięcia się rozchodzi, a całe — wpada w 
nie. — Tak jeden pierścień na drugim zawiśnie. (Rzecz 
naturalna, że podczas trzymania koluszek (pierścieni) 
pojedyńczo, sztukmistrz powinien namacać palcami 
krupkę i tego miejsca nie puszczać z swych palców; — 
po drugie włożenie całego koluszka w przecięte po
winno odbyć się bardzo szybko — i pod osłoną trzy
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mających przecięte miejsce palców.) — Pokazawszy 
widzom te złączone pierścienie, kładzie je  znów na 
prawą rękę.

Teraz zdejmuje z lewej parę (dwa stale złączone), 
ale tak ją  chwyta, ażeby zakryć rękami to, iż one są 
już złączone ze sobą. Trzyma je  więc razem oba, gdy 
zdejmuje prawą rę k ą ; — a skoro zdjął, chwyta lewą 
jeden pierścień pary, a prawą drugi, posuwa je  po 
sobie, niby że wolne, i nagle udaje, że je  właśnie zło
żył i podaje widzom, ażeby spróbowali je  rozłączyć — 
a przy tern obejrzeli to dziwo.

I znów bierze d w a : jedno przecięte, a drugie 
całe (jak następują); — pokazuje, trzymając wśród 
milczenia w każdej ręce po jednem, i nawleka je 
jedno na drugie, jak  [poprzednio, poczem wkłada je 
na prawą rękę.

Teraz bierze trzy t. j. pierwsze przecięte, (które 
pokazuje zdała i kładzie na rękę prawą) — i zaraz 
parę stale złączoną, którą znów udaje, że dopiero łączy, 
ale stojąc wśród widzów — i podaje im do próbowania.

Potem odbiera od widzów pary i dodaje im po 
trzecim pierścieniu — rozumie się — przeciętym. Przy 
mięszaniu, gdy odpowiednio naciska przecięcia, może 
tworzyć różne piękne kombinacye z tych pierścieni.

U w a g a .  Przecięcia pierścieni mogą być i wi
doczne, ale wtedy nie ukośne lecz proste. Jeżeli 
te przecięcia nie będą zbyt duże, zdaleka nie będą 
widzialne.
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B .  P ztu M  z Raptami.

59. Czytanie w myślach.

Rozdziela się 27 kart na trzy kupki. W każdej 
kupce ma być po 9 kart. Prosi się kogoś, ażeby sobie 
upatrzył w jednej z tych kupek jednę kartę i nie mó
wiąc nam nazwy tej karty, wskazał tylko kupkę, w 
której się ona znajduje. — Mimo to, po różnych prze- 
kładaniach odgadnie się ona umyśloną kartę.

Wykonanie. Skoro sobie widz obierze myślą 
jednę kartę w jednej z trzech owych kupek i wskaże, 
w której się ta karta znajduje — wówczas składa się 
wszystkie trzy kupki, nic ich nie mieszając, na jednę 
kupę, ale tak ażeby kupka, w której jest umyślona 
karta była w środku. Potem, trzymając tę kupę kart 
w ręce lewej, zdejmuje się z niej trzy karty z wierzchu 
i kładzie się je  na stole, jednę obok drugiej ; a na
stępnie, zdejmując w dalszym ciągu z kupy kartę j e 
dnę po drugiej, kładzie się je  na owe trzy karty leżące 
na stole tak, że pierwszą zdjętą obecnie kartę położy się 
na pierwszej karcie leżącej na stole, zaczynając od strony 
lewej — drugą na drugiej, a trzecią na trzeciej i znów 
czwartą na pierwszej, piątą na drugiej i t. d. aż się 
wszystkie tak ułoży. I będą znów w ten sposób trzy 
kupki, zawierające po 9 kart. Widz musi nam teraz 
znów powiedzieć, w której kupce widział swoję umy
śloną kartę, podczas tej manipulacyi. A gdy powie, 
zbiera się znowu wszystkie trzy kupki w jednę kupę — 
ta w której jest umyślona karta musi znów być w 
środku — i rozkłada się jeszcze raz na trzy kupki,
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w taki sam sposób, jak  poprzednio. A kiedy nam 
teraz widz wskaże kupkę, w której się ta karta znaj
duje— to bądźmy pewni, że ona będzie zawsze p i ą t a  
w tej kupce.

60. Zgadnąć wybraną kartę za pomocą pudełka.

Sztukmistrz trzyma karty rozłożone w wachlarz, daje 
jednę z nich wybrać i napowrót we wachlarz włożyć. 
Następnie powącha cala talią i odda ją  widzom do 
mieszania, poczem wynosi z za parawanu czarnola- 
kierowane pudełko i jedne talią kart. Pokazuje pu
dełko, że próżne, zakłada na nie wieczko i prosi, aby 
osoba, która kartę wybrała, dotknęła się palcem swoim 
tego zamkniętego pudełka — poczem je  kładzie na 
stole, a przyniesioną talią na pudełku. Uderza potem 
w tę talią, która stoi na pudełku, laseczką czarodziej
ską i rozkazuje, ażeby karta w tamtej talii wybrana, 
spadła z tej talii do pudełka. Po chwilce bierze pu
dełko, otwiera je, a karta wybrana, ku wielkiemu zdzi
wieniu, w niem się znajduje.

W ykonanie. Sztukmistrz rozłoży sobie według 
koloru i w porządku za parawanem na stole jednę talią 
kart. Drugą, z której da widzom wybierać, ułoży sobie 
tak, że jedna je j połowa będzie złożona z samych figur, 
a druga z samych nie-figur. W miejscu gdzie się jedna 
połowa tak ułożonej talii kończy, a druga zaczyna, 
trzyma wskazujący palec, aby, gdy całą talią rozłoży 
we wachlarz, nie pomieszać połów. Wachlarz ten trzy
ma pochyło ku ziemi, ażeby widzowie strony prawej 
wachlarza nie widzieli i podaje do wybrania. Uważać 
musi, z której połowy wyjęto kartę, bo kiedy ją  sobie 
zapamiętano, podaje drugą połowę, ażeby w nią wy
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braną kartę wetknięto. Gdy już wetknięto, obraca wa
chlarz prawą stroną ku sobie, niby celem powąchania 
kart, a właściwie celem poznania, która jest wybraną. 
Pozna ją  zaś potem, że ona sama jedna będzie niesto
sowną w tej połowie, gdyż jest wziętą z innej połowy. 
Kiedy ją  już poznał, zmiesza trochę karty i podaje je 
widzom do dalszego mieszania. Sam zaś idzie za pa
rawan, bierze z rozłożonej na stoliku talii taką samą 
kartę i wkłada ją  do pudełka czworograniastego, czar
nego, tej wielkości, aby się w nie karta zmieścić mogła.

Pudełko to może się i z góry i z dołu 
otwierać, bo jest ono właściwie złożo
ne z dwóch wieczków, które się wkła
da na wstawkę czworograniastą, zło
żoną z czterech ścian beż żadnego 
dna. (Obacz fig. 21.)

Gdy kartę włożył, kładzie na nią 
pasującą do wnętrza pudełka deseczkę, 
także czarną, która kartę przykryje i 
tworzy w ten sposób jakby drugie 
denko w pudełku. Tak przygotowane 

pudełko pokazuje z daleka, zakrywa je wieczkiem i sta
wią, obróciwszy je  zgrabnie na przeciwną stronę, na 
stole. Wskutek tego karta będzie teraz na wierzchu. 
To też położenie następnie zebranej ze stołu za para
wanem talii kart, jest tylko ozdobą, która powiększa 
złudzenie.

61. Sposoby zmuszenia widzów  
do wybrania karty, którą sztukmistrz chce.

Sposoby takie znać sztukmistrz powinien. Zdadzą 
się mu do wielu ciekawych sztuczek.
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a.
Przed przedstawieniem kładzie sztukmistrz talią 

kart na stole, zapamiętawszy sobie spodnią kartę. Pó
źniej bierze tę talią, nie patrząc na nią i miesza, ale 
tak że spodnią kartę zatrzymuje ciągle na jej miejscu 
palcami, podczas gdy resztę miesza. Potem nie zaglą
dając do kart wcale, owszem odwrócony od widzów, 
pokazuje im spodnią kartę, trzymając ją  wraz z całą 
talią i prosi, ażeby ją  zapamiętano.

b. 62.
Sposób drugi jest całkiem podobny do pierwszego 

z tą tylko różnicą, że sztukmistrz zapamięta sobie 
pierwszą kartę z wierzchu i po mieszaniu zdejmie tę 
pierwszą i ją  widzom dla zapamiętania pokaże.

c. 63.
Rozkłada się talią w wachlarz, w którego środku 

wystaje nieco ta karta, jaką chce sztukmistrz, ażeby 
widz wybrał. Przy tym sposobie trzyma się wachlarz 
tak, ażeby widz jakości karty nie widział, a więc po
ziomo, a poniży oczu widza. Przytem należy widza 
zająć rozmową, aby był roztargniony ; —  wtedy łatwo mu 
będzie wsunąć w rękę tę właśnie kartę. Gdyby jej 
pierwszy nie wybrał, to podać drugiemu i t. d. aż ją  
ktoś wybierze.

d. 64.
Rozłoży się wachlarz, złożony przeważnie z nie- 

figurowych kart, a blisko jego środka umieszcza się 
figurę jednę, całkiem prawie widoczną. Inne zaś karty 
mają być tak ułożone, ażeby żadnej nie można było 
poznać. To też najlepiej, jako ostatniej, która jest
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oprócz środkowej najwidoczniejszą, użyć jakiego asa 
lub 6; — tylko tak je  przykryć, aby nie były poznane. 
I prosi się, by sobie prędko jedne kartę umyślono.

e. 65.
Jeżeli przy widzach ma się karty mieszać, to się 

wówczas jednym rzutem oka zagląda na spodnią (po 
pomieszaniu), przekłada się talią, ale tak, że gdy się 
spodnią część kładzie na wierzchnią i w wachlarz roz
kłada, przytyka się do zapamiętanej spodniej karty 
(która teraz będzie środkową) palec mały lub ser
deczny i nim, zagadując widza i trzymając przed nim 
nisko karty, podsuwa się tę właśnie spodnią kartę. 
Rzadko się zdarza, żeby jej widz nie wybrał. — Gdy
by jednak nie wybrał, to wówczas zostawia się mu w 
ręce tę kartę, którą sobie wziął, a idzie się do drugiego 
i t. d., aż wreszcie ktoś ją  wybierze. Wówczas pod 
jakim dowcipnym pozorem używa się do sztuki tej 
karty, którą należycie wybrano — a tamtych innych 
kart używa się do innych sztuk, jeżeli się nadadzą lub 
składa się je  w talią.

66. Wybraną kartę przybić do drzwi.

Sztukmistrz jednym z poprzednich sposobów daje 
kartę do wybrania. Na stole tymczasem leży niespo- 
strzeżenie dla widzów taka sama karta, jaka ma być 
wybraną, mająca przez środek przebity ostry sztyfcik. 
Główka tego sztyfcika musi być po prawej stronie 
karty i być szeroka — ostrze zaś sztyfcika wychodzi 
na lewą stronę. Karta leży prawą stroną do góry. 
Kiedy już kartę wybrano kładzie sztukmistrz wraz z nią 
całą talią na stole, na ową przebitą kartę. Potem idzie
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ku widzom i pyta się, w którym punkcie drzwi ma 
być wybrana karta przybitą, a gdy powiedzą, wraca 
do stołu, chwyta talią, wraz z kartą przebitą sztyfci- 
kiem i rzuca całą talią prosto a silnie we drzwi. Cię
żar talii przygwoździ kartę. Naturalnie, że trzeba się 
wprawić w to rzucanie.

Dobrze jest, gdy się sztukmistrz i w to wprawi, 
ażeby mógł dać wybrać którąbądź kartę, a idąc ku 
drzwiom, wysunąć ją  zgrabnie z talii do połowy i szybko 
przebić przez środek sztyfcikiem. W ten sposób usu
nąłby grunt do podejrzywań.

67. Zgadywać karty 
umyślone przez kilka osób.

Sztukmistrz bierze dwadzieścia kart i kładzie je 
po dwie ; a więc będzie z nich 10 kupek. Prosi teraz 
widzów, ażeby każdy umyślił sobie jedne kupkę (tj. je 
dne parę leżących kupkami kart) i zapamiętał sobie 
obie karty. Potem zbiera te kupki jedne na drugą, 
nie mieszając ich atoli. Kiedy je  złożył razem, bierze 
z wierzchu po jednej i układa je na stole we cztery 
rzędy, według następnej formułki:

M A R I A  (Maria)
V I V E T (vivet)
P R O P E (prope)
M U T U O (mutuo)

A mianowicie, kładąc pierwszą kartę na pierwszem 
miejscu, kładzie ją  niejako na literę M. Ażeby drugą 
dobrze położyć, przypomina sobie, gdzie jeszcze litera 
M  w tej formułce przychodzi. A więc drugą położy 
aż w rzędzie czwartym na pierwszem miejscu. Trzecią 
kładzie obok pierwszej, a więc na literze A, to też
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czwartą położy znów na A  tj. na końcu pierwszego 
rzędu i t. d . ; bo każda z tych liter zawiera się po
dwójnie w owej formułce. Słowem te cztery rządki 
będą w takim porządku założone kartam i:

1. 3. 5. 7. 4. 1. (rządek)
9. 8. 10. 11. 13. 2. (rządek)

15. 6. 17. 16. 12. 3. (rządek)
2. 19. 14. 20. 18. 4. (rządek)

Kiedy już tak karty ułożył, zapytuje każdego z 
widzów, w którym rządku znajdują się przez niego ii- 
my ślone karty. A rządki rachują się w tym kierunku 
jak wskazują ręce. Gdy widz powie — wówczas przy
pomniawszy sobie formułkę, szuka się, jaka litera jest 
wspólna w tych rządkach, lub w tym rządku; gdyż i 
w jednym rządku, jak  to jest widoczne, może się jedna 
litera powtórzyć. Obie karty, przypadające na poło
żenie wspólnej litery, są właśnie umyślonemi. N. p. ktoś 
mówi, że jego karty obie są w pierwszym rzędzie. 
Będą więc niemi: druga i piąta, bo obie odpowiadają 
miejscu litery A  w słowie: Maria. Albo powie ktoś, 
że obie karty są: jedna w drugim a jedna w czwartym 
rzędzie. Więc w drugim będzie piąta, a w czwartym 
trzecia umyślona, bo obie te odpowiadają wspólnej 
literze T  i t. d.

68. Spalić kartę i z jej popiołów, 
włożonych do kielicha, stworzyć całą.

Używa się do tego kielicha, opisanego w sztuce 
N. 18. Popioły wrzuca się do wstawki, a gdy się ją  
wraz z przykrywką wyjmie, pokaże się w kielichu całą 
kartę, którą się tam przedtem włożyło. Karta była 
przez widzów wybrana jednym ze sposobów przymu
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szonych (obacz sztukę 61); a więc sztukmistrz wie
dział naprzód o niej, że będzie wybraną i naprzód mógł 
ją  włożyć na dno kielicha.

69. Talia kart, oprócz karty wybranej, 
znika z kielicha.

Ta sztuka jest podobną do poprzedniej z tą ró
żnicą, że zamiast palenia wybranej karty rzuca się całą 
talią do wstawki.

70. Stukmistrz przechodzi przez środek karty.

„Opowiadają“ — mówi sztukmistrz — „że nieraz 
przechodzili różni sztukmistrze przez środek drzewa, 

cu b Ja potrafię przejść przez środek
karty nawet o zakład.“ I rzeczywie 
przechodzi.

W ykonanie. Ażeby tej sztuki 
dokonać musi sztukmistrz pociąć 
kartę ostrym scyzorykiem w sposób 

XXI1' naznaczony na fig. 22., a wówaczs 
może ją  tak rozłożyć, że ją  przez całego siebie, jeżeli 
jest szczupły przesunie, nie rozdzierając jej — bo w 
ten sposób pocięta karta da się z łatwością bardzo 
rozszerzyć. Rozumie się, że im gęściej pocięta, tern 
więcej obejmie.

71. Chłopiec lub dama —  stosownie do życzenia.

Są w sklepach talie kart obcięte w ten sposób, 
że karty, na których są walety, są dłuższe odrobinkę 
od całej ta lii; a na których są damy, są szersze od całej
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talii. Zresztą każdy może sobie sam taką talią spo
rządzić, jeżeli da ją  (oprócz naturalnie waletów i dam) 
obciąć po trosze na wszystkich 4 rogach introligatorowi. 
Mając taką talią, można na życzenie widzów, nie pa
trząc do niej, podawać im to waleta to damę, dotykaniem 
odczuwając, co wyciągnąć.

72. Wolta jedną ręką.

Dało się wybrać kartę widzowi. Następnie prosi 
się go, ażeby ją  położył na części talii, trzymanej w 
lewej ręce. Gdy położył, przykrywa się tę część talii 
częścią jej drugą, trzymaną w prawej ręce. W chwili 
jednak gdy ta część druga ma już — już pierwszą, w 
lewej ręce będącą, przykryć — wsuwa sic szybko mię
dzy obie części dwa palce ostatnie tj. palec mały i 
pierścieniowy, a równocześnie wskazującym i średnim 
przytrzymuje się z wierzchu całą talią i odejmuje się 
od niej zaraz prawą rękę. Gdy się to stało, zesuwa 
się górną część talii za pomocą palca średniego i pier
ścieniowego, przez które to palce jest ona przytrzy
mana ; wskutek tego ta część górna robi koło i zawisa 
między tymi dwoma wyciągniętymi palcami i staje się 
spodnią; bo w tej chwili spodnia, przytrzymana obecnie 
palcem wielkim i wskazującym, za ich pomocą posuwa 
się na wierzch na nią. Gdy się teraz palce : wskazu
jący i średni z pomiędzy obu części wyjmie i całą talią 
dobrze zesunie — wolta jest dokonana, a wybrana 
karta znajduje się na wierzchu. Wiele ćwiczenia po
trzeba, ażeby się wprawić w tę woltę, ale gdy się 
wprawi, można za pomocą niej dziwne sztuki pokazy
wać. Swoją drogą, że przy jej robieniu trzeba nie 
tylko być szybkim, ale i wykonać jaki ruch szybki
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całą ręką, ażeby ruchów wolty, które przy najlepszej 
wprawie są trochę widoczne, nie zdradzić. Nalepiej 
poprawić wtenczas ręką prawą lewy rękaw surduta — 
bo ruch ten będzie usprawiedliwiony.

73. Karta zmienia się w rękach widza.

Daje się wybrać jedne kartę i prosi się, ażeby ją  
położono na wierzchu talii albo po jej spodem. Skoro 
to wykonano, sztukmistrz przedziela dwoma ostatnimi 
palcami lewej ręki na dwie części talią, którą w tejże 
ręce trzyma i wykonuje woltę. Wskutek niej ta karta 
idzie w środek a inne na jej miejsce przychodzą na 
wierzch i na spód. Wtedy prosi się widza, ażeby wziął 
sobie napowrót wybraną kartę z wierzchu (a jeżeli ją  wło
żył na spód, to ze spodu) i nie oglądając jej położył 
ją  na stole, lub w ręku zatrzymał. Zapytuje się go, 
jaką sobie wybrał — a gdy ją  powie, każe się mu ją  
obejrzeć. Widz, ku swemu zdziwieniu, spostrzega, że 
to inna karta i będzie myślał, że się mu tak w ręce 
przemieniła. ______

74. Znakomity węch.

Sztukmistrz z zawiązanymi oczyma samym węchem 
rozróżni figurę od niefigury.

W ykonanie. Sztukmistrz przebija każdą figurę igłą 
od strony prawej ku lewej na jednym rogu. Wskutek 
tego robi się od przekłucia małe wzniesienie na stronie 
lewej (na tyle) karty. Kiedy więc z zawiązanymi oczyma 
pomiesza talią, dotykiem odczytuje to wzniesienie, a więc 
i figurę rozpozna.

Tajemnice Magii. II. 6
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75. Studencka zabawa.

Jeżeli się ułoży talią z 32 kart w ten sposób, że 
każdy kolor idzie w tym porządku : as, król, dama itd. 
— a potem się ją  przekłada tylko, udając mieszanie — 
i da się jeszcze komu przeliczyć; —  to, gdy się po
tem będzie kładło karty jedna po drugiej w rząd, zło
żony z 8 kart obok siebie leżących (na pierwsze ośm, 
drugie 8, na trzecie 8, czwarte 8), te karty tak się 
ułożą, iż w jednej kupce będą same asy, w drugiej 
same króle i t. d. Rozumie się, że kładąc w ten sze
reg karty, trzeba je kłaść lewą stroną do góry, a potem 
dopiero wszystkie odwrócić.

76. Posłuszne karty.

Sztukmistrz kładzie dwie wybrane karty na stole, 
jedną od drugiej w pewnej odległości i nakrywa każdą 
z nich kapeluszem. Kiedy rozkaże, ażeby te karty 
swe miejsca zmieniły — słuchają go i w mgnieniu 
oka — ta, która była pod pierwszym kapeluszem, jest 
pod drugim i odwrotnie.

W ykonanie. Bierze sztukmistrz dwie ósemki 
i dwa króle — tego samego koloru — i z dwóch po
dobnych do siebie talii. Odwilżywszy tych kart grzbiety, 
zdziera je  do połowy grubości karty — a potem zlepia je 
tymi zdartymi grzbietami do siebie, ale na przemian, 
to jest, aby z jednej strony tak zlepionej karty był 
król, a z drugiej ósemka. Potem je  wyprasuje, ażeby 
były równe i proste. Pokazuje więc widzom jednę 
kartę stroną króla, a drugą stroną ósemki. Kiedy zaś 
je kładzie pod kapelusze, odwraca króla na stronę, 
ósemki, ? ósemkę na stronę króla. Widzowie zaś będą
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myśleli, że karty rzeczywiście miejsca zmieniają. — 
Sztukę tę można kilka razy raz po razie pokazać.

77. Czarodziejski obraz.

Sztukmistrz stawia obraz na podstawce, która jest 
przyczepiona do ram; albo wiesza go na koluszkach — 
wśrubowanych w oba górne rogi ram — między dwoma 
żelaznymi prętami, umocowanymi w powierzchni stołu. 
Obraz jest w ramie za szkłem. Na samym obrazie, w 
środku jego, jest przylepiona kartka białego papieru, 
nieco większa od karty do grania. Obraz z ramami 
powinien mieć co najmniej 60 centymetrów wysokości, 
a 50 centymetrów szerokości.

Potem podaje sztukmistrz talię — do wybrania z 
niej jednej karty. Kartę tę pali, nabija w pistolet, 
strzela do obrazu, a ta karta cała zjawia się na obrazie 
za szkłem, w miejscu przeznaczonem dla niej, to jest 
na onej białej kartce przylepionej do obrazu.

Wykonanie. Sztuka ta, na pozór niepojęcie 
trudna, jest jednak bardzo łatwą do wykonania. Sztuk
mistrz bowiem, mając użyć jednego ze sposobów, wy
liczonych w sztukach N. 61.... do przymuszonego wy
boru, wie już naprzód, jaka karta musi być wybraną. 
Tę też kartę przybija sztyfcikami do obrazu na miejscu, 
które jest na nim nalepione białą kartką. Na tę tak 
przybitą kartę nalepia za pomocą soku z rozciętego 
migdała (tłustego!) kartkę białą, taką samą co do ko
loru i wielkości, jak  ta, na której jest przybita karta. 
Kartka ta atoli jest rozcięta przez długość na dwie 
połowy i złożona dokładnie, tak że zdaleka wydaje się 
całkowitą. Do zewnętrznego brzegu każdej z tych po
łówek jest przyczepiona czarna nitka, która tak z jednej

6 *
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jak  i z drugiej strony idzie pod szkło poziomo przez 
obraz, następnie przez dziurki, wyrobione w bokach 
ram. Z tyłu, w środku deski, przyciskającej obraz, 
jest przyczepione koluszko, w którem obie nitki się 
schodzą i z tego koluszka dopiero łączą się w jedne 
nitkę. Nitka ta idzie aż za parawan do pomocnika — 
albo — jeśli pomocnika nie ma — przez rozmaite ko
luszka około sprzętów przepuszczana, może być umiesz
czona tam, gdzie sztukmistrz stać będzie przy strzela
niu, aby ją  w chwili strzału sam pociągnął. W miejscu, 
kędy nitka przechodzi przez ramy, powinny być w ra
mach od strony obrazu otwory, niewidzialne na ze
wnątrz. Otwory te muszą być nieco większe, niż po
łówka kartki. — Kiedy się więc wśród strzału po
szarpcie nitkę, ta porywa ze sobą lekko naklejone po
łówki białej kartki i wciąga je do otworów wyciętych 
w ramach — wskutek czego odkryje się karta przy
bita. — Rozumie się, że należy wprzód odbyć próby, 
jużto ażeby szarpnięcie nitką nie było za silne, jużto 
ażeby nitka nie była za słaba, lub naklejenie połówek 
kartki za mocne. — Ponieważ przez silne pociągnięcie 
nitki połówki kartki niezmiernie szybko uciekają i kryją 
się — a do tego dym z prochu trochę przeszkadza — 
przeto żaden z widzów nie wpadnie na sekret tej 
sztuki. — Szkło musi być w odpowiedzialnej odle
głości od obrazu. Można także zamiast strzału użyć 
rzucenia całą talią kart, jeżeli obraz stoi mocno.

Sztuka to — sprawiająca ogromne wrażenie. — 
Na obrazie, najlepiej gdy jest przedstawione coś weso
łego, lub gracz uśmiechnięty, trzymający rękę tak, ażeby 
się zdawało, iż on sam kartę prezentuje.
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78. Grzeczny kawaler.

Niedawno zmarły polski sztukmistrz S. lubiał 
bardzo przedstawiać w prywatnych domach następu
jącą sztukę — i to z wielkim powodzeniem. Miał dwa 
czarne pudełka na cztery centymetry wysokie, a tak 
duże, że karta w nich wygodnie mogła się zmieścić. 
Pokazywał, że są próżne, uderzając otwartemi o stół, 
a następnie wyjął z talii chłopca kierowego i takąż 
damę i prosił kogoś z widzów, ażeby chłopca w jedno 
a damę w drugie pudełko włożył. Zamknął następnie 
obydwa pudełka i położył je na stole. Teraz zapo
wiedział, że chłopiec wybiera się do damy, ale że i 
dama, nie wiedząc o tern, wybiera się do niego. Na
turalna rzecz, że wybierając się tak równocześnie nie 
zastaną się w domu. I rzeczywiście kiedy pudełka 
otworzył, chłopiec był w pudełku damy, dama zaś w 
pudełku chłopca. „Nie sztuka to!“ — może się ktoś 
odezwać — mówił teraz. „Przemieniłeś pan pudełka, 
odchodząc ku stołowi!“ — Ażeby więc przekonać nie
dowierzającego, że podejrzenie jego jest niesłuszne, 
wzywam kawalera, ażeby w imię grzeczności powrócił 
do swego domu i przyjął uprzejmie damę, która się do 
niego trudziła, a zarazem oczyścił mię od niesłusznego 
podejrzenia.“ Po tych słowach uderzał laseczką w pu
dełka i —  o dziwo ! Pudełko, w którym był chłopiec, 
pokazał zaraz jako próżne, a w pudełku, w którym 
była właśnie dama, znajdawały się dama i chłopiec ra
zem. Wreszcie na rozkaz sztukmistrza rozchodzą się.

W ykonanie. Do tej pieknej sztuki potrzeba 
dwóch takich pudełek jak  opisane w sztuce Nr. 60. 
W jedno z nich kładzie się chłopca i damę i przy
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krywa się je  ruchomem denkiem. Do drugiego 
kładzie się tylko ruchome denko. Gdy się puka
0 stół pudełkami, trzymając je  otworem na dół, trzy
ma się je  tak, ażeby palec wskazujący przyciskał ru
chome denka, a wielki był pod spodem pudełka. —  
Widzom się tych pudełek do rąk nie podaje. — W tak 
otwarte pudełka wkłada się wobec widzów, w jedno 
chłopca, w drugie damę — i naznacza się je  słowami: 
lewe, prawe (pudełko.) Niosąc je  ku stołowi, a raczej 
w chwili, gdy się od widzów odwraca, przemienia je 
sztukmistrz rzeczywiście i to bardzo szybko i tak sta
wia na stole. Wskutek tego, gdy je potem otworzy, 
będzie się zdawało, że karty miejsca zmieniły. -— Za
mykając je atoli teraz, obraca je  do góry dnem. Wsku
tek czego denka zakrywają te pojeńdycze karty —  a 
natomiast w jednem pudełku ukażą się karty obie, a 
drugie będzie próżne. — W końcu może sztukmistrz po
wiedzieć : „Dosyć już, moi państwo, razem byliście, 
czas się rozejść!“ — i jeżeli przy zamykaniu pudełek 
odwrócił je znów dnem do góry, może — otworzywszy 
je  — teraz pokazać, że chłopiec został sam, a i dama 
wróciła do siebie.

Kiedy sztukmistrz obraca pudełka do góry dnem 
w tym celu, ażeby ruchome denka, spadając, przykry
wały karty — powinien jeszcze i laseczką uderzać w 
pudełka, gdy je postawi na stole. Denko bowiem 
czemś przeszkodzono mogłoby samo swym ciężarem nie 
spaść na dno — takie zaś uderzenie (przy rozkazy
waniu kartom) dopomoże mu do tego.

Kiedy sztukmistrz wyjmuje przed widzami damę
1 chłopca z pudełka, na dowód że się razem zeszły, 
powinien być ostrożny, ażeby denko ani nie poruszyło się, 
ani, coby było gorszem, nie wypadło.
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79. Przewóz trzech królów 
i trzech spiskniętych paziów przez rzekę.

Sztukmistrz robi kredą kreskę przez środek stołu. 
Kreska ta ma oznaczać rzekę. Po jednej stronie kre
ski kładzie sześć k a r t : trzech królów i trzy walety — 
i mówi: „Ci trzej królowie podróżują z tymi trzema
paziami. W podróży swej przybyli nad tę rzekę i zna
leźli przy brzegu łódkę, w której jednak tylko dwie 
osoby zmieścić się mogły. Przewiezienie się na drugą 
stronę byłoby łatwe, gdyby nie to, że trzej paziowie 
spisknęli się na życie swych panów. A mianowice uło
żyli się, że, jeżeli na którym brzegu będzie ich więcej 
aniżeli królów, zabiją wtedy królów. Jeżeliby więc 
zeszli się na której stronie dwaj paziowie a jeden król, 
albo trzej paziowie i dwóch królów, przewóz jest chy
biony. — Zaznaczam, że łódkę musi ktoś przywieść 
od jednego do drugiego brzegu. Chodzi więc o t o : 
Jak odbyć ten przewóz, aby królowie nie byli zabici ?u

W ykonanie . Najpierw wsiada do łódki dwóch 
paziów i przewożą się na drugą stronę. Potem jeden 
z nich powraca z łódką i bierze ze sobą trzeciego pa
zia — i obaj jadą  znów na drugą stronę. Teraz więc 
są wszyscy trzej na drugiej stronie. Lecz jeden z nich 
wraca z łódką i zostaje na pierwszej stronie a nato
miast dwaj królowie wsiadają do łódki, przewożą się 
na drugą stronę, a następnie jeden 'król i jeden paź 
odwożą łódkę. Skoro przyjechali na pierwszą stronę, 
wychodzą obaj z łódki, do której teraz wsiadają obaj 
królowie i przejeżdżają na drugą stronę; skąd posy
łają tego jednego pazia, który jest obecnie z nimi, po 
tamtych dwóch paziów tj. posyłają raz po jednego, a 
gdy ten przywieziony, posyłają znów pazia po trzeciego.



Chociaż to tak łatwa sztuka, jednak nieświadom 
jej, namęczy się nad jej dokonaniem i chociażby ją  
raz zrobił, nie potrafi tak prędko powtórzyć jej, nawet 
gdyby ją  sztukmistrz raz na początku, ale prędko pokazał.

8 0  Czuły słuch.

Sztukmistrz kładzie na stole rzędem kilka kart i 
prosi, ażeby ktoś z widzów odwrócił którą z nich, tak 
ażeby brzeg dolny poszedł ku górze a górny ku do
łowi. (To ma pokazać praktycznie, odwracając sam 
kartę, — a nie mówić.) Dawszy to polecenie, wycho
dzi do drugiego pokoju; a kiedy już kartę obrócono 
i dano mu znać o tern, wraca i biorąc każdą z kolei 
kartę do ręki, puka w nią jednym palcem i po odgłosie 
karty poznaje, która była odwróconą, a która nie. 
(Mogą bowiem widzowie i kilka a nawet wszystkie w 
ten sposób obrócić — a mogą i żadnej nie obrócić —  
a i to sztukmistrz przez pukanie i słuchanie pozna.)

Wykonanie. Do tej sztuki potrzebna jest talia, 
w której grzbiety kart są pomalowane kropkami i kół
kami — jak  to zwykle bywa. Kto się grzbietom ta
kich kart dobrze przypatrzył, ten musi spostrzedz, że 
te kółka są po największej części nie w jednakowych 
odległościach od obu węższych brzegów — rozumie 
s ię : ostatnie rzędy kółek. Otóż sztukmistrz wybiera 
sobie karty, na których grzbietach ta różnica jest naj
widoczniejsza i układa je  w rząd tak, ażeby — wię
kszym odstępem brzegów od kółek — leżały do góry, 
a mniejszym na dół. Kiedy widzowie obrócą którą 
kartę, sztukmistrz pozna to jednym rzutem oka. Pu
kanie — to tylko ozdoba do tej sztuki.
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81. Karta w  bułce.

Sztukmistrz daje wybrać kartę, każe ją  potem po
drzeć na kawałeczki, które nabija do pistoletu, zosta
wiając atoli jeden kawałeczek z niej w ręku widza 
dla rozpoznania karty, obecnie podartej, gdy ją  naprawi.

Przynosi potem dwie bulki długie, prosi by jednę 
z nich wybrano. Przeznaczoną w ten sposób do tej 
sztuki bułkę kładzie na stole i strzela do niej z pisto
letu. Kiedy ją  potem rozkroi, znajduje w niej, ku ogól
nemu zdziwieniu, tę samą kartę całą, z wyjątkiem trzy
manego przez widza kawałeczka, który jak  najdokładniej 
stosuje się do miejsca udartego na niej.

W ykonanie. Sztukmistrz ma dwie jednakowe 
zupełnie talie. Z każdej z nich wyjmuje taką samą
kartę n. p. damę kierową. Ze środka lub z rogu je 
dnej damy udziera mały kawałek, który sobie zacho
wuje — a resztę tej karty wkłada do bułki, którą od 
spodu wykroi — a potem tą samą skórką otwór ten 
założy. Kładzie potem tę bułkę i drugą jeszcze, ale
całą, na tacy i wynosi na scenę.

Drugą damę daje widzom do wybrania sposobem 
przymuszonym, jak  w sztuce Nr. 61 i każe ją  potem 
podrzeć. Wśród tego, jak  widz kartę drze, sztukmistrz 
bierze pistolet, a z nim i kawałeczek udarty z damy 
będącej w bułce i przez trzymanie pistoletu ukrywa go 
pod palcem wskazującym ręki prawej. Odbiera potem 
taż ręką kawałki i wkłada je do ręki lewej — a ka
wałeczek trzymany pod palcem podaje widzowi do 
przechowania, jakoby cząstkę podartej właśnie karty. 
Teraz dopiero wsypuje do pistoletu kawałeczki. Potem 
bierze bułki z tacą i pyta kogoś z widzów, którą sobie 
ten wybierze ? Czy będącą po prawej stronie, czy po
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lewej ? — Jeżeli widz wybierze bułkę z kartą, to sztuk
mistrz zaraz, położywszy ją  na stole, strzela do niej, 
rozkrawa i pokazuje wydobytą z niej kartę. Jeżeliby 
atoli widz przeznaczył bulkę niewłaściwą, powiedziawszy 
n p .: tę co po lewej stronie (a ta właśnie całą była) — 
to wówczas sztukmistrz udaje, że pojmuje stronę lewą 
swoje, nie widzów i biorąc bułkę (z kartą), po lewej 
jego stronie będącą do lewej ręki, mówi: A więc
t ę ! — i zaraz kładzie ją  na stole, niezważając na mo- 
żebną opozycyą i kończy jak  wyżej swą sztukę.

82. Czarodziejski strzał.

Sztukmistrz pokazuje ramkę ze szkłem, bez ża
dnego obrazka. Tę ramkę wkłada w pudełko, które 
widzowie owiązują sznurkiem i pieczętują lakiem. Na
stępnie kładzie sztukmistrz to pudełko na stole — po
daje widzowi talią do wybrania sobie karty i zostawia 
mu ją  w ręce. Sam zaś bierze pistolet do rę k i; a kiedy 
widz wyrzuci talią w górę, strzela do niej — i tak 
trafia wybraną kartę, że ta wpada w ramki do za
pieczętowanego pudełka.

W ykonanie. Ramka, potrzebna do tej sztuki, 
jest taka sama jak  w sztuce Nr. 41. — Sztukmistrz 
otwiera ją  i pokazuje widzom, ale tak, że szkło jest 
przejrzyste. Bierze potem jedne kartę z wierzchu talii, 
leżącej niedaleko niego na stole i kładzie ją  w ramki, 
mówiąc: „Wsam raz dla jednej karty ram ka! No,
ale cała talia tu by się nie zmieściła.“ To mówiąc, 
wyjmuje tę jedne kartę z ramek, kładzie ją  na wierzch 
talii, którą to talią potem chwyta i trzymając ramkę 
tak obróconą, ażeby piasek wsunął się między szkła, 
kładzie z tyłu ramki na stole tę całą talią. — Na sa
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mym jednak spodzie tej talii jest karta, którą widzowie 
wybiorą potem przymuszonym sposobem z innej talii. — 
Śmiejąc się teraz z tego, że talii całej nie możnaby 
nawet tylną tekturką, zdejmuje z ramek talią, ale tak, 
ażeby ostatnia karta (t. j. ta, która ma być przymu
szonym sposobem wybrana z innej talii) na niej zo
stała. Co gdy się stanie, odkłada zdjętą talią na stół, 
a zostawioną na szkle kartę zakrywa zaraz tekturką 
i pokazuje teraz jeszcze raz widzom ramkę. (Karty 
tam włożonej nie widać, bo piasek ją  zasłonił, gdyż ramka 
jest na przeciwną stronę obrócona.) Teraz bierze pu
dełko ze zwykłej tekturki, wkłada w nie ramkę trzy
mając ją  wraz z pudełkiem pionowo, ażeby się piasek 
nie odsunął i nie odsłonił karty. Zakrywa pudełko 
wiekiem, daje pieczętować i potem je  stawia na stole 
tak, ażeby piasek wysypał się z pomiędzy szkła. Te
raz daje wybrać kartę przymuszonym sposobem, każe 
ją  położyć na wierzchu talii, mięsza potem talią, ale 
tak ażeby palcami przytrzymać tę pierwszą (wybraną) 
kartę. Po pomieszaniu zesuwa nieznacznie dla siebie 
pierwszą kartę, a talią podaje widzom do trzymania. 
Idzie potem po pistolet. Biorąc go, zostawia kartę na 
stole. Potem prosi widza, by na komendę: trzy! — 
rzucił talią do góry. Gdy ją  widz rzuci, sztukmistrz 
strzela do niej (samą kapzlą) — idzie zaraz do pu
dełka i nie zmieniając jego pozycyi (ażeby się karta 
za szkłem piaskiem nie zasuła), każe rozciąć sznurki, 
zdejmuje wieczko pudełka i trzymając pudełko wraz 
z ramką pionowo, pokazuje będącą za szkłem kartę. 
Widzowie będą z pewnością zdumieni.
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83. Sztuczne rzucanie kartami.

Nieraz potrzeba odrzucić przy sztuce kilka kart. 
Ażeby i przy tern pokazać się sztukmistrzem, trzyma 
się kartę odwróconą ku sobie dłuższym brzegiem, a 
trzyma się ją  za prawy róg tegoż właśnie brzegu od 
strony siebie. Karta powinna swą powierzchnią być 
trzymana równolegle do podłogi. Jeżeli wtedy zrobi 
się silnie ruch rzucenia samą tylko ręką, trzymając 
przedramię poziomo i wypuści się kartę, to ona, zwła
szcza gdy jest nowa, poleci bardzo daleko. Wprawa 
jednak dłuższa jest do tego potrzebna.

84. Ręka wagą.

Sztukmistrz waży na ręce jedne kartę, celem wy- 
miarkowania jej ciężaru. Gdy już wymiarkował, bierze 
talią i kładzie na stół. Zdejmuje potem z niej kupkę 
kart, i odkłada na bok a resztę, wziąwszy w rękę, 
waży w niej przez chwilę i za każdym razem poda 
dokładnie, ile ich jest.

W ykonanie. Sztukmistrz, zostawiwszy sobie 4 
karty z jednej talii, resztę da introligatorowi, ażeby je  
po troszce poobcinał na wszystkich czterech brzegach. 
Mając taką talią, odlicza sobie przed przedstawieniem 
pewną ilość kart i kładzie na nie pierwszą nieoberzniętą 
kartę. Na to kładzie znów pewną ilość kart i nakrywa 
je  znowu drugą nieoberzniętą i t. d.

Gdy przyjdzie z tak przygotowaną talią na scenę, 
opowiada o czułości nadzwyczajnej swej ręki, która mu 
zastępuje wagę aptekarską. Bierze potem jednę kartę 
z wierzchu i niby ją  waży dla wprawy. Następnie 
kładzie ją  na wierzch talii. Teraz bierze w tern miejscu



— 93 —

talią, gdzie jest wetknięta pierwsza od spodu nieobe- 
rznięta karta, odkłada tę całą zdjętą kupkę kart na bek, 
a pozostałą na stole bierze do ręki i niby waży. Na
stępnie mówi, że jest kart tyle a tyle i podaje widzom, 
ażeby przerachowali. Zdziwi ich ta dokładność. Ode
brawszy te karty nakrywa je  znów resztą leżącej na 
boku talii i chwyta w miejscu, gdzie jest druga od 
spodu nieoberznięta karta i postępuje jak  poprzednio. 
Rzecz jasna, iż musi sobie dobrze pamiętać, ile pod 
którą nieoberzniętą kartę kart włożył.

C . Różno figle, zabaw ki i sztuczki.

85. Dowcipne fundowanie.

Zebrało się 17 dowcipnisiów w traktyerni i ucztu
jąc razem, zaprosili do siebie i traktyernika do kom
panii. Kiedy przyszło płacić, każdy z nich chciał płacić. 
Wskutek tego powstała przyjacielska kłótnia. Wtedy

m dowcipniś, siedzący obok 
gospodarza, zapropono
wał takie rozwiązanie 
tej kwestyi. Rzekł: „Ten 
zapłaci na kogo los wy- 
padnie. Będzie się ra 
chowało do 7. Na kogo 
wypadnie 7, ten zaraz 
wyjdzie, ażeby nie było 
zamięszania. Kto więc 

zostanie na końcu sam, ten zapłaci fundę. Proszę, aże
by każdy siedział na swojem miejscu, a wyszedł dopiero 
wtedy, gdy na niego wypadnie siedm. Zacznę zaś
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rachunek od naszego przewodniczącego, który siedzi 
na pierwszem miejscu:“ Gospodarz, w myśli, że prze
cież na niego musi wypaść choć raz 7, zgodził się na 
to, ba nawet zafundował sam jeszcze wina. Tymczasem 
rachunek wypadł tak, że gospodarz sam został, bo o- 
statnia siódemka wypadła na tego, kto zrobił tę pro- 
pozycyą. I on więc ukłoniwszy się gracko gospoda
rzowi, wyszedł.

W ykonanie. Do uczty mają być usadowieni 
wszyscy 17 wraz z gospodarzem, który da się okpić, 
w ten sposób, jak  wskazuje figura 23.

Zaczyna się od 1 w kierunku podanym — więc 
wychodzi najpierw 7. Drugi raz zaczyna się rachować 
od 8 i wychodzi 14. Trzeci raz zaczyna się rachować 
od 15 i wychodzi 3 i t. d.

86. Pewna wygrana.

Sztukmistrz nakrywa koronę czapką na stole i 
mówi, że nie dotknąwszy niczem czapki, wyjmuje z pod 
niej koronę, chociaż ta leży na środku stołu tak szczel
nie przykryta. Gotów jest nawet o to się założyć.

W ykonanie. Sztukmistrz, nakrywszy koronę 
czapką, kładzie rękę pod stół i drapie przez chwilę 
palcem blat stołu z pod spodu, jakoby chciał zeń wy
dobyć koronę. Następnie pyta się tego, kto się z nim 
założył, czy korona jest jeszcze na stole i żąda, aby 
się przekonał. Widz, nie przeczuwając figla, podnosi 
czapkę do góry, a wówczas sztukmistrz chwyta z pod 
niej szybko i zgrabnie koronę i rzuca ją  na stół, jako 
wydobytą bez dotknięcia czapki. Rozumie się, że musi 
uważać, kiedy czapka jest podniesiona dostatecznie. 
Gdyby nie była podniesiona dostatecznie za pierwszym
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razem, czeka na raz drugi i t. d. żądając, aby pod
niesiono czapkę dobfze, iżby wszyscy widzieli, że ko
rona jest jeszcze.

87. Jaśnie oświecony.

Sztukmistrz mówi: „Wielu pragnie tytułu Jaśnie
Oświeconych, chociaż nie widać, by jaki blask bił od 
nich. Ja  nie używam tego tytułu, chociaż mam do 
niego prawo, bo nawet sam blaskiem sieję.“ To po
wiedziawszy gasi światła i rzeczywiście twarz ma świe
cącą. Kończy: „Czyż nie wielką jest moja skromność ?“

W ykonanie. Sztukmistrz smaruje sobie za po
mocą pędzla twarz (z wyjątkiem oczu i ust) i włosy 
następującą mieszaniną: Do 6 mniej więcej części
oliwy (czystej) dodaje jednę część fosforu i tę miesza
ninę wstawia wraz z flaszką do piasku na słońcu. Flaszka 
powinna być dobrze zatkana. Za kilka godzin wyjmuje 
to z piasku, o gdy się posmaruje tą mieszaniną, będzie 
Jaśnie Oświeconym.

88. Różne postacie.

Po poprzedniej sztuce, umywszy się dobrze, wy
stępuje znów sztukmistrz i mówi: „Czemże są inni
ludzi wobec mnie ? Przypatrzmy się im dobrze przy 
odpowiedniem świetle!“ Gasi lampy.

a. W szyscy murzynami.

Jeżeli do lampy z olejem włoży zamiast knota, 
gałązkę sitowia (rogozia), namoczoną w bardzo czarnym 
atramencie i zapali ją.
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89. b. W szyscy duchami.

Jeżeli zapali w jakiem naczyniu kawałek bawełny 
namoczony w spirytusie winnym, w którym jest roz
puszczona sól i szafran, sproszkowane.

90. W szyscy szpetni.

Jeżeli zapali kawałek zgrzebnego płótna, namo
czony w spirytusie i posypany obficie sproszkowaną 
czystą kredą, zmieszaną z takąż ilością sproszkowanej 
soli morskiej.

91. Brzuchomówstwo.

Sztuka ta, jeżeli się z nią nie zdradzi, może słu
żyć do bardzo wielu towarzyskich figlów. Kto się 
jej chce nauczyć, powinien nasłuchiwać dokładnie głosy 
naturalne stworzeń, jak  płacz i śmiechy dziecka, głosy 
ptaków, psów, kotów, burzy i t. d., zapamiętać je  so
bie i naśladować dokładnie; nasamprzód bez sztuki, 
potem przytykając sobie usta ręką lub ubraniem. Pó
źniej pogłębiać te głosy (również i swój głos, próbując 
go zmienić) tj. zamknąwszy usta, poruszać językiem i 
nim tylko samym wymawiać każdą zgłoskę wyrazu z 
osobna. Z początku zwolna, potem coraz prędzej. Po
wietrza wtedy z ust nie puszczać (dopóki się mówi), 
owszem napowrót je  cofać ku płucom wśród mówienia, 
ażeby się zdawało, że głos z dalsza pochodzi. Dobrze 
jest mówić, schyliwszy się nieco pod stół, raz swoim 
głosem naturalnym, a raz zmienionym.

Przed tą sztuczną mową należy odetchnąć silnie, 
ażeby zebrać wiele powietrza.
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Że do tej sztuki potrzeba silnych piersi, delikat
nego języka, muszkułów gardła łatwo się ściągających 
by głos stłumić i rozciągających, by go uczynić peł
niejszym — stósownie do tego, z jakiej odległości chce
my naśladować głosy, — a nadto długiej wprawy, 
każdy to łatwo pojmie.

Najlepiej zacząć tę naukę w 15-tym roku życia.

92. Sztuczne dzielenie.

Sztukmistrz przynosi 8 jabłek na tacy i powiada, 
że ośmiu osobom da z tego po jednem calem jabłku, 
a mimo to zostanie jedno jabłko na tacy.

W ykonanie. Siedmiu osobom da po jednem 
jabłku do ręki, a ósmej (najlepiej samemu sobie) da 
jabłko ósme na tacy. A więc każda z 8 osób dostała 
po jednem jabłku a przecież jedno zostało na tacy.

93. Sztuczne rachowanie.

Sztukmistrz prosi widzów, ażeby wypowiedzieli 
jakąś liczbę (bez ułamków) od 1 — 55, gdy on wyjdzie 
z pokoju; a powróciwszy zgadnie ją.

W ykonanie. Do tej sztuki, którą się pokazuje 
w zebraniach towarzyskich potrzeba pomocnika, który 
już przedtem, siedząc przy stole, bawił się zapałkami. 
Kiedy więc sztukmistrz zapowiada tę sztukę, pomocnik 
układa sobie na stole 10 zapałek główkami do góry, 
w jednym rzędzie. —  Pierwsza po lewej stronie za
pałka znaczy 1, druga znaczy liczbę 2, trzecia liczbę 3 
i t. d. a dziesiąta, naturalnie liczbę 10.

Kiedy sztukmistrz opuści pokój, a widzowie zgo
dzą się na pewną liczbę, pomocnik interesujący się niby 

Tajemnice Magii. II. 7
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głównie zabawą z zapałkami, odwraca główką na dół te 
zapałki, których znaczenie, razem dodane, utworzy u- 
myśloną liczbę. N. p. Widzowie umyślili sobie 27, to 
pomocnik odwróci łebkami na dół ostatnie trzy zapałki 
t. j. 8, 9 i 10-tą, bo 8 -t- 9 -t-10 — 27.

To też sztukmistrz skoro wyjdzie, rzuci nieznacznie 
okiem na zapałki i od razu, zliczywszy, zgadnie umy
śloną liczbę. Pomocnik i sztukmistrz mają okazywać 
względem siebie obojętność.

Ti g.XXIV.

94. Sztuki z kwadratami.

a) Ażeby usprawiedliwić do poprze
dniej sztuki zabawę pomocnika z zapałka
mi, można przedtem zadać widzom nastę
pujące zadanie, ułożywszy wprzód z 12 za
pałek cztery kwadraty, jak  pokazuje fig. 24. 
Teraz zażądać, by nie łamiąc żadnej za
pałki, ani nie kładąc jednej na drugą, ani

też nie ujmując żadnej, zrobić z tych czterech kwadra
tów tylko trzy tej samej powierzchni. 
(Przestawiać tylko wolno zapałki.)

Wykonanie. Te trzy kwadraty 
T_ z 12 zapałek mają tworzyć następu-

ś  " jącą figurę 25.
b. 95. Sztukmistrz może odwrócić tę sztukę i za

żądać, by z 3 tych kwadratów zrobiono 
4, nie dodając żadnej zapałki, ani też jej 
nie łamiąc.

Wykonanie. Jestto odwrócenie po
przedniej sztuki.

c. 95. Przez odjęcie jednej za-
rig XXVI. p g jy  z sześć kwadratów ułożonych z 

siedemnastu zapałek, jak  pokazuje figura 26, zro
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bić kwadratów pięć, nie naruszając przytem innych 
zapałek.

Wykonanie. Jeżeli się odejmie tę zapałkę, 
która tworzy bok a, sztuka będzie dokonaną.

97. Sztuczna gwiazdka.

Układa się gwiazdkę z siedmiu zapałek, których 
łebki tworzą środek gwiazdy. (Obacz
ag. 27.) V%vu.

Idzie o to, ażeby obracając co 5 .  
trzecią zapałkę główką do środka na- \  /
zewnątrz (przy czem kształtu gwiazdki 7
się nie zmienia) odwrócić wszystkie w 
ten sposób, oprócz jednej. s

Zastrzeżenie. Od zapałki, odwróconej już głó
wką nazewnątrz, zaczynać rachowania nie wolno. Wol
no ją  tylko jako drugą w liczeniu brać w środek. 
Gdyby atoli dwie jedna po drugiej były już główkami 
odwrócone, ani ich brać w środek, ani przeskakiwać 
nie wolno.

W ykonanie. Sekret polega na tern, ażeby ra
chować w ten sposób, iżby wypadło zawsze odwrócić 
tę, od której się za każdym razem zaczyna rachować. 
A więc, gdym zaczął rachować od 1 i odwróciłem 3, 
powinienem potem zacząć od 6, by odwrócić 1; potem 
od 4, by odwrócić 6 i t. d. Rachuje się zaś, mówiąc 
za każdym razem : raz, dwa, trzy.

Sztuka to na pozór łatwa, a jednak niewtajemni
czony nie da sobie rady.

7*
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98. Nienazwalna karta.

Sztukmistrz może się założyć, że widz nie po
trafi poznać karty i nazwać ją  jak  należy.

W ykonanie. Zdziera się dwie karty do połowy 
ich grubości i zlepia się je  razem, tak ażeby grzbiety 
tylko było widać po obu stronach. Gdy się tak 
zlepioną kartę potem wyprasuje, kładzie się ją  na 
wierzchu talii. Gdy się ją  widzowi pokaże, to on 
jej nie nazwie, chociażby i zażądał, aby mu ją  drugą 
stroną obrócić.

99. Sztuczne ułożenie kart.

Sztukmistrz ma w ręce jeden kolor cały kart wi
stowych tj. wszystkie 13 np. karo. Trzyma je  złożone 
w ręce grzbietem do góry i kładzie z wierzchu naprzód 
asa na stół (tj. pierwszą kartę), drugą kartę zdejmuje 
z wierzchu i kładzie pod spód trzymanych w ręce kart. 
Trzecią, którą jest król, kładzie na stole, a czwartą 
znów pod spód i t. d. aż wreszcie po kolei i w po
rządku wszystkie położy na stole. Kto nie świadom 
sekretu, nie potrafi tego.

W ykonanie. Karty powinny być tak ułożone: 
As, trójka, król, 7, dama, 4, walet, 6, 10, 2, 9, 5, 8.

100. Wybraną kartę powiedzieć na ucho.

Jeżeli się chce z kogo zażartować, daje się mu 
kartę do wybrania i każe mu się ją  włożyć pod spód 
tałji, obiecując, że mu się do ucha powie jej nazwę. 
I rzeczywiście otacza się jego szyję ramieniem prawej 
ręki, w której się trzyma talią z widoczną kartą na
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jej spodzie i rzuciwszy wzrok na nią, tak atoli, ażeby 
to inni spostrzegli, mówi się mu do lewego ucha na
zwę wybranej karty. Wesołość będzie ogólna, a jednak 
zdarzyć się może, że dotyczący widz będzie się zdu
miewał nad tern, jak  można było wiedzieć, jaką  on 
kartę wyciągnął.

101. Szybkie nawlekanie nitki.

Sztukmistrz okręca sobie nitkę około wielkiego 
palca (kciuka) lewej ręki i robi kluczkę, którą jeszcze 
skręca palcami. Potem bierze w palce prawej ręki 
jeden koniec nitki i celując z daleka, trafi nim w 
jednym momencie w kluczkę i przewleka zaraz na 
drugą stronę. Najbystrzejsze oczy nie dostrzegą, jak  
się to dzieje.

W ykonanie. Sztukmistrz kładzie jeden koniec 
nitki między kciuka (palec wielki) a dłoń, tak ażeby 
go z 10 centymetrów poniżej kciuka wisiało i przytrzy
mawszy go resztą palców, okręca około kciuka nitkę, 
od strony lewej zaczynając to okręcenie, a zdążając ku 
prawej. Okrętki te powinny być jedna po drugiej, 
a nie jedna na drugiej. Kiedy już zrobił z 10 takich 
okrętek na kciuku, podnosi ten drugi koniec nitki do 
góry (między palcem a dłonią), potem go zgina tak, 
aby kluczka, w ten sposób powstała, wystawała ponad 
kciuka; zakłada resztę końca nitki między palec wska
zujący a średni, i przytrzymuje mocno. Teraz chwyta 
pierwszy koniec nitki t.j. ten, który wisi pod kciukiem 
i celując nim niby do kluczki, nagle podciąga go po
pod kciuka na bok tak, ażeby go przesunąć między 
kciukiem a wskazującym palcem. Wskutek tego ten 
koniec nitki wsuwa się (od spodu) w kluczkę i zdaje
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się, jakoby sztukmistrz tak prędko przesunął (przewlókł) 
przez nią nitkę.

102. Z suchego noża źródło.

Sztukmistrz podaje nóż suchy stołowy do obej- 
żenia i pokazuje ręce, że są próżne. Potem bierze 
ten nóż, ściska go w palcach, a z jego końca spły
wa woda. „Widać, że i z żelaza nawet można łzy 
wycisnąć!“ — kończy.

W ykonanie. Pod kołnierzem lub pod kamizelką 
u jej dołu ma sztukmistrz kawałek delikatnej gąbki, 
zmoczonej we wodzie i nasiąkłej nią. Gdy widzowie 
po obejrzeniu rąk jego oglądają nóż, on, poprawiając 
niby ubranie na sobie, bierze zgrabnie gąbkę między 
palce i skoro odbierze nóż, a ściśnie go, ściska zara
zem i gąbkę; więc woda będzie spływała kroplami. 
Najlepiej jest ściskać koniec ostrza noża.

103 Potęga myśli.

Sztukmistrz prosi widzów, ażeby podczas jego nie
obecności ułożyli się i umówili o to, co on, gdy wróci 
ma wykonać z jakimś przedmiotem lub osobą, znajdu
jącymi się wśród widzów. (N. p. „Ma z tą a tą osobą 
zatańczyć“ — lub „wypić kieliszek wina, który stoi na 
stole“ — „zasunąć piec“ i t. d.) Kiedy widzowie ra
dzą nad tern, sztukmistrz jest w dalszych pokojach i 
dopiero na wezwanie się zjawia. — Skoro się zjawił, 
uprasza jedne z osób, ażeby mu służyła chwilowo jako 
medyum do odgadnięcia zadania. Osoba ta przybliża 
się do sztukmistrza, zawiązuje mu chustką oczy, na
stępnie upomniana przez niego, ażeby ciągle (bez 
przerwy) myślała o tern, co mu widzowie polecili do
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wykonania — spiera brzuszki palców swej prawej ręki 
na brzuszkach palców jego prawej ręki i wśród ogól
nego milczenia, (które jest koniecznem!) prowadzi mi
mowolnie sztukmistrza (a raczej on ją  prowadzi) do 
wykonania zadania z tym przedmiotem, w tern miejscu 
i w ten sposób, w jaki widzowie żądali.

Wykonanie. Przy tej sztuce każdy przekonać 
się może, jak wielką jest potęga myśli, jak  ona działa 
na ludzkie nerwy.

Sztukmistrz powinien mieć skórę na ręce, a prze- 
dewszystkiem na końcach a raczej brzuszkach palców 
delikatną, a przynajmniej nie stwardniałą (przez grę 
na cytrze, na gitarze, przybijanie palcami palącej się 
fajki i t. d.) Podobnież i osoba użyta jako medyum. 
Medyum musi dobrze wiedzieć, czego żądają widzowie, 
ażeby sztukmistrz dokonał — i musi o tern myśleć 
bez przerwy. Brzuszki palców, stykające się z sobą, 
(wszystkich 4 dłuższych palców) powinny lekkutko spo
czywać na sobie. Sztukmistrz ma zawiązane oczy dla 
lepszego skupienia uwagi. Staje twarzą w twarz z me
dyum. Medyum ma iść w tę stronę, w którą zwracają 
się kroki sztukmistrza. Cofać się, gdy on się cofa; 
iść naprzód, gdy on idzie naprzód — słowem w tym 
kierunku i w tę stronę się poruszać, w którym i w 
którą porusza się sztukmistrz.

Sztukmistrz, skoro złączy brzuszki swych palców 
z brzuszkami palców medyum — podraźni nieco koń
cami palców końce palców pośrednika i nie rozłączając 
tak złączonych rąk, przykłada do swego czoła rękę po
średnika (medyum) grzbietem na chwilkę. To łączy 
niejako pytającą sztukmistrza myśl, z myślą pośrednika 
odpowiadającą.
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Od tej pory sztukmistrz baczy)ak najpilniej na
zachowanie się brzuszków palców u medyum. — Jeżeli 
sztukmistrz zaczyna iść w dobrym kierunku, trafia na 
polecony przedmiot, słowem zdąża do odgadnięcia — 
brzuszki, mimo że zdają się bić lekko jakby puls jaki, 
są spokojne; jeżeli atoli sztukmistrz tylko troszkę by 
się zwracał fałszywie — lub brał inny obok leżący 
przedmiot, a nie polecony — lub chciał co innego z 
nim zrobić, niż kazano, — poczuje zaraz lekkie jakby 
szarpnięcie brzuszkami — co jest znakiem, by gdzie 
indziej się zwrócił, lub co innego uczynił i t. d. Po 
takiem więc szarpnięciu powinien pomyśleć nad innym 
kierunkiem lub sposobem użycia przedmiotu i znów go 
próbować, aż trafi. —  Jeżeli sztukmistrz wprawi się 
w to przez częstsze próby, to potem tak rozumie to 
działanie brzuszków, że odrazu odgadnie zadanie. —  
Jako medyum — najlepiej używać osób nerwowych.



W yw oływ anie duchów.

§lynne jest wywoływanie ducha Barbary Radzi
wiłłówny, dokonane przez polskiego czarnoksiężnika, 
Twardowskiego, na życzynie króla Zygmunta Augusta, 
który się nie mógł uspokoić po stracie swojej uko
chanej żony.

Owocześni pisarze zapatrywali się rozmaicie na 
to zdarzenie, a w opisywaniu go nie zupełnie się zgadzali.

I nie dziw! Rzecz była niezwyczajna — wraże
nie ogromne! To też nawet naoczni świadkowie pod 
wpływem tego wrażenia nie mogli sobie należycie zdać 
sprawy ze szczegółów; tern mniej, że patrzenie na coś 
podobnego oddziaływa silnie na fantazyę, która się 
wtedy niezwykle rozbudza i ukształca wszystko po 
swojemu, mącąc często zmysły i umysł. Jeżeli tedy 
nawet patrzący własnemi oczami nie potrafią nieraz 
prawdziwie opowiedzieć faktu, szczególniej gdy mu to
warzyszyło wiele tajemniczych okoliczności — jak  w 
tym właśnie wypadku, — to czyliż można wymagać 
dokładności od tego, który kto wie z jakich i z któ
rych z rzędu ust coś usłyszał?

Dzisiaj, gdy magia zwolna odrzuca czarnoksięski 
płaszcz, w którym pozowała dawniej na „czarną“ i u- 
kazuje się światu jako wesoła, niewinna, „biała“ — 
możemy sobie sztukę Twardowskiego wytłomaczyć zu
pełnie naturalnie, a nawet podać mniej więcej pewne 
przypadkowe okoliczności, które były użyte do spotę
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gowania efektu. Okoliczności tych łatwo się domyślić. 
Natura bowiem ludzka, jakkolwiek żądna jest wrażeń 
przeróżnych, toć przecież przy pewnych spodziewanych 
a ważniejszych lub mniej zwykłych zdarzeniach domaga 
się, powiem — instynktownie, pewnych także, niemal 
stałych ozdób, któreby działały na zmysły, umysł i fan- 
tazyę. Swoją drogą zaprzeczyć się nie da, iż pod 
wpływem wrażeń różne jednostki ludzkie różnie się za
chowują, różne fantazye różnie pracują; ale przed ode
braniem wrażeń wszyscy jednego mniej więcej spodzie
wamy się w danych okolicznościach.

To też możemy na pewne przypuszczać, że Twar
dowski, w celu przysposobienia i usposobienia należy
cie króla i jego orszaku do oglądania cienia zmarłej, 
zalecił wszystkim tygodniowy co najmniej post. Wstrzy
mać się mieli od jedzenia mięsa, a żywić tylko jarzy
nami, chlebem i potrawami mączuemi — i to w nie
wielkiej ilości. Zabronił także w tym czasie zabaw i 
rozrywek towarzyskich, radząc natomiast medytacye o 
znikomości świata, krótkości życia i nieśmiertelności duszy.

Rzecz naturalna, iż to wpływało na nerwy i umysł, 
czyniło je wrażliwszymi i przygotowywało na wielkie 
— niby rzeczy.

Siódmego dnia, około północy, wprowadził sprytny 
czarnoksiężnik króla z jego wybrańcami do pokoju wy
bitego czarną materyą, a oświeconego jedną tylko, dzi
wne blaski rzucającą lampą.

Tu i owdzie rozrzucone kości i czaszki ludzkie, 
czarne fotele, na których przybyli usiedli przed stoli
kami nakrytymi czarnem suknem, poważna i wzrusza
jąca, łatwa w tych warunkach przemowa sztukmistrza; 
poncz wreszcie silny każdemu w filiżance podany — 
nastroiły jeszcze odpowiedniej zgromadzonych. Kiedy
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zaś później Twardowski, wyszedłszy na chwilę do dru
giego pokoju, wrócił z kadzielnicą i milcząc milczących 
okadził, mógł sobie powinszować dostatecznego i naj
odpowiedniejszego przygotowania osób. Więc też otworzył 
teraz pokój drugi i poważnie zapraszał do niego.

Ruszono; ale na wstępie silna błyskawica prze
raziła wchodzących. Kiedy zgasła, zobaczyli dziwny —

lekki i przeźroczysty obłok, który wzmagając się i dzie
ląc na mniejsze, wypełniał pokój. Ledwie stanęli na 
wskazanym, czarnym, okrągłym dywanie, aliści... dwie 
woskowe świece zgasły nagle i tylko jedna, na bocznym 
stoliku, światłem niebieskiem i zielonem płonąca, roz
praszała cienie w ciemno, równie jak  i pierwszym, 
obitym pokoju.

— Już jest duch, bo zgasił świece! -  odezwał 
się grobowym półgłosem sztukmistrz; a w tym prawie
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momencie zjawiła się w obłokach oczekiwana i upra
gniona przez króla postać.. . .  Barbary.

Szła zwolna i poważnie ku niemu.
Zygmunt w pierwszej chwili krzyknął — otocze

nie struchlało.........
Co przemówiła nieboszczka do męża — nie wia

domo ; dość na tern, że się zerwał z miejsca i chciał 
ją  przytulić do zbolałej żałobą piersi. Lecz nagle uczuł, 
iż go nieznana siła wstrzymuje i odpycha — a równo
cześnie prawie widmo . . . .  znikło. . . .

Wyjaśnienie tajemnicy. Że Twardowski po
sługiwał się przy tej sztuce środkami naturalnymi, że 
przeto każdy z nas dokazać jej może — przekonamy 
się wkrótce.

Przygotowanie ciekawych, a nie znających sztuki 
— przez post, samotność, rozmyślanie, poncz, kadzenie 
i przez ubieranie pokoi, sposobem wyżej podanym —- 
to wszystko są tylko sposobiki do wywarcia silnego 
później wrażenia.

Wiedząc o tern, zbadajmy pierwszy pokój. Ma 
on znaczenie przygotowawcze. Oprócz kości, czarnych 
obić i takichże mebli, znajduje się w nim tylko jedna 
rzecz szczególniejsza — a jest nią lampa, rzucająca 
dziwne blaski. Lampa ta, to porcylanowe naczyńko, 
w które się wrzuca nieco soli kuchennej z odrobinką 
siarki i nalewa się mocnym spirytusem winnym. Ingre- 
dyencye te należy dobrze wymieszać, a potem włożyć 
w nie knot bawełniany. Światło takiej lampy, jeżeli 
tylko ona jedna się świeci, nadaje ludziom, obecnym 
przy niej, wygląd trupi. To też, jeżeli się jedni na 
drugich popatrzą wtedy, nie zdołają się oprzeć dzi
wnemu wzruszeniu i mimowiednie przejmą się ważnością 
oczekiwanej chwili.
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Więcej jednak ciekawych rzeczy znajdą widzowie 
w pokoju drugim — ubranym także na czarno.

Tu ich powitała na wstępie piękna, ale przejmująca 
strachem błyskawica. Urządza się ją  tak:

Do blaszanej rurki, węższej na jednym końcu, 
wsypuje się „Semen lycopodium“ i nakłada się mocno 
na jej szerszy koniec drugą, krótką, ale jeszcze szerszą 
rurkę, zatkaną podziurawioną blaszką. W środku tej 
blaszki jest przy lutowany giętki drut, który służy do 
przytrzymania świeczki lub knota zmaczanego w spiry
tusie winnym. Jeżeli się tę świeczkę lub knot zapali 
i dmuchnie się w węższy koniec rurki, albo zatkawszy 
go, machnie się nią tak, iż proszek „Semen lycopodium“ 
poleci ku podziurawionej blaszce, powstanie świetna 
błyskawica.

Obłoki, które ten pokój mają wypełniać, tworzy 
się z mieszaniny sproszkowanego kadzidła i aloesu, je 
żeli się ją  rzuci na żarzące węgle. Naczynie z węglami 
powinno być tak osłonione, ażeby go widzowie nie 
dostrzegli.

Wielkie wrażenie robią świeczki, gasnące same 
przez się. Przyrządza się je tak :

Bierze się świece woskowe i w odległości jedne
go centymetra od góry t. j. od knota, który wystaje 
do zapalania, obiera się je  z wosku w około, na sze
rokość także jednego centymetra — dopóki się nie 
dojdzie do knota, będącego w środku świecy. Gdy 
się już dojdzie doń i odbierze się go z wosku zupełnie, 
wtedy naciera się go ciastem, zrobionem z prochu 
strzelniczego zmieszanego z odrobiną wody. Następnie 
te dwa kawałki świecy — połączone teraz ową natartą 
częścią knota — zlepia się za pomocą rozmiękczonego 
w palcach wosku, ażeby w ten sposób zakryć ślady
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przygotowania. Jeżeli się taką świecę zapali, to po 
chwili, skoro tylko płomień zniży się do miejsca knota 
natartego prochem, nastąpi mala eksplozya, która świa
tło zgasi. Świece takie stawia się przy wywoływaniu 
duchów dosyć blisko jedne przy drugiej. Naturalnie, 
że trzeba wprzód zrobić próbę z jedną, ażeby wiedzieć, 
ile czasu upłynie od zapalenia do eksplozyi, a wzglę
dnie zgaśnięcia. Świece te bowiem zgasnąć powinny 
wtedy, gdy widzowie weszli już do pokoju.

Po zgaśnięciu co dopiero opisanych świec, zo
staje tylko na cały pokój jedna, stojąca na bocznym 
stoliku i paląca się płomieniem niebieskiem i zielonym. 
Urządzenie jej proste. Jest woskowa, ma knot po
trójny, a wewnątrz wydrążenie, które się wypełnia 
„Salmiakiem“ (solanem amonii) i starą posiekaną miedzią.

Wielką rolę odgrywają w tym pokoju dwa wklę
słe zwierciadła, umieszczone naprzeciw siebie i okryte 
czarnym papierem. Odległość między niemi ma wy
nosić dwadzieścia kroków. Służą one do dawania przez 
ducha odpowiedzi. Jeżeli bowiem sztukmistrz powie 
coś powoli i cicho do będącego przy nim zwierciadła, 
to ono wraz z drugiem tak głos odbije, iż się będzie 
zdawało, że sam duch mówi.

W środku przestrzeni między zwierciadłami leży 
dywan czarny, okrągły, pod którego spodem są po- 
przyszywane wzdłuż i poprzek żelazne łańcuszki. Na 
tym dywanie stać mają widzowie podczas właściwego 
przedstawienia.

Lecz jakie on ma w tej sztuce znaczenie ?
Żeby cel jego pojąć, musimy dodać, iż w trzecim 

przyległym pokoju, który powinien być podczas przed
stawienia zamknięty, jest ustawiona maszynka elektryczna. 
Od niej idzie łańcuszek z dodatnią elektrycznością przez
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drzwi do drugiego pokoju i tak jest poprowadzony, że 
się zwiesza ku podłodze dopiero w tern miejscu, gdzie 
się duch ma pokazać, a więc mniej więcej w środku 
pokoju, w odległości dziesięciu kroków od zwierciadeł. 
Łańcuszek zaś od ujemnej elektryczności jest połączo
ny z dywanem, o którym wyżej mówiliśmy. Nadmie
nić jeszcze wypada, że na przestrzeni, gdzie się duch 
ma pokazać, powinno być jeszcze kilka drutów od do
datniej elektryczności. Cale to elektryczne urządzenie 
wraz z dywanem bronić ma sztuki przed złośliwymi 
dowcipnisiami, jako też przed marzycielami, którzyby 
chcieli zbliżyć się do ducha, by go uściskać lub uczy
nić coś podobnego. Wówczas bowiem pomocnik puszcza 
elektrykę, a ciekawy, tknąwszy ręką który z drucików 
dodatnich, gdy stoi na dywanie mającym elektrykę u- 
jemną — uczuje tajemnicze uderzenie, które go przerazi, 
a może i powali. Naturalnie, że sztukmistrz w takim 
razie postara się o to, aby cień natychmiast zniknął.

Zapoznajmy się wreszcie z najważniejszą rzeczą, 
to jest z przyrządem, za pomocą którego można przed
stawiać cienie zmarłych, unoszące się wśród deli
katnych obłoków.

Przyrządem tym jest „Laterna magica.“ *)
Chociaż dzisiaj można sobie ją  kupić w sklepach 

z narzędziami optycznemi, to jednak nie zawadzi coś 
powiedzieć o jej urządzeniu, zwłaszcza że nie każda 
sklepowa jest odpowiednio do naszego celu zbudowana.

Laterna magica jestto pudło, kształtu kostki, 
(sześcianu) polakierowane wewnątrz na biało, a ze
wnątrz na czarno. Im większe, tern lepsze. W środku 
jednej bocznej ściany ma otwór, do którego boków

*) Latarnia magiczna.
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przylutowana jest czworograniasta rama z fugami, prze
znaczona do wsuwania w nią obrazów, malowanych na 
szkle. Obrazy muszą się wsuwać z dołu, ażeby się 
zdawało, iż duchy wychodzą z podziemia, albo pod 
niem nikną, jeżeli się obraz wyjmuje.

Na zewnętrznej stronie ramy znajduje się przy
mocowana okrągła rura, tak urządzona, ażeby można 
do niej przyśrubować rurę, zawierającą dwie soczewki, 
których przeznaczeniem jest powiększanie wsuniętych 
w ramę obrazów. Ta rura ze soczewkami powinna się 
składać z dwóch części, aby przez ich rozsuwanie i ze- 
suwanie można soczewki oddalać od siebie lub do sie
bie zbliżać. Szkło, zwane objektywa, ma mieć choć 
28 centymetrów średnicy i zakrywać się klapą, otwie
rającą się z góry na zawiasach umieszczonych w dol
nej części — ażeby je można w jednym momencie od
słonić przez spuszczenie klapy.

Wewnątrz pudła, na ścianie rurom przeciwległej, 
jest w śródku zwierciadło wklęsłe, o średnicy przy
najmniej 19 centymetrów, wypolerowane doskonale i 
wykonane z największą matematyczną doskonałością.

Na środku podstawy, wewnątrz pudła, umieszcza 
się w umyślnie na to zrobionej fudze lampę, nalaną 
woskiem i mającą szeroki knot, ażeby się świeciła sze- 
rokiem płomieniem. Płomień zaś ten musi być tak wy
soki, ażeby szczyt jego odpowiadał środkowi zwier
ciadła wklęsłego.

Naprzeciw lampy w górnej ścianie jest otwór, 
nad którym wznosi się okrągły kominek, mający 
po bokach otwory do wypuszczania dymu, a z góry 
zakryty szczelnie stożkowatym dachem. Wewnątrz 
tego dachu powinna być wilgotna gąbka do przyjmo
wania gorąca.
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Zachodzi teraz pytanie, jak  sobie ma sztukmistrz 
postąpić, aby otrzymać obraz żądanego nieboszczyka ?

— Czas postu, który zalecił ciekawym, powinien 
na ten cel zużytkować. A więc powinien wystarać się 
o najlepszą fotografię lub portret zmarłego i dowie
dzieć się szczegółów, które go charakteryzowały. Jest- 
to rzecz ważna. Wówczas bowiem tylko będzie wie
dział, w jakiej pozie i z jakim wyrazem przedstawić 
ducha, ażeby wywołać najkorzystniejsze wrażenie. Na
stępnie postara się o białe i czyściutkie szkło czeskie. 
Szkło to tak być musi czyste, żeby na niem nie znaj
dowała się najmniejsza skaza, ani nawet bańka, utwo
rzona wewnątz z zaszłego tam powietrza. Każda bo
wiem, choćby najnieznaezniejsza plamka, przedstawi 
się przez objektywę rażąco wielka i może obraz zeszpecić.

Ażeby się przekonać, czy to szkło jest należycie 
czyste, trzeba je  trzymać w letnie południe nad białym, 
dobrym papierem, wyprężonym na leżącej poziomo 
desce. Odległość szkła od papieru wynosić powinna 
około 27 centymetrów. Promienie słońca, padając na 
szkło, a przez nie na papier, zaznaczą cieniem na 
tymże papierze każdą plamkę, jakaby była. Jeżeli więc 
przy tej próbie nie zobaczymy żadnego cienia na pa
pierze, będzie to dowodem, że szkło jest czyste, a więc 
nadające się do sztuki.

Kiedy się już sztukmistrz upewnił co do czystości 
szkła, bierze kawałek papieru, taki długi i szeroki ja 
to szkło właśnie i wyrysuje ołówkiem obraz zmarłego, 
według portretu lub fotografii. Obraz ten jednak ma 
być krótszy niż średnica objektywy — o 3 milimetry 
z dołu i z góry. Rysować należy dokładnie ; gdyż naj
mniejsza niedokładność, brak perspektywicznych skró
ceń i t. d. wystąpiłyby potem [karykaturalnie brzydko.

Tajemnice Magii. II. 8
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Cieniować nie trzeba, chyba tylko kilku pocią
gnięciami tam, gdzie to konieczne. — Obraz więc cały 
robić ma wrażenie szkicu.

Nadmieniam przy tern, że tego rodzaju obrazy 
muszą być przedstawiane z u p e ł n i e  z f r o n t u  ( en 
f a c e ) ,  nigdy zaś z profilu; nadto w postawie powa
żnej, w ubraniu najlepiej długiem, fałdzistem.

Ukończony rysunek przylepia sztukmistrz za 
pomocą terpentynowego wosku do owego czeskiego 
szkła, które wprzód dobrze wyczyści. Przylepia 
zaś tak, aby rysunek był do szkła obrócony, czyli 
aby wyglądał jak obrazki za szkłem. Potem 
bierze delikatny pędzlik z włosów i czarną olejną 
farbą, zwaną „Elfenbeinschwarz“ (można ją  dostać go
tową w tubkach tam, gdzie sprzedają farby do robót 
artystycznych), maluje jak  najdokładniej na szkle kon
tury, przez nie przebijające się. Przestrzeni białych 
w obrazie nie wolno zamalować, boby światło nie 
miało kędy przejść — lecz przestrzeń po za obrazem 
(po za figurą) musi być jak  najdokładniej i grubo za
ciągnięta farbą.

Kiedy obraz, w ten sposób wykonany, wyschnie, 
odlepia się papier i próbuje się, czy wszystko dobrze 
zrobione. W tym celu trzyma się ten szklanny portret 
do słońca nad białym papierem, a gdybyśmy dostrzegli 
jakie niedokładności w odbiciu na tym papierze — po
winniśmy je poprawić na szkle w odpowiedniem miejscu.

Tak tedy poznaliśmy już wszystko sztuczniej sze 
co jest potrzebne do wowoływania duchów. Teraz 
przypatrzmy się samej akcyi. Kiedy sztukmistrz za
prasza widzów do drugiego pokoju, w którym płoną 
naprzeciw świece, mające się wnet zgasić same i z 
węgli podnoszą się kłęby wonnego dymu; — wtedy
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stoi jego pomocnik przy czarnym parawanie (będącym 
przy trzecim pokoju, obok jednego z wsklęsłych zwier
ciadeł) i trzyma w pogotowiu rurkę do robienia w sto
sownym czasie błyskawicy. Kiedy zaś ją  zrobił, umyka 
za parawan. — Sztukmistrz teraz ustawia widzów na 
okrągłym dywanie tak, ażeby ich twarze były zwró
cone ku przeciwległej parawanowi ścianie; poczem sam 
także idzie za parawan. Tu ma on latarnię magiczną 
z wsuniętym w ramę szkłannym portretem i z zapaloną 
w niej lampą. Latarnia ta stoi na podstawce i jest 

. zwrócona rurą do przeciw wiszącego zwierciadła. Lecz 
rurę tę zakrywa jeszcze klapa. Klapa w parawanie, 
która się znajduje naprzeciw tej rury, jest również 
jeszcze zamknięta.

Dopiero kiedy świece zgasły, odsłania sztukmistrz 
nagle klapy parawanu i objektywy, a cień zmarłego, 
wypuszczony z latarni, pada na przeciwległe zwier
ciadło wklęsłe. Od tego odbity wpada w dym i tu 
się ustaliwszy, unosi się jakby w obłokach.

Cień ten może się przybliżać do widzów, lub od 
nich oddalać, zależy to od tego, jak  pokierujemy ma- 
szyneryą latarki.

Jeżeli się klapy zamknie, to się rozumie samo 
przez się, iż cień nagle znika.

Kilka prób, celem nabycia doświadczenia, jak  
również nieco fantazyi — mogą tę ciekawą zabawę 
urozmaicić.

Można nadto wyprowadzać nawet z kominów: 
czarownice i różne fantastyczne postacie, jeżeli się u- 
stawi latarnię* magiczną tak, aby jej obrazy padały na 
dym z nich wychodzący.

Ale jeszcze jedno. Opisując sporządzenie obrazka 
* na szkle, wyrażałem się, że sztukmistrz „rysuje“, „ma-

8*
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luje“ i t. d. Mógłby mię więc zapytać ktoś, ktoby pra
gnął przedstawić wywołanie ducha, a nie umiał rysować :

— Cóż ja  mam począć, gdy nawet prostej linii 
nakreślić nie umiem ?

Odpowiedź prosta :
— Dać to umiejącemu do zrobienia. ..
W jaki sposób może dueb dawać odpowiedzi, to 

wyjaśniłem, pisząc wyżej o zwierciadłach wklęsłych.
W końcu ostrzegam, że nie należy nikogo znaglać 

do obecności na takiem przedstawieniu, gdyż nawet 
na tych, którzy widzą jak się to robi, wywiera ono 
silne wrażenie.

Moim zamiarem było, wyjaśnić tylko tajemniczy 
fakt historyczny, by nawet nie obeznani z magią nie 
przypuszczali w tern jakichś czarów, gdy sami mogą 
tego dokazać, jak  drugi Twardowski, jeżeli tylko za
stosują się do podanych przepisów.

K o n i e c .

*
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